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WASHLNGTONAS. — Prezidento Nixono vyriausybė nutarė 
sustabdyti ginklų siuntimą Pakistanui. Nors nutarimas parduoti 
Pakistanui ginklus buvo padarytas dar balandžio mėn., iki šiol 
buvo siunčiamos atsarginės dalys anksčiau parduotiems ginklams 
ir mašinoms. Leidimai eksportuoti karinę medžiagą išduoti dar 3 

I milijonų dol. vertės siuntoms, tačiau dabar bus ir jos sustabdytos. 
Tik apie 16,000 dol. vertės karinės medžiagos, kuri jau yra New

“Sovetų dviveidišktynas” — tokios antraštės V. Sidzikaus
ko, buv. Lietuvos įgalioto ministro Londone laišką spalio 26 d. pa
skelbė Bostono dienraštis “The Christian Science Monitor”. Si
dzikauskas savo laiške pateikia atkirtį Ivano Alsislcio straips- 
niams apie antrojo didžiojo karo pradžią, neseniai paskelbtiems 
“Ni Y. Times” dienrašty. Maiskis bandęs pateisinti Hitlerio-Sta- 
lino 1939 m. sutartį — suokalbį ir atsakomybę už sovietų, britų 
ir prancūzų nepavykusias derybas suversti D. Britanijai ir Pran
cūzijai.

Pokario dokumentai liudija, 
jog Maiskis buvo prasilenkęs su 
istoriniais faktais ir net juos 
iškreipęs.

Maiskis nepaminėjo, jog 1939 
m. vasarą sovietai britams ir 
prancūzams buvo pasiūlę taria
mos Baltijos kraštų apsaugos 
labui sovietams šiuose kraštuo
se turėti “laisvas rankas”. Toks 
pasiūlymas nebuvęs priimtinas 
nei britams, nei prancūzams. So
vietų dviveidiškumas ypatingai 
išryškėjęs, kai Maskva, vesda
ma derybas su prancūzais ir bri
tais, tuo pačiu metu susitarė su 
nacių Vokietija, sutikusia su vi
sais sovietų reikalavimais. V. Si
dzikauskas dar priminė Lenki
jos ir Sovietų-S-gos 1941 m. lie
pos 30 d. Londone pasirašytą su
sitarimą, kuriuo sovietų vyriau
sybė pripažinusi “netekusiais 
reikšmės teritorinius pakeitimus 
Lenkijoje”. Tai reikštų, jog anos 
sutarties pastraipos apie kitus 

-teritoriniusklausimus; ypač Bal
tijos kraštus liečiančios — tebė
ra galioje beipateisiną^Lie^u- 
vos bei kitų Baltijos kraštų oku- 
paciją. - . L_ '

Pagaliau, laiške iškeltas ir “is. 
toriais pokštas” — V. Sidzikaus
kas, anuometinis Lietuvos įga
liotas' ministras Londone, sovie
tus tuo metu Londone atstova
vus tam pačiam LMąiskiui, 1933 
m. liepps'5.čL su sovietų Užsie
nioreikalų. komisaru Maksimu 
Litvinovu pasirašė “sutartį tarp 

. .Lietuvos "ir Sovietų Sąjungos dėl 
agresijos sąvokos nustatymo”.

. (E)

Vokiečių kultūros 
savaitė Izraelyje

. TEL AVIVAS. — Izraelyje, 
nežiūrint valdžios nusistatymo, 
žmonių tarpe vis dar gan gyva 
neapykanta vokiečiams. Tą pa
rodė, V. Vokieti jos ambasados 
suruošta vokiečių kultūros savai
tė, kurios programoje buvo ir 
vokiečių kompozitorių kūrinių 
koncertas, išpildytas Izraelio fil
harmonijos orkestro. Koncerte 
įvyko demonstracijų, vienas jau
nas vyras ėmė giedoti scenoje 
maldą už žuvusius nacių stovyk
lose. Kiti dalino dapelius. Mies
te plakatai, kviečią į koncertą, 
buvo apteplioti raudonomis svas
tikomis.

Dėl tos vokiečių kultūros sa
vaitės Izraelio parlamente buvo 
daromi vyriausybei priekaištai. 
Netyčia ta savaitė sutapo su žy
dų minima “stiklų naktim”, kuri 
primena naktį prieš 33 metus, 
kada lapkričio 9 d. visoje Vokie
tijoje buvo nacių išdaužyti žydų 
įstaigų ir krautuvių langai. V. 
Vokietijos ambasada buvo nu
mačiusi kultūros savaitę užda
ryti priėmimu lapkričio 10 d. 

' Dabar priėmimas atidėtas iki 
lapkričio 15 d.

LIMA. — Peru ligoninėje de
vynių metų mergaitė pagimdė 7 
svarų sūnų. Abu vaikai yra svei
ki. ■

SAIGONAS. — Pietų Vietna
mo karinė vadovybė laukia, kad 
prezidentas .Nixonas jau atei
nančią savaitę paskelbs naują 
kareivių išvežimo planą. Saigo- 
ne kalbama, kad Vietname bus 
palikta tik 40,000 kareivių, dau
giausia aviacijos, artilerijos, tie
kimo ir saugumo daliniai.

SEDULAS. — Pietų Korėja 
šeštadienį pranešė, kad korėjie
čių vaidmuo Pietų Vietnamo ka
re yra baigiamas ir ateinantį mė
nesį kareiviai bus pradėti vežti 
namo. Visi 48,000 sugrįš iš Viet
namo iki ateinančiu metu birže
lio mėn.

•NUI DAT. — Australijos ka
riuomenė jau baigė savo daly
vavimą mūšiuose Pietų Vietna
me. Pagrindinė australų bazė 
Nui Dat sekmadienį buvo per
leista vietnamiečiams ir 4-tasis 
Australijos batalionas užėmė 
pozicijas pajūryje, Wungtau ku
rortiniam mieste, iš kur austra
lai už kelių-savaičių išplauks į 
Australiją.

MASKVA. — . Aleksandras 
Tvardovskis, buvęs “Novy Mir” 
redaktorius, gavo Valstybės pre
miją už savo poezijos knygą. Iš 
to sprendžiama, kad Kremliaus 
vadų ir poeto santykiai nėra 
blogi, nors jis buvo laikomas li
beraliausiu Maskvos rašytoju, 
nemažai kritikavęs stalinistus 
rašytojus.

PARYŽIUS. — Prancūzų ir 
vokiečių spauda susirūpino dėl 
Europos valstybių nesugebėjimo 
pasiųsti į erdves satelitą. Jau 11 
kartų buvo' bandyta, pradžioje 
su britų raketomis, dabar su 
prancūzų, tačiau visi bandymai 
nepavyko. Vokietijos spauda 
siūlo pirkti Amerikos raketą. 
Europos valstybės išleido tiems 
bandymams virš 600 mil. dol.

LONDONAS. — Britų vyriau
sybė paskelbė dekretą, kuris jai 
duoda teisę perimti ar sunaikinti 
laivufc, kurie grasina apteršti 
Britanijos pakrantes, ne tik bri
tų teritoriniuose vandenyse, bet 
ir atviroje jūroje.

ROMA. — Kartu su vyskupų 
sinodu pasibaigė ir specialus uk
rainiečių katalikų vyskupų sino
das, kuris išsirinko penkis iš sa
vo tarpo tvarkyti ukrainiečių 
bažnyčios reikalų. Kardinolas 
Slipyj paskelbė, kad ukrainiečių 
bažnyčia bus autonominė ir tu
rės savivaldą. Kardinolas Slipyj 
bus tos bažnyčios “de facto” pa
triarchas, nors popiežius ir ne
sutiko jam duoti šį titulą.

HAVANA. — Pats Fidel Cas
tro Kuboje pasitiko 22 kubie
čius cukraus ekspertus, kurie 
be vizų atvykę į Ameriką, bandė 
dalyvauti cukraus technologijos 
konferencijoje. Valstybės de
partamentui pareikalavus išvyk
ti, kubiečiai buvo atsisakę ir sė
dėjo New Orleans, kol pasibaigė 
cukraus konferencija. Jie apmo
kėjo už savo buvimą viešbutyje 
doleriais.

Rinkimai Belgijoje

BONA. — Nato valstybių vyriausybių dėmesį atkreipė So
vietų Sąjungos užsienių reikalų ministerijos žurnale “Soviet Dip- 
lomatičeski Slovar” įdėtas straipsnis, kuris įrodinėja, kad Baltijos 
jūra turi būti uždaryta toms šalims, kurių ribos nėra ant Balti
jos jūros krantų. “Slovar” piktai kaltina Nato valstybes, kad 
jos “piktnaudoja” Baltijos jūrą, kuri turinti būti uždaryta kitų 
valstybių karo laivams. Sovietų Sąjungos ir kitų Baltijos jūron 
atsiduriančių valstybių karo laivai turį turėti nevaržomą teisę 
į visus Baltijos jūros vandenis, įskaitant sąsiaurius, jungiančius 
Baltijos jūrą su šiaurės jūra.

Antradienį Danijos užsienių 
reikalų ministeris Kield Olsen, 
nusileisdamas sovietu reikalavi
mams, pareiškė^kad, numatomi 
Nato valstybių jūros manevrai 
bus riboti ir vyks tik į vakarus 
nuo danų valdomos Bornholmo 
salos. Į tą pareiškimą atsiliepė 
Vakarų Vokietijos gynybos mL. 
nisterijos atstovas, nurodyda
mas, kad Nato valstybės nėra 
padariusios jokių nutarimų “ri
boti” savo karo laivyno manev
rus. Priešingai, Vokietijos gy
nybos ministeris Schmidt pa
brėžė, kad visų jūrų vandenys 
yra atviri viso pasaulio laivams. 
Tam. pritaria ir kiti Nato valsty
bių ministerial.

Sovietų “Slovar” kaltina Dani
ją, kad ji kitoms valstybėms 
duodanti daugiau teisių savo 
vandenyse, negu sovietų ar kitų 
komunistinių valstybių laivams. 
Sovietai norėtų Baltijos jūrą pa
daryti “uždaru ežeru”, tačiau su 
tuo nesutinka kitos valstybės.

Miršta Centrinės 
Amerikos rinka

MEKSIKA. — Penkios Cent
rinės Amerikos valstybės: Sal
vadoras, Honduras, Costa Rica, 
Nikaragva ir Gvatemala i buvo 
1962 metais įsteigusios bendrą 
ekonominę rinką, kuri jau bai
gia mirti. Gražiai prasidėjęs 
ekonominis bendradarbiavimas, 
muitų panaikinimas, buvo pra
dėję nešti vaisių. Rinkai dau
giausia pakenkė karas tarp Hon
dūro ir Salvadoro, prasidėjęs ir 
baigęsis 1969 m. Santykių tos 
valstybės vis dar neturi ir bet 
koks bendradarbiavimas pasi
baigė.

Honduras nepraleidžia per sa
vo teritoriją Salvadoro prekių, 
todėl prekyba nusmuko, ekono
minis augimas sulėtėjo.

DACCA. — Rytų Pakistane 
bengalai partizanai nušovė tris 
svarbius politikus, bendradar
biavusius su Pakistano valdžia.

VALIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar iš Kinijos jau atvy
ko šeši diplomatai, kurių užda
vinys paruošti detales, nusam
dyti butus, pastoviai Kinijos de
legacijai Jungtinėse Tautose. De
legacija atvyksta ketvirtadienį.

♦ Lake Forest, prie Čikagos, 
policija suėmė du jaunus vyras, 
abu 19 metų, kurie susitarę iš
žudyti vieno jų šeimą — moti
ną ir dvi netikras seseris. Viena 
11 metų mergaitė jau buvo pa
smaugta spalio 27 d. Pasmaug
tos netikras brolis žadėjo savo 
draugui sumokėti 1,000 dol. už 
nužudymus. Priežastis — mo
tina ir dvi seserys neleido jam 
pirkti automobilio.

♦ Amchitkoje, virš sprogimo 
vietos, žemės paviršiuje atsira
do krateris 50 pėdų gilumo ir 
2,000 pėdų skersmens. Branduo
linis užtaisas sprogo 6.000 pėdų 
gylyje.

♦ Senato teisingumo komite
tas vakar pradėjo apklausinėji
mą antro kandidato į Aukščiau
siąjį Teismą, teisėjo Lewis Po
well.
♦ Vakar Filipinuose vyko rin

kimai į senatą ir į provincijos 
savivaldybes. Rinkimų kampa
nijoje nuo politinių priešų ran
kų žuvo 178 asmenys.
♦ Paskutinis Gallupo apklau

sinėjimas parodė, kad 43% ame
rikiečių remia prezidentą Nixo- 
ną, už numatomą demokratų kan
didatą sen. Muskie pasisakė 
35%, o Alabamos gubernatorius 
George Wallace gavo 12% balsų.
♦ Baltųjų Rūmų ryšių kari

ninkas Herb Klein pareiškė, kad 
jo nuomone, viceprezidentas Ag
new ir ateinančiuose rinkimuo
se bus prezidento Nixono partne
ris.
♦ Sen. Edward Kennedy pa

reiškė St..Paul mieste, kad jis 
nežada kandidatuoti į preziden
to vietą ir nenumato tokių aplin
kybių, kurios jį <verstų kandida
tuoti.

BRIUSELIS. — Belgijos bal
suotojai sekmadienį rinko nau
ją parlamentą: 212 vietų Atsto
vų Rūmus ir 106 vietų senata. 
Pirma karta rinkimuose nebebu
vo anksčiau labai svarbios fle- 
mų-prancūzų kalbų problemos, 
nes paskutinioji vyriausybė pa
keitė įstatymus ir flemai gavo 
daugiau teisių. Premjero Eys- 
kens vyriausybė valdo nuo 1968 
m. ir buvo sudaryta iš krikščio
nių socialistu ir socialdemokra
tų partijos atstovų.

- f

Sekmadienio rinkimuose daly
vavo 13-kos partijų atstovai, ta
čiau"’ spėjama, kad "vyriausybė 
ir toliau liks koalicinė. - •

Dar nepilnais duomenimis, 
krikščionių ir socialistų koalici
ja laimėjo rinkimuose apie 60% 
visų balsų, žymiai pakilo, dviejų 
nacionalistinių politinių «grupių 
balsai.. Flem’ų federalists par
tija gavo apie 12% balsų, paly
ginus su paskutiniuose rinkimuo
se gautais 10%;. Prancūzų kal
bą vartojančių valonų federa
list partija padidino savo gau
tą nuošimtį iš 5.9% iki 10.56%.

Daugiausia vietų pralaimėjo 
pagrindinė opozicijos partija — 
liberalai, gaudami šiuose rinki
muose 16.74%, vietoj turėtų 
20.87%. Komunistų partija ir 
kelios kitos mažesnės grupės 
irgi prarado turėtas pozicijas.

NEW YORKAS. — NYT skel
bia, kad Sovietų Sąjunga yra 
pažadėjusi pirkti iš Amerikos 
apie 3 milijonus tonų pašarinių 
javų: kukurūzų, avižų ir mie
žiu. Problemų sudaro uostu dar
bininkų streikas, kuris nelei
džia javų išvežti.

Filmy direktorių* John Schlesinger 
ūko, kad filmus reikia gaminti spe
cialiai audiencijai, ne visai seimai, 
kaip anksčiau buvo priimta. Jis va
dovavo "Midnight Cowboy" ir "Sun
day Bloody Sunday" filmy gamybai.

Yorko uoste ir laukia pakrovimo.

Maskvos parade 
nebuvo naujų ginklų

MASKVA. — Bolševiku re
voliucijos 54 metų sukakties pa- 

jrade užsienio stebėtojai nematė 
naujų ginklų, o maršalo Greškos, 
sovietų gynybos ministerio, kal
ba buvo nuosaiki. Parade buvo 
pravežtos dvi SS-9 didžiosios 
tarpkontinentinės raketos, ta
čiau jos vakariečiams jau maty
tos.

Korespondentai sako, kad spa
lio revoliucijos minėjimai, šven
čiami lapkričio mėnesi, maskvie
čiams sudaro progą pabūti na
mie. Į parado aikštę įleidžiami 
tik keli tūkstančiai žmonių. Ki
ti stebi paradą televizijoj. Di
džiosios Maskvos gatvės būna 
tuščios, asmenys, turį leidimą at
vykti į Raudonąją aikštę, turi 
specialius pažymėjimus, kuriuos 
milicija tikrina ant kiekvieno 
gatvės kampo. NYT korespon
dento Hedrick Smith pažymėji
mas buyo patikrintas devynis 
kart.

Revoliucijos šventė piliečiams 
davė tris laivas dienas, todėl 
Maskvos gyventojai ją šventė 
prie stalo, valgydami ir gerdami 
vodką.

Neramumai 
Šiaurės Airijoj

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje sekmadienį buvo nušau
tas dar vienas britų kareivis ir 
vienas peršautas. Bombos su
sprogdino gazolino stotį, suža
lojo restoraną, elektros transfor
mer} ir gaisras sudegino London
derry sandėlį. Sužeistų buvo 13 
asmenų.

Londone “Amnesty Interna
tional” paskelbė, jog ji turi įro
dymų, kad britų kareiviai tik
rai kankina airius kalinius šiau
rinėj AJirijoj. ši organizacija 
reikalauja pravesti tardymą ir 
tarptautinę kvotą. Britų vyriau
sybė atsisakanti tokią kvotą pra
dėti.

Prašo daugiau žinių 
apie suėmimus

Ryšium su Prienų 2,000 para
pijiečių laišku — skundu sovie
tų vyriausybei Maskvoje ir kun. 
Juozo Zdebskio suėmimu (apie 
tai š. m. rugsėjo 27 d. buvo pa
skelbęs “N. Y. Times”), Vlikas 
rugsėjo 29 d. buvo pasiuntęs ati
tinkamus laiškus Amnesty In
ternational įstaigai Londone ir 
J. Tautų žmogaus Teisių Ko
misijai. Amn. Intdtnational bu
vo prašoma daryti žygių dėl 
kun. Zdebskio paleidimo iš ka
lėjimo reikalu.

Vlikas taip pat buvo pasiun
tęs iškarpas straipsnio apie Si
mo Kudirkos nuteisimą.

Amnesty International š. m. 
spalio 7 d. laiške — atsakyme

bus išsiųsta, kaip planuota.

Šs nutarimas, padarytas tuoj 
po Indijos premjerės Gandhi vi
zito Washingtone, pašalins pa- J
grindinę priežastį, dėl kurios bu
vo pagedę Amerikos-Indijos san
tykiai. Nors ginklų siuntos bu
vo labai nedidelės, Indijos vy
riausybei jos sudarydavo įrody
mą, kad Amerika remia Indijos 
priešą Pakistaną. Daug JAV se
natorių ragins prezidentą Nixo- 
ną sustabdyti paramą Pakista
nui.

Indijos premjerė savo pasita
rimuose Washingtone įrodinėjo, 
kad Indija nenorinti karo su Pa
kistanu. Premjerė Gandhi pa
reiškė NBC televizijos preyra- 
moje “Meet the Press”, kad In
dija šiame konflikte tik tiek fi
gūruoja, kad į jos teritoriją bė
ga milijonai bengalų, išsigandę 
Pakistano teroro prieš bengalus 
ir jų išrinktą politinę vadovybę. 
Tie pabėgėliai Indijai sudaro di
delį “pavojų. Sprendimą Rytų 
Pakistano konflikte tegali pa
daryti Pakistano valdžia ir jos 
kalinamas bengalų vadas, išrink
tas demokratiniuose rinkimuo- 
\ee. ^Pakistanas turįs paleisti' 
šeiką Rahmaną. iš kalėjimo ir 
derėtis su juo. Indija neturi dėl 
ko derėtis su Pakistanu, kuris 
turi rasti sprendimą su savo val
domais bengalais.

Panašius patarimus Pakista
nui duoda ne tik Indija, bet ir 
Sov. Sąjunga. Praėjusią savai
tę aukšta Pakistano delegacija 
lankėsi netikėtai Kinijoje, tačiau 
ir čia nieko nelaimėjo. Pakista
nas norėjo gauti ginklų iš Kini
jos, tačiau ši tik paguodė Pakis
tano delegatus ir patarė jiems 
sumažinti įtempimus prie Indi-’ 
jos sienos. Ragindamas Pakis
taną būti atsargiu ir nuosaikiu^ 
Pekino užsienio reikalų ministe
ris Chi Peng Fei pataręs Pakis
tanui ir Indijai atitraukti ka
riuomenes nuo sienos. Nesutari
mus patarta išrišti derybomis, 
o ne ginklais.

LONDONAS. — Jugoslavijos 
prezidentas Tito lankosi Britą-. 
nijoje. Atvykęs į Londono aero-( 
dromą, Tito nepastebėjo lietu
je laukiančio premjero Heath ir 
nužygiavo į automobilį. Tik vė
liau jis susitiko atvykusį jo pa
sitikti premjerą.

— Maskvos filmų studija Ku
piškyje suko spalvotą filmą apie 
Lietuvos gamtą, etnografiją, tau
tosaką. , . (E)

— Sol. E. Kaniava, drauge su 
rusais ir kitais, spalio mėn. da
lyvavo kultūros dienose Mongo
lijoje. -,(E)

Vlikui dėkojo už informaciją 
kun. Zdebskio reikalu ir pareiš
kė priimanti dėmesin Zdėbskio 
suėmimo bei kalinimo aplinky
bes. Įstaiga būsianti dėkinga 
už žinias apie kun. Zdebskį. Ta 
proga pažymėta, kad Simo Ku
dirkos reikalas įstaigai gerai ži
nomas. : f /' ( E)



LAIKAS:

1971 metais
gruodžio 11 d. 8 vai vak.

' ■ (šeštadienį)

gruodžio 12 d. 2:30 vai po pietų 
(sekmadienį)

VIETA:

Marijos Aukšt. Mokyklos Auditorija, 
California ir 67 gatvių kampas.

LIETUVIŲ MENO ANSAMBLIS DAINAVA MINI SAVO VEIKLOS 25-RIŲ METŲ 
SUKAKTĮ IR STATO OPERETE

SU SIMFONINIU ORKESTRU
Dirigentas — PETRAS ARM ON AS

Libretas — ANATOLIJAUS KAIRIO Muzika — BRONIAUS BUDRICNO
SOLISTAI: D* Ii* Kučėnienė • Roma Masti • Margarita Momkieni •

* Janina šalruana.
• Algis Grigas • Vytas Radys ♦ Julius Saurimas • Antanas 
Gelažius — aktorius*

J . BtUETAJsj; j.jį į

“Marginiuobo”, »25Į1 W. St.

# Tekt.: PR 84S85

REŽISŪRA — Zita Kevalaitytė-Visockienė • DEKORACIJOS — Jurgis 
Daug vila • ŠOKIŲ CHOREOGRAFIJA — Leokadija Brazdienė 
• CHORMEISTERIS — Alfonsas Gečas • AKOMPANIATORĖ 
— Mariįa Mondeikaitė - Kųtz.

KAINOS: '• •

$8, $7, $6, $5, $4,

Toliau gyvenantieji bilietų gali įsi
gytu pasiuntę paštu čekį arba Mųney 
orderį, nurodant dieną ir kainą* šiuo 
adresu:, Dainava, 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, UI. 60629.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, prote ir jausmę darnos pagrindai

Į Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _______

KIETIEMS VIDURIAMS VAISTAS - JUDĖJIMAS
Visokiausius prietarus jau visiems pats laikas pa

mesti ir pradėti pagal medicinos mokslą gyventi.
šių dienų mediciniškas reikalavimas

Vidaus ligomis 'sergantieji 
žmonės dažnai nusiskundžia kie
tais viduriais. Proto ligoninėse ši 
negerovė dar padidėja. Jiem duo
dami raminanti vaistai (trank- 
vilaizers) pasunkina padėtį —■. 
dar daugiau nejudrius padaro 
ligonius. Taip ir plieka per ke
lias dienas nejudrūs pacientai, 
net ligoninės darbuotojai nepa
jėgia jų išjudinti. Kiekvienas 
senesnis žmogus yra linkęs prie 
sėslumo — tokius sunku išjudin
ti bet kokiam aktyvumui. Užtai 
laimingi yra tie seneliai, net virš 
80 m. sulaukusieji, kurie nuo 
mažens esti Įpratę kuo nors už
siimti. Tokiems ir'senatvėje, jei 
jie nedirba — kuo nors neužsii
ma M atrodo, kad ko jiems 
trūksta. Jie tuoj griebiasi ką 
nors veikti. Taip visi mes. turė
tume elgtis: be darbo neturėtu
me būti. Visus nejudrius lai
kykime nelaimingais, ligoniais. 
Jiems stenkimės padėti. - Proto 
ligonis (o jų visokių' laipsnių 
yra, toli gražu tokie ne .vsi yra 
ligoninėse; didesnė dalis-.tekių 
yra musų tarpe; netgi atsakin
gas vietas jie užima), nesirūpi
na savo kūno reikalais. Tokie pa
cientai nepildo būtinų kūno rei
kalavimų. To pasėkoje jiems su
kietėja viduriai, jie gauna kons- 
tipaciją. Neretai tokiems už
sikemša viduriai išmatom (fecal 
impaction, čia tas stovis -vadi
namas) . Tokie sumenksta, karš
čio gauna ir jiems žarnos užsi-. 
kemša. Dabar mediciniškai iš
tirti labai gerai veikią tokiems 

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po. 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
j f Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra

darbiauto jų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
|! besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.
| Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- ’ 
t rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 
į rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- . 
i minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietų- 
I vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
I rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- 1 
Inuoja 6 dol. *

; Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

\ lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 doL
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta , 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir

I asmenis. 270 psl., Š4.00.
ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ, j 

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaime, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias . 
kalbai girdėjo ir ką jai žmenės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 

t išversta į anglų kalbą.
□. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės į Lietu- 

I vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukemis. 331 psl. $3.00.
D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. At>

I toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei > 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĘ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 45

!
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau ju«> 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl.. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$ 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
__  - -- T ■ —— <“T„ - - *  - .... .. -  . - -   - •- - - ■ .        

pacientams vaistai — per vieną 
naktį teigiamai paveikia kietus 
vidurius ir padeda atstatyti nor
malų žarnų veikimą. Kiekvie
na to vaisto tablete susideda iš 
dviejų vaistų: 75 mg. danthron 
ir 25 mg. D — Calcium panto
thenate. Tas vaistas tabletėse 
vadinasi Modane (Warren Teed 
gaminys). Viena tabletė per die
ną. žinoma, reikia tvarkytis pa
grindiniuose reikaluose. Vaistai 
nuo vidurių užkietėjimo imami 
tik tada, kai nebegalima žmo
gaus prikalbėti elgtis žmoniškai 
— sveikai.

’? Išvada. Vidurius tvarkyti 
reikia daug skysčių geriant. 
Skysčių nereikia bijoti. Nė šir
dininkams tokios baimės nerei
kia turėti. Visada reikia klau
syti savo gydytojo patarimo. 
Tik gyvenimo reikaluose nepa
jėgiančiam orientuotis saviškiui 
prisieina vidurius tvarkyti dirb
tinai. O tokiam reikalui yra ge
ra nauja gyduolė — Alodane tab- 
letės^.jMes.yįsi stenkimės be jos 
'apsieiti:.dirbkime, daug daržo- 
vių-vaisių .valgykime ir jų'sun
kos gerkime. Tris kartus sriu
bas per dieną srėbkime. Juodos 
duonos visada valgykime.

Pasiskaityti. Current Medical 
Dialog, October 1971.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Cigaretė ir šlapimo pūslės 
vėžys kelia jungtuves

Klausimas. Prašau daktarą 
paaiškinti, ar tiesa, kad cigare
čių rūkymas gali sukelti vėžį ne 
tik plaučiuose, bet ir šlapimo ta
kuose. Taip mano sūnaus pažįs
tamas studentas medikas tvirti
no. Vyras rūkorius net pasipikti
no tokią žinią išgirdęs, jis netiki, 
kad tai tiesa.

Atsakymas. Tikėjimas vis dar 
nesutaria su religija. Čia yra gy
venimo faktų paneigimas, tas Į 
cigaretės sukeltą vėžį šlapimo 
pūslėje netikėjimas. Čia ne re
ligija, bet savižudystė. štai fak
tai tam netikėliui tamstos vy
rui. Gyd. Philip Cole su kitais 
trimis gydytojais iš Harvard 
universiteto Bostone ir iš Massa
chusetts universiteto Worceste- 
ryje pranešė savo patyrimus 
New England Juornal of Medi
cine, 284:129-134, 1971, kad ci
garečių rūkymas ir žemutinių 
šlapimo takų vėžys turi nuola
tinį ir tikrą ryšį Amerikoje gy
venančių vyrų ir moterų tar
pe. Jie tvirtina, kad tas žmogus, 
kuris rūkė vieną šimtą cigare
čių savame gyvenime turi di
desnę galimybę sau vėžį prisi
šaukti turi tas, kuris daugiau 
rūko ir kuris užsitraukia rūky
damas. Kol kas dar pesusekta, 
kad pypkės ar cigaro rūkytojas 
turėtų didesnės galimybės vėžiu 
susirgti šlapimo takuose.

Pajėgiam savo sveikata rūpin
tis žmogui šitokių faktų pakaks. 
Kitokio pajėgumo žmogui rei
kės vėžio pasisvečiavimo jo kūne 
tik tada jis mes trūkęs. Taip el
giasi. ię širdies atakas gavę rū
koriai. Jie liaunasi rūkę ir nu
meta, svori tik širdies ataką per
gyvenę, žinoma, jeigu nemiršta. 
Suprantama., kad daug sveikiau 
pasielgs tas, kuris savo jėgas su
kaupęs pradės dar šiandien eiti 
sveiku keliu, nelaukdamas, kol 
jį i toki kelią atvęs vėžys ar šir
dies ataka.

Kokiais atvejais daromas 
priverstinis mirusiojo tyrimas

Klausimas. Kodėl vienais at
vejais mirusį gydytojas tiria 
net giminių neatsiklausęs. Įdo
mu, kas tokie gali leisti lavoną 
skrosti gydytojui? Malonėkite, 
daktare, į tuos klausimus atsa
kyti.

Atsakymas. Priverstinai la
vonai skrodžiami, net giminių 
neatsiklausus (coroner’s case —- 
koroneris yra valdiškas gydyto
jas, darąs pomirtinius žmogaus 
apžiūrėjimus) sekančiais atve
jais. 1. Mirus nuo užgavimo: 
galvos sužeidimo, kaulų sulaužy
mo, vidurių sužalojimo, dūrimo, 
šovimo ir pan. 2. Nusinuodijus, 
pvz., aspirinu, barbitūratais, ir 
pan. 3. Po kriminalinio aborto. 
4. Stablige (tetanus) mirus. Nu
šalus. 5. Atsitiktinai susižalo
jus ir mirus. 6. Savižudystė. 7. 
Ant operacinio stalo mirus, ar 
po bet kokios operacijos netekus 
gyvybės. 8. Negyvą nugabenus 
ligoninėn. 9. Neatpažinus miru
siojo. 10. Nudegus — sudegus. 
11. Įtarus kraujo išsiliejimą po 
smegenų apvalkalais.

Pirmumo eilė duoti sutikimą 
skrodimui lavono yra sekanti. 1. 
Vyras-žmona. Sugulovė (Com
mon Law žmonos ir vyrai yra 
tokioje eilėje kaip ir draugai. 
2. Vaikai virš 21 metų amžiaus. 
3 Tėvas ar motina. 4 Broliai ir 
seserys. Broliai turi pirmenybę 
prieš seseris. 5. Kiti giminės — 
kaip seka: dėdės, tetos, brolė
nas, dukterėčia. 6. Posūniai, po
dukros. 7. Draugai, jei jie pa
tvirtins, kad nesiranda gyvų gi
minių.

Tulžies pūslės chroniško y 
uždegimo (cholecystito) 

tvarkymui dieta
Klausimas. Turiu chroniš

ką tulžies pūslės uždegimą. Lan
kausi pas gydytoją — jis ameri
konas. Aš gerai nesuprantu, ką 
jis pataria. Malonėkit man pa
aiškinti, kokių valgių aš turiu 
prisilaikyti, kokius turiu nevar
toti.

Atsakymas. Chronišką cho- 
lecystitą — tulžies pūslės užde
gimą turint reikia prisilaikyt 
sekančio maisto. Taip pat čia 
nurodysime ir vengtinus maisto 
dalykus toje ligoje. Iš vaisių: 
valgyti bet kokius virtus ir jų 
sunkas. Vengti reikia visų švie-
žiu vaisių, o taip pat figų. Iš 
javainių: virtus kviečių javai
nius (cereals), kaip farina, ar 
cream of weat.. Taip pat ir per
sijotus avižinius javainius. Veng
ti sausų — jau paruoštų virimui 
javainių (puffed ryžių, kapotų 
kviečių, kukurūzų skaitelių. Iš 
sriubų: daržovių sriubas virtas 
be mėsos. Vengtinos smetonė- 
lės, mėsos sriubos, o taip pat viš
tienos sriubų.

Iš mėsų, žuyies, paukštienos, 
kiaušinių ir sūrių: valgyti vieną 
kartą dienoj e liesą veršieną, avie
ną, jautieną, vištieną ar kalaku
tieną. Ji tušyta, virta ar kep
ta gali būti. Tušyta ar kepta, 
žuvis. Vienas minkštai virtas 
kiaušinis, jų nedaugiau trijų per 
savaitę. Varškė. Vengti reika 
kiaulienos. Visų riebių ir ant 
skaurados keptų mėsų. Visų kon
servuotų (canned) mėsų ir to-, 
kių žuvų. Visų sūrių, išskyrus 
varškę. Keptų, kietų ar paleis
tu kiaušiniu, žąsienos ir antie- 
nos. Riebios žuvies.

gydyme — taip man nusibodo 
tie lašiniai, pati savęs nekenčiu, 
o niekas manęs nesuplonina.

Atsakymas. Elgesio pakeiti
mas gali būti gelbstinti priemo
nė nutukimo gydymui, šešiolika 
pacientų Pennsylvanijos univer
sitete gyd. Sydnor B. Penick su 
talkininkais gydė nutukusiojo 
elgesį pakeisdami, ir susilaukė 
didesnio svorio numetimo, paly
ginus su kitais šešiolika gydytų 
vien psichoterapija nuo nutuki
mo. Elgesį, nutukusiojo keičiant 
13% pacientų numetė daugiau 

.negu 40 svarų savo svorio, o 
53 %" numetė daugiau negu 20

Todofc FUMNY par $!.<» for 
ongamal

Todof i FUNNY, T2O0 West Thml 
Se„ dėvėtos, OI|K> 441 B.

Iš daržovių: patartina valgy
ti virti špinatai, morkos, okra, 
žali žirniai ir pupelės, eggplant, 
baltos ar saldžios bulvės — kep
tos, virtos ar trintos. Salotai ir 
pamidorai be salotų užpilo. 
Vengti reikia asparagų, briuse- 
lio kopūstų, ridikėlių, kalafijo- 
rų, kukurūzų, agurkų, kopūstų, 
sausų pupelių ir žirnių, ropių, 
squash, cibulių, žalių pipirų ir 
raugintų kopūstų, o taip pat pa
kepintų bulvių. •

Iš duonų; vartoti dienas senu
mo ar pagruzdintos baltos duo
nos ar kietų bulkueių. Sviesto 
labai mažai vartoti. Vengtina 
šviežia duona ir visos kitokios 
duonos, pyragučiai bei biskvi
tai.

Iš gėrimų: vdrtotini: pasukos, 
silpna arbata ar kava, nugrieb
tas pienas ir kakava su puse pie
no. Vengtina: alkoholiniai gėri
mai, smetonėles, gazuoti van
denys, plakti kiaušiniai ir su 
priemaišomis pienas.

Ant trečios: naudoti želatiną, 
ryžių pudingą, bet kokias virtas 
daržoves ar vaisius. Vengti: py
ragų, pyragaičių, ledų, saldai
nių, šokolado ir visokių pyra
gaičių. • . t

Iš įvairenybių; vartoti be pa
dažo visokius makaronus. Veng
ti: padažų, salotams užpilų, kon
servuotų valgių, aštriu patie
kalų, rūkyto. Taip pat vengti 
riešutų, druskos ir pipirų, at
skirai padėtų ant stalo. Užteks, 
kiek valgį gaminant buvo pasta
rųjų dalykų panaudota.

Pakeisk elgesį — pagydysi 
nutukėlį nuo lašinių

Klausimas. Gal ką jūs, dak
tare, žinote ką naujo nutukimo 

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje - .. ., •

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869*1959} metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais Eleido Amerikos Lietuvių Iston-
jos D racija.

Knygoje aprašytas pirmas Ghicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotas šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 4B- 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir . 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį . ž .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS, DRAUGUOS -
vardu ir pasiųsti:

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

*. J-n. -?

■work, an amount you designate -will 
be set aside from each paycheck and 
invested in U.S. Savings Bonds. It’s

It’s easy to forget that emergencies 
do happen. And when there is. a

The Payroll Savings Plan is one of 
die easiest ways to make sure you’ve 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in.

fl

. Chicago, I1L 606081739 So. Halsted Street

Bridge 
over troubled

Bonds issued since June 1, 1970 
with a comparable improvement for 
all rider Bonds.

Let’s hope there <re no troubled - 
waters in your future. Butrenfember/* 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

reserve.
And now there’s a bonus interest

Bcwii Mfe. tf Mt, or
rity of 5 years, K) months (4% the 
first year). That extra payable 
as a boons at maturity, applies to alt

Take stock in America. 
Nbw Bonds pay a bonus at maturity.
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svarų. Tai pripažįstama geriau
siu nutukusiojo suliesinimu bet 

r kada paskelbtu mediciniškoje 
spaudoje.

Kaip elgiamasi norint pakeisti 
nutukusiojo elgesį? Pirmiausia 
nutukusysis prašomas smulkme
niškai surašyti savo didesnį bur- 
non valgio dėjimą. Pradžioje pa
cientai prieštarauja tokiam sa
vo valgymo žymėjimui popie
riuje, bet vėliau jie pripažįsta, 
kad surašant valgymą padidėja 
jų dėmesys apie jų valgio gausą, 
spartą, apie aplinkos įtaką val
giui ir psichologines nuotaikas, 
susijusias su valgymu. Daugu
ma pacientų praneša, kad jie 
valgo įvairiu metu ir įvairiose 

i

vietose dienos metu. Todėl jie 
esti skatinami valgyti tik vieno
je vietoje, paprastai, savo val
gomajame, nors būtų valgoma 
dar ir tarp valgių (snacking). 
Tai viena valgio kontroliavimo 
priemonė keičiant persivalgan- 
čiojo eilgesį. Apie kitas prie
mones —- sekantį kartą.

——SLAfTYl USeO—— 
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Lietuvių Bendruomenes Apylinkėse 
j glūdi raktas į milijoną

sutelkėme vieno milijono do
lerių.

Kyla klausimas, ar mes jau 
pavargome, ar ištekliai nelei
džia, ar mus apėmė abejingu
mas, o gal pasidarėme visoms 
lietuviškojo gyvenimo proble
moms nebejautrūs. \

Į šiuos klausimus atsakymo 
reikia ieškoti mūsų pačių tar
pe.

Nuovargio žymių lietuviš
kiems reikalams dar nematyti. 
Ir štai įvairiausių renginių, di
desnių ir mažesnių, lankymas 
rodo, kad lietuviai domisi kul
tūriniu ir visuomeniniu gyve
nimu. O kai iškyla didieji įvy
kiai — Jaunimo kongresas, 
tautinių šokių šventė, Operos 
pastatymas, lietuviai pajėgia 
sukrusti, pajėgia sunkiai už
dirbtu centu dosniai dalytis su 
šių įvykių vykdytojais, gausiai 
net ir stambiomis sumomis rei
kalą paremdami. Vadinasi, 
nepavargome ir esame pakan
kamai jautrūs, kai gyvenimas 
padiktuoja svarbų lietuvišką 
reikalą. Vadinasi, išteklių tam 
reikalui užtenka, 
anuos reikalus,
mas, o kaip su milijoninio 
do užbaigimo problema?

Ką turėtume daryti, kad 
lotumėme įveikti užmojų?

Praktiškai apskaičiavus,
Įima teigti, kad labai mažytė 
dar dalis lietuvių, ir tai pajė
gių, tėra įsijungusi į Lietuvių 
Fondo garbingą šeimą. Tik 
apie 3000 asmenų, ar tai ne
juokingai mažai, kada lietu
vius ‘ Amerikoje skaičiuojame 
šimtais tūkstančių, o kai kas 
net milijono vardu prabyla. 
Taigi toks mažas nuošimtis, 
kad reikėtų į tai atkreipti ypa- 

' tingai labai rimtą dėmesį.
O ką galėtume padaryti? Ar

tėjant Lietuvių Fondo dešimt
mečio sukakčiai, pasiryžkime

^ Ateinančiais metais minėsi- 
lįie dar vieną kuklią, bet reikš- 
injngą, Lietuvių Fondo įsteigi 
ipo dešimtmečio sukaktį. Apie 
šį iii iii joninį fondą daug kartų 
lįųvo rašyta mūsų spaudoje, 
daug kartų kalbėta įvairiomis 
progomis. Daug kartų jis bar
tas, girtas, sveikintas ir t. t.

f O gerai mename, kai prieš 
(fevyneris metus keli entuzias-
T V "tai prašneko viešai, kad atėjo 
laikas lietuviams. įsteigti ir iš
ugdyti milijbninį fondą, ir taip 
pat atsimename, kaip sunkiai 
prigijo lietuvių visuomenėje Ši 
graži, reikšminga mintis.

į Neveltui jūs, pirmieji entu
ziastai, visa širdimi ir energi
ja, o taip pat ir tūkstantinėmis 
gynėte milijoninio fondo mintį, 
šiandien jau iš milijoninio 
fpndo aruodų kultūriniams 
reikalams atseikėta virš 130,000 
dolerių. O ši suma, atsiminki
me, kiek prisidėjo prie mūsų 
švietimo, prie ^kultūrinių ver
tybių kūrimo, ugdymo ir sau
gojimo.
^-Šiandien norėtųsi prisiminti 
Visus anų dienų ryžto vyrus, 
kurie gyveno kilnia milijoni- 
rtib fondo idėja, jam vadova
vo, telkė lėšas ir išugdė iki 
700,000 dol.,- į Lietuvių Fondo 
seimą ^sutelkdami apie 3,000 
tauriausių sūnų ir dukrų, ku
rie gyvena ir sielojasi 
Hhianistiniu švietimu, 
tautine kultūra.
AįBuvo betgi užsimota

Tad stebint 
kvla klausi- 

fon

unūsų 
mūsų'

sukelti 
yjeną milijoną dolerių ir iš šio 
iįndo palūkanų kasmet šelp- 
į’švietimą ir.-tautinės kultūros

^‘Per devynerius metus buvo 
dėta daug'7 pastangų pasiekti 
įtkslą, buvo, bandytas Įvairios^ 

.įnašams telkti,1 ta- 
,vįs j nepajėgėme įkopti į. 

io tikšlo viršūne — ne-

ga-

ga-

Chicago Savings 
mi bit Anocliiitt

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

h MONTH MATURITY

Ofc

Rusų kolonijoje Uzbekistane surenkama nemažai medvilnės, čia matomos medvilnės stirtos Ga- 
* , garino rajone.

užbaigti šį taip gražiai pradėtą 
ir vykdytą darbą. Ir tai į dar
bą ir talką junkimės visi. O 
savo įnašą, kad ir šimtinę, ati 
duoti laikykime sau už tautinę Syti tapti LF nariu. Nemanau, 
savigarbą.

Jau kalbama apie plataus 
masto vajų. Gerai. Reikalin
gas. Reikia kasdien žmonėms 
priminti svarbų reikalą. Tad 
vajaus proga reikėtų organi
zuoti didžiąją talką Lietuvių 
Fondo šeimos ugdymo darbui.

Turiu galvoje Lietuvių Ben
druomenės apylinkes visoje 
Amerikoje. Jų turime per 70. 
Taigi tinklas geras. Lietuvių 
Fondas Lietuvių Bendruome
nei švietimo reikalams kasmet 
skiria, berods, 50 procentų skir 
stomųjų palūkanų. Taigi ben
druomenė daugiausia susilau
kė iš LF paramos. Tad ar ne
vertėtų bendruomenei ypatin
gai į savo veiklos planus Įrašy
ti ir Lietuviu Fondo tikslus? V

Lietuvių Bendruomenės apy 
linkių sekančių metų veiklos 
pats didžiausias darbas turėtų 
būti savo apylinkės narių ap-

lankymas, solidarumo Įnašo 
surinkimas ir kiekvieną pajė
gesni lietuvį, gyvenantį toje 
apylinkėje, nuoširdžiai papra-

kad su šimtine ar stambesne 
suma įstoti į LF nariu šiandien 
negalėtų pasiturį lietuviai. Ir 
šių metų slinktyje turėtume 
visą dėmesį skirti į vieną didį
jį tikslą — užbaikime milijo
ną ir tegul Lietuvių Fondas 
tada gausias savo palūkanas 
■MMMMKMBBecaaa.

grąžina mūsų švietimui, tauti
nei kultūrai ugdyti. O tai jis 
tikrai padarys ir tuo pačiu vė
liau lengvins ir. kiekvieno lie
tuvio rūpesčius ir aukos naštą.

LB Apylinkės šiam darbui 
pasikviečia įtakingus žmones 
ir tik reikėtų neatlaidžiai, as- 
meniškais kontaktais aplan
kant kiekvieną mielą lietuvį, 
burti visus tuos į Fondo eiles, 
kurie iki šiol garbingos parei
gos dar nėra atlikę.

jarba solidžiai praplikę, bet nuo-j 
taika visų jitunatviška. Taip ir) 
reikia. Negi dabar jau ir murk
sosi besiklausydamas paskuti
nės gulbės giesmelės. Pasistip
rinus pasigirdo ir lietuviška dai
na, kurios klausėsi ir kitatau
čiai parko svečiai. Atrodo, kad 
lietuviška daina dar skamba 
“po šalis plačiausias”, o tėvynė
je pavergta tauta skundžiasi ir 
dejuoja rusiško okupanto prie
vartaujama.

Pirmą kartą mūsų draugijoje 
dalyvavo P. ir P. Balčiūnai iš 
Cleveland© ir J. Galiūnas iš New 
Yorko. Jie čia jau sėsliai apsigy
veno ir pradėjo leisti pensinin
kų dienas. Balčiūnai puikioje 
Fairwood vietovėje, nusipirko 
vienos šeimos naują namą.

Gyvename pietinėje valstijoje 
ir toli nuo viską pakandanėių 
šalnų, bet ir čia tux4me keturis 
metų laikus. Tai ir pas mus jau 
rudenėlis. Ir čia tėvo Rudenio 
išsiųsti dailininkai, nuo savo 
paslaptingų palečių, vaivorykš
tės spalvomis nudažė ąžuolus, 
ievas, sikamorus ir visus lapuo
tus krūmelius. Todėl dabar dega 
rudens spalvomis visos kalnų 
atšlaitės ir kalnų tarpekliai.

Pavakariais visi su pakilia 
nuotaika pasuko savo “žirgus” 
į šaltinių miestelį, kuris nuo 
Stevenson parko yra už 12 my
lių.

Bebaigiant rašyti apie mūsų 
pikniko nuotaikas, paštininkas 
atnešė pundą laikraščių. Varti-

nėju. Naujienose, 1971 m. spa
lio .‘10 d. , 256 nr., radau žinutę 
iš Hot Springs. Ją parašė S. 
Pranckūnas, svečias iš Kanados.

Svetelis mūsų miestelį trupu
tį papeikė. Valios reikalas ir pir
mųjų svečio žvilgsnių sprendi
mas. Tačiau Hot Springs vasar
vietė nemenkesnė už kitas šiau
rės Amerikos vietoves — nuo 
Meksikos Įlankos iki labrado
ro.

Korespondentui ypatingai už
kliuvo, kad “... lietuviški nak
vynės namai slepiasi po tokiais 
egzotiniais vardais, kaip King 
Arthur’s Court, Ina, Birch Mo
tel ir pan.”

Svečias turi žinoti, kad lietu
viai užeigas nusipirko su var
dais, kurie yra surišti su klien
tūra. Taigi nusipirkus motelį 
yra rizikinga keisti jo vardą ir 
nustoti svečių.

Be to, lietuviškų užeigų savi
ninkai dažnai skundžiasi, kad 
lietuvių svečių nedaugei atsi
lanko. Dažnai lietuviai apsigy
vena pas svetimtaučius, o lietu
vių užeigosna užeina pasiteirau
ti apie miestelio žymesnes ir lan
kytinas vietas ar ieškodami pa
žįstamų.

Mūsų tautiečių užeigos ne
prastesnės už kitas ir lietuviams 
visada pigiau išnuomojamos. 
Tai kurgi šūkis: “Savi pas sa
vus”. K. Ūkana.

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“naujienos F”

HOT SPRINGS, ARKANSAS

''l/FETYOb' 
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Lietuvių susipažinimo piknikas

Vietinė L. B. apylinkės vado
vybė jau pavasarį galvojo su
ruošti mūsų kolonijos gyvento
jams susipažinimo pobūvį. Tuo 
labiau, kad pikniko pageidavo 
ir visa lietuviškoji visuomenė.

Apylinkės pirmininkas J. Bru
žas pikniko reikalais visą laiką 
rūpinosi ir susibūrimui ieškojo 
tinkamos vietos. Savo kampelio 
neturint, nėra jau taip lengvai 
išsprendžiamas reikalas.

Hot Springs yra kurortinė 
vietovė, garsi savo gydomaisiais 
mineraliniais šaltiniais. Vien 
tik per karštąsias vonias per me
tus pereina apie milijonas besi
gydančių žmonių. O kur dar kiti 
vasarotojai? Vasarojimo sezo
nas čia prasideda gegužės 30 d. 
ir baigiasi Darbo Dienos savait
galį. Taigi visą, mielą vasarėlę 
parkai ir paežerių stovyklavie
tės perpildytos vasarotojų. Šei
mos atvažiuoja su traileriukais, 
kiti su karais, susimoka parkų 
administracijai tris dolerius, pa
sistato palapines ir vasaroja: 
maudosi, žuvauja ir pušynų pa
vėsyje pramogauja ir ilsisi. Ir 
pigu ir patogu, nes Arkansas 
saulutė žeme ridinėja ir metuo
se turime 65 % saulėtų dienų, o 
uodelio nė vieno. Stovyklavietė
se įrengti geriamo vandens kra
nai, tualetinės būdelės ir židi
niai pasigautai žuvytei ar visų 
pamėgtam steikui išsikepti. Va
sara tojų skaičių papildo įvai
rių organizacijų ekskursijos ir 
užsieniečiai. Todėl svietelio čia 
niekada nestinga. Užtai ir du 
šimtai užeigos namų ir motelių 
išsilaiko.

lerius. Vienas svečias lietuvis, 
užtiktas be leidimo gaudant 
upėtakius, buvo nubaustas. Tai
gi atsargiai, svečiai!

Stevenson parko stovyklavie
tė labai patogi, nes ją dengia 
plačiašakių ąžuolų pavėsis, o 
lietui užėjus yra didelė pastogė. 
Piknikautojų. patogumui kavai 
išsivirti yra Įrengti elektros liz
dai.

Tai ir sugūžėjo mūsų koloni
jos lietuviai Į parką. Diena buvo 
graži ir termometras rodė 78 
laipsnius F. šeimininkės susive
žė paskubomis 'paruoštus užkan
džius ir ant stalų greit atsirado 
lietuviški patiekalai. Jonas Bag- 
danavičius, su mūsų senovę pri
menančiu midaus ragu, neap
lenkė nė vieno piknikautojo, o 
jų buvo virš penkiasdešimt.

Beveik visi piknikautojai pen
sininkai, jau gerokai žilsterėję

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos ik]
$20.000

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

•M ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS NC32

PHONE: 254-4471

Passbook Savings 
All accounts com* . 
pounded daily —' 

paid quarterly ,

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

: TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

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

Čekj ar Money orderi tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, IR 60608
-y-—

Tik spalio 10 d. mūsų pirmi
ninkas užtiko laisvą Stevenson 
parką, ir skubiai buvo suruoš
tas piknikas. Minėtas parkas yra 
ant Ouachita upės kranto, prie 
didingo Blakley kalnų pylimo. 
Tas milžiniškas pylimas yra su
projektuotas armijos inžinierių 
ir svečiams lietuviams, besilan
kantiems Hot Springse, verta 
jį pamatyti. Ant savo pečių už
tvanka laiko milžinišką Ouachi
ta ežerą, kurio krantų ilgis yra 
900 mylių, Aišku, tokiai van
dens galybei sulaikyti reikia ir 
atsakančios užtvankos. Ežero 
vanduo urduliais veržiasi apačia 
ir sukdamasis verpetais ir pu
todamas nurimsta Ouachita upė
je. Prie pylimo vanduo yra šal
tas ir upėje visada galima pasi
gauti upėtakių. Bet svečiai turi 
žinoti, kad upėtakiams meške
rioti reikia atskiro leidimo, ku
ris metams kainuoja tik du do-

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. ■ ’ .’fD £1

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

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupyme Indėliai 
Apdrausti iki $20^00.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421*3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Žurnalistai - okupanto bendradarbiai
Vilniuje gimęs, ten augęs ir mokyklas lankęs Jonas 

Karosas vadovauja rusų okupuotos Lietuvos žurnalistų 
sąjungai. Su Maskvos agentais Vilniuje jis pradėjo dirb
ti prieš 40 metų, bet sprendžiamo posto okupaciniame 
aparate jis iki šio meto neišsikovojo. Kurį laiką jis re
dagavo ideologinį komunistų partijos mėnraštį Komunis
tą, bet jau trečias metas iš šios redakcijos jis yra išstum
tas. Komunistą dabar redaguoja Honanas Zimanas.

Šių metų spalio 20 dieną Vilniun buvo suvežti “tary
binės” Lietuvos žurnalistų sąjungos nariai, o Jonas Ka
rosas, šios sąjungos pirmininkas, skaitė suvažiavusiems 
atskaitinį pranešimą. Jis papasakojo, kaip lietuviai žur
nalistai vykdo Maskvoje vykusio komunistų partijos su- 
žiavimo nutarimus, kaip jie ragina lietuvius darbinin
kus dalyvauti lenktynėse ir kaip aprašinėja pirmųjų pa
tyrimus. Žurnalistams jis tvirtino, kad “geriausia poli
tika yra ekonomika”. Jis net Leniną pacitavo šiai savo 
išvadai padaryti. • • .

Iš Tiesos padarytos Eltos santraukos matyti, kad 
Jono Karoso paruoštas pranešimas buvo labai plokščias. 
Jis pasakojo provincijos žurnalistų vedamą darbą ir kar
tojo trafaretinius žurnalistų pagyrimus ir nepaprastai 
sunkų jų darbą.

Maskvoje gimęs ir aukštesnę karjerą padaręs A. 
Barkauskas, išklausęs Karoso ir kitų žurnalistų vado
vybės narių pranešimus, neiškentė nepareiškęs savo ir, 
aišku, paties okupanto nepasitenkinimo. Labai jau nuo
širdžiai okupantui dirbantiems žurnalistams Barkauskas 
tarė: :

miesčiais ir per dalį Wiscon- porą metų. Būdavo išeisi ryte,ko 
sino. Miškeliai, 
džiai ir krūmai

pavieniai me- 
visomis spal-

Šasi alaus; lur būt, svečių tu
rės, —' nutaria kaimynkos. Ana, 
Klymba jau drožia į taverną; 
matyt, su savo Morta susipy- 
pU— O ten Mikasė krypuoja. 
Sakė, su tuo senberniu rytoj 
turės deitą...

Bet buvo ir kitaip manančių. 
Kai kas ne tik langus aklinai 
užsidarinėdavo, bet ir pro du
ris bijojo uosį iškišti. Prakeik 
tinai keikdavo tuos dūmų mė
gėjus ir su visais nelabaisiais 
siųsdavo j pragarą. Bet kas jų 
klausys ir atsisakys lapų degi
nimo malonumo. Jei kas turi 
kokius dusulius, tai tegu sau 
dūsta ir netrukdo kitiems. Te
gu sau važiuoja Icur lapai ne
krinta. Kas kaltas dėl jų tų vi
sokių kvarabų.

Bet lapų deginimo romanti
ka užsibaigė. Kažkokiems 
miesto ponams atėjo į galvą ir 
uždraudė. Dar ir nemažom 
bausmėm grasina. Tiesą paša 
kius, ir dabar gali su kaimy
nais susitikti, persimesti vie
na kita naujiena. Bet kokia 
čia šnekta, kad reikia grėbti, 
į ką nors supilti ir nešti padėti 
kur reikia, kad miestas išvež- 
,tų. Bet tie visoki silpnaplau- 
čiai iš džiaugsmo tuoj pasida
rė sveikesni. Kiti net ir pote
rių nebesigaili, kad tiems po
nams Dievulis duotų dangaus 
karalystę...

Viskam ateina galas. Tuoj 
baigsis lapai ir pradės sniegas 
kristi. Kaimynai gatvėse vėl 
susitiks su šiūpelėmis. Bet yra 
ir kitokių susitikimų. Jų ypač 
netrūksta Chicagoje. Pavar
čius laikraščius, pasiklausius 
lietuviškų radijo programų, 
nustembi, koks dar kunkuliuo
jantis lietuviškas gyvenimas 
vyksta. Visokių parengimų ir 
susirinkimų, pagal kiekvieno 
skonį, pomėgi ir reikalą. Kar- 1971. XI. 4., Ghicaga. 
tais net nežinai ką pasirinkti. 
Be stambiųjų būna ir visokių 
smulkių susibūrimų. Smul
kūs pirmenybę turėtų užleisti 
stambesniems, kaip svarbiems 
minėjimams, suvažiavimams, 
didiesiems koncertams, spau
dos parenginiams ir kit ' ;

Gerai ir kugeliai, ir dešros 
su kopūstais. Jie taip pat mū
sų tautiniai patiekalai, lyg ir 
patriotizmu pabarstyti. Bet 
žmogus juk ne vien kugeliams 
ir dešroms gyvena. Reikia ir 
minėjimus aplankyti ir koncer
tų paklausyti, ir operų, opere 
čių, vaidinimų pamatyti. Juk 
tik čia tikrasis mūsų tautinės 
gyvybės penas. Nors skųstis per 
daug negalima, bet kartais ir

ir matai melsvuose dūmeliuo
se paskendusias gatves. Stul- 

» namus, pro 
medžių viršūnes. Ypač savait
galiais ši pramoga būdavo la
bai mėgiama. Būdavo išeis 
sau kaimynai, užsikurs pyp
kes, o kartais didesniam iškil
mingumui net cigarą; sustums 
šūsnis lapų, na ir padegs. Lieps 
noja sau lapai, karts nuo kar
to grėbliu pamaišomi, o kai
mynai traukia sau liulkas ir 
aptaria šio svieto marnastis. 
Aptariamas namų dažymas, 
stogų lopymas, kas kaip mirė 
ir kas išsiskyrė, ir pagaliau 
prienama prie politikos: kas 
ten čainoj darosi; kaip ten rus- 
kiai kazočioką pila atsiganę 
užgrobtuose kraštuose; ar il
gai Amerika vaidins katiną 
žaidžiantį su Kubos pele; kiek 
šiemet pakilo taksai ir busais 
važiavimas. Ir moterėlė kar
tais susiburdavo prie rūkstan
čių lapų, pro jų budrų dėmesį 
nepraslinkdavo nė vienas ap
linkos įvykis: ana Juozėnas ne

vomis saulėje tviskėte tviskė-jpai dūmų kyla pro 
jo, ir nuo jų spalvingo grožio'medžių viršūnes. "
negalima atitraukti akių. Va
saromis gamtos grožiu, ramy
be, miškais ir ežerais Wiscon- 
sinas ne vieną atostogautoją 
patraukia. Tačiau savo žave
sio jis nenustoja ir rudenį. Ža
vi ne tik miškai ir ežerai, bet 
ir gražūs ūkiai, prie kurių ga
nosi stambių ir smulkių gyvu
lių bandos. Laukuose dirban
čių žmonių matosi nedaug. Ir 
ką jie ten veiks... Kur-ne-kur 
slenka kombainai, kurie ne 
tik derlių nuima, bet ir jo da
lis sutvarko pagal jų paskirtį. 
Kitur vėl traktoriai purena 
dirvą kitų metų derliui. Ir tas 
viskas vyksta be jokios propa
gandos ir be jokių apie žemės 
ūkį nenusimanančių varovų... 
Dirbama ramiai, rudens ramy
bėje. O lapai savo spalvomis 
vis tirščiau dengia žemę, dar 
žaliuojančias pievas ir aikštes.

Ir Čikagoje lapai krinta, bet

Iždo sekretorius John Connally atrodo susirūpinęs. Jam tenka aiš
kinti užsienio vyriausybėms naują Amerikos ekonominę politiką. 
Vis dažniau kalbama, kad prezidentas Nixonas jį pasirinks savo nau

ju viceprezidentu ateinančiuose rinkimuose.

pasakyti, kad ten mūsų laukia. 
Ten laukia tie, kurie dažniau
siai be jokio atlyginimo dirba 
tam, kad mums visiems būtų 
šviesiau Medžių lapams krin
tant, labiau traukia laikraščių 
ir knygų lapai. Tie lapai mums 
atskleidžia visą, pasaulį ir stip
rina visuose darbuose ir kovo
se. Turime daryti viską, kad 
mūsų spauda būtų stipri ir tar
nautų savo tautos kartų kar
toms. Tautiniai būsime gyvi 
tol, kol bus gyva mūsų spau
da. P. Venclova

žmonėms yra indoktrinuojama 
JAV politika, o Vietname gauni 
pažinti tikrovę — mirtį, šis ka
ras man parodė, kaip ši “siste
ma” yra daroma, dėlko baltieji 
kelia karus ir kas reiškia kare 
.būti”. _i

Vietnamo veteranai juodžiai 
turį išsidirbę savo ypatingą ran
komis pasisveikinimą, vadina
mą “DAP”, kas reiškia “Digni
ty for Afro Peoples”.

“Nepageidaujamieji’

Netikę tarnauti kariuomenėje 
yra atleidžiami įvairiais įvertini
mais. Pavyzdžiui, 1968 ir 1969 
fiskaliniais metais buvo atleis
ta 22,839 karių kaip “nepagei
daujami” ir 7,598 už “blogą

drįso neįmanomo dalyko reikalauti, bet Barkauskas ši
taip išdrožė suvažiavusiems:

“Žurnalistų plunksnos laukia tokie aktualūs vi
suomeninės veiklos barai, kaip nuolatinis visapu
siškas darbo žmogaus poreikių tenkinimas, buities 
klausimai, kultūrinis gyvenimas, internacionalinis 
auklėjimas, kolektyviškumo jausmo ugdymas. Bū
tina plačiau spaudoje rašyti apie tai, kaip vystoma 
socialistinė demokratija, kaip demokratiniai pradai 
įdiegti darbo žmonių kolektyvuose, santykiuose tarp 
žmonių” (Ten pat.)
Rusijos komunistai per 54 metus neišsprendė visa

pusiško darbo žmogaus poreikių patenkinimo, bet jis 
neišsprendė pačių paprasčiausių — duonos, mėsos, bul
vių, riebalų ir apavo problemų, o Barkauskas nori, kad 
rusams pasišokę tarnauti žurnalistai šiuos klausimus iš
spręstų. Kai McCormick bendrovės atstovas pasiekęs 
Leniną ir pareikalavęs atlyginti už nusavintas žemes 
ūkio mašinų gamybos ir sudėstymo dirbtuves, tai Le
ninas jam atsakęs, kad komunistai ryžosi patenkinti Me 
Cormicko dirbtuvių darbininkų poreikius ir nusavino 
todėl amerikiečių turtus, bankų indėlius ir visas atsar
gas sandėliuose. Leninas su savo pasekėjais per 54 me
tus “tenkina darbininkų poreikius”, bet pirmyn nepa
žengė. Rusijos darbininkai šiandien vargingiau gyvena, 
negu laisvojo pasaulio darbininkai.

Ko nepajėgė padaryti Rusijos komunistai, tai Bar
kauskas nori, .kad padarytų lietuviai žurnalistai. Ben
dradarbiauti pasišokusieji žurnalistai galės patenkinti 
okupanto pageidavimus, bet ne Lietuvos ‘‘darbo žmonių 
poreikius”. Lietuvoje pirma turi būti patenkintos oku-f rma'iliu°se 
panto divizijos, policijos batalijonai ir komunistų parti-

AUDRONAŠOS
Vietnamo karo veteranai 
grįžta pagiežos kupini

Šeri j o j e straipsnių apie grįž
tančių iš Vietnamo karo vetera
nų nuotaikas Chicago .Tribune 
reporteris Donald Kirk be-kt. . ______
rašo, kad juodžiai veteranai sa-11971 metų mėnesius jau atleista 
kosi, jog šis karas juos sujun
gęs prieš baltuosius, išmokinęs 
kaip nukovoti baltuosius ir už
grūdinęs jų determinaciją kaip 
baltuosius nugalėti būsimame 
kažkokiame “lemiamos revoliu
cijose gaisre”.

“Kariuomenė mane išmokė 
vieno dalyko”, pasakęs negrų 
kolegijos Malcolm X College ve
teranas studentas, žaisdamas 
ant savo kaklo pakabintu “j uodo- 

. . . .. .. . ... ....... ------- jr-e ---------  t---------r—.sios jėgos” brasletu: “Jis (ka-
,----------- „„ :------- ---- nariai, O pačių lietuvių poreikiams dažniausiai jaugiau atsidaro salių ir menių'ras) man parodė, kokiA sukta

rosui,- bet pareikalauja rimtesnių dalykų. Karosas ne-'nieko nebelieka. durys. Su džiaugsmu galime mūsų šalis yra”, čia, JAVbėse

“Didelė atsakomybė gula ant redakcijų komu
nistų pečių. Partinės organizacijos turėtų paskelbti 
ryžtingą kovą prieš paviršutiniškumą, mėgavimąsi 
mažmožiais ir blizgučiais, o ypač prieš silpnas idė
jiniu atžvilgiu medžiagas, kokių, deja, vis dar pa
sitaiko kai kurių leidinių puslapiuose. Matyt, redak
cijų partinėms organizacijoms derėtų užmegzti glau
desnius tarpusavio ryšius, dažniau tartis su kitomis 
kūrybinėmis sąjungomis”. (Tiesa, 1971 m. lapkr. 2 
d., 2psl.). ■
Už Karosą daug apdairesnis A. Barkauskas ne tik

tai pabaksnoja bailiai besidairančiam pirmininkui Ka-

lių pakraščiai apytušti.
Su lapų kritimo pradžia pla

ZIGMAS JONYNAS
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Matau, kad žandarai užsispyrė būtinai 

mane areštuoti. Pasakiau, kad čia pat yra 
mano tėvas ir aš paprašysiu, kad tuoj at
siųstų arklius. Staiga pakilau nuo kėdės ir 
sprukau pro duris. Vienas žandarų griebė 
mane už švarko, bet vyrai jėga ištraukė į 
priebutį. Žandaras stvėrė iš po savo dir
žo granatą, bet antrasis jį sulaikė. Minios 
vyrai pradėjo lupt nuo tvorų štakietus. Aš 
rėkiau:

— Vyrai, nedalykite kraujo pralieji
mo!

Minia kiek aprimo. Būrys vyrų paly
dėjo mane į namus. Pasiėmiau šiek tiek 
baltinių, maisto ir išėjau. Pasiekiau Dar
žininkų kaimą. Prie Šešupės kranto radau 
mažą valtelę ir persikėliau į antrą pusę. 
Atsidūriau šakių apskr. Sutemo. Užėjau 
pas pirmą pasitaikiusį ūkininką ir pernak
vojau. Rytojaus dieną nuėjau pas pažįsta
mą neseniai iš Dzūkijos atsikrausčiusi Bli- 
vų kaimo ūkininką Naruševičių, žinomo 
inž. T. Naruševičiaus brolį, čia gyvenau 
trumpą laiką.

Nors vokiečių pareigūnai vis dar mėgi
no išsilaikyti Lietuvoje, bet jau kūrėsi 
valsčiai ir kitos savivaldybės. Grįžau į savo 
tėviškę. Valsčiaus gyventojų susirinkime 
mane išrinko i Vilkaviškio apskr. savival-

dybę. Valdybai pirmininkavo senis Gavė
nas iš Merkšiškių, o aš buvau sekretorius. 
Gyvenau Vilkaviškyje. Vokiečių žandarai 
padarė kratą. Rado gana daug šautuvų ir 
šovinių, kurie buvo po mūšių užsilikę 
laukuose ir brolių surinkti ir paslėpti ba
lose, bet trumpam laikui atgabenti į ūkį 
rūdims nuvalyti. Žandarai areštavo tėvą 
ir brolį Juozą. Juos palaipino Vilkaviškio 
kalėjime. Po kokios poros mėnesių byla 
buvo paskirta nagrinėti “Kriegsgericht’e”. 
■Posėdžio dieną ir aš atvykau vokiečių 
teisman tėvo ir brolio ginti- Teisėjas pa
reikalavo mano dokumentų. Padaviau. Jis 
pasišalino. Po kokių 10 minučių atsirado 
4 vokiečių kareiviai, atkišo į mane šau
tuvus ir suriko; “Rankas aukštyn”. Per
braukė mano drabužius ieškodami ginklų. 
Nerado. Su atkištais šautuvais kareiviai 
nuvarė mane per miestą į kalėjimą, čia 
radau tėvą ir brolį. Patalpino atskirose 
kamerose. Teisėjas tą dieną bylą atidėjo: 
esą. atsirado svarbiausias kaltininkas... 
Po kokių poros mėnesių jau visų trijų by
la buvo paskirta nagrinėti. Vokiečių teis
mas paskyrė gynėją. Su juo mažai kalbė-. 
jausi. Jis stengėsi mums pritaikinti švelni
nančias aplinkybes. Pagal okupacinius 
vokiečių nuostatus už ginklų laikymą grė
sė mirties bausmė. Teismas mano tėvą ir 
brolį nuteisė po 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, o mane išteisino... Pasirodė, 
kad laikydami mane kalėjime vokiečiai 
surinko apie mane žinias. Buvo išklausi
nėtas ir Kybartų vlsč. Slibinų kaimo gy
ventojas Augustas Kuras, kuris dabar gra-

žiai gyvena Čikagoje. Jis suteikė vokie
čiams apie mane smulkias , bet teisingas 
žinias. Aš iki šiol A. Kurui esu dėkingas. 
Turiu pažymėti, kad savo gausiose kalbo
se niekad nekaltinau visos vokiečių tautos, 
bet kalbėjau prieš okupacinių vokiečių pa
reigūnų sauvalę, prieš atsirandančią ne
tvarką, ūkininkų apiplėšinėjimus ir viso
kį banditizmą. Kas mano veiklą gerai ži
nojo, negalėjo manęs pakaltinti. Tikrais 
duomenimis besivadovaudamas išteisino 
ir vokiečių karinis teisėjas.

Mane išteisino, bet nepaleido ir vėl grą
žino kalėjimam Parašiau “Kriegsgerich- 
tui” protestą. Nurodžiau, kad teismo iš
teisintą žmogų laiko be pagrindo kalėji
me, kas priešinga tarptautinei teisei ir 
garbingiems vokiečių vyriausybės paža
dams. šitoks elgesys priešingas vokiečių 
galiojantiems įstatymams, 
ną atėjo kalėjiman teisėjas, 
raštinėn ir pareiškė:

— Kai vokiečiai išvyks ar

Sekančių die- 
iššaukė mane

iš Lietuvos, tą 
pačią dieną būsi paleistas iš kalėjimo. Tuo 
tarpu laikysime kalėjime, nes esi pavojin
gas vokiečių pareigūnams...

Po savaitės pasišalino vokiečiai ir iš 
Vilkaviškio išvažiavo pats teisėjas. Tą pa
čią dieną mane; iš kalėjimo paleido. La
bai parūpo tėvo ir brolio likimas. Bijojau, 
kad juodu gali išvežti vokietijon. Patrau
kiau tiesiai į Kauną. Nuėjau pas Teisin
gumo ministrą Petrą Leoną. Išpasakojau 
visą reikalą. Ministras atidžiai išklausė ir

patikėjo. Paskambino į Vilkaviškio kalė
jimą ir įsakė mano tėvą ir brolį paleisti. 
Grįžęs į tėviškę, jau radau juos namuose.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
METAIS

Į savo pareigas Vilkaviškio apskr. Val- 
dybon negrįžau. Sekretorium buvo išrink
tas kitas asmuo. 1918 m. pabaigoje Kybar
tų valse, gyventojų susirinkimas išrinko 
inane valsčiaus viršaičiu. Pirmieji žings
niai buvo labai sunkūs. Nebuvo prityrusių 
žmonių, nebuvo savivaldybių veiklos nuo
statų, trūko lėšų. Sunkiausios dienos bu
vo Kybartuose, čia dar sauvaliavo besi
traukiantieji vokiečių kariuomenės būriai. 
Jie visaip skriaudė ūkininkus ir kitus gy
ventojus. Reikėjo vokiečiams priešintis ir 
žmones užtarti. Kai kurie vokiečiai nesi
priešindavo, įspėti pagrobtą turtą grąžin
davo. Kili nepaklusdavo ir grasindavo 
ginklais. Rėmėmės susidariusia milicija. 
Viršaičio žinioje buvo 20 milicininkų. Di
desnius vokiečių ginkluotų kareivių bū
rius tekdavo praleisti neužkabinus, nors 
jie ir veždavo mūsų turtą.

Vokiečių okupacijos metais pasienio 
Kybartų geležinkelio stotis buvo labai išsi
plėtus. čia dirbo daug tarnautojų ir dar
bininkų. Vokiečiams pasitraukus, daug 
žmonių liko be darbo ir be pragyvenimo. 
Kai kurie net badavo. Prasidėjo Kybartų 
apylinkėje ūkininkų plėšimai ir net žudy
mai. Miestelyje trūko pieno net mažame
čiams vaikams. Pasipylė skundai prieš 
Gutkaimio dvaro savininką Raldamus,
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honorable), gi fiskaliniais 1969- 
70 metais “nepągeidajamų” at
leista jau 22,919, tai yra dau
giau nei per dvejus ankstybes- 
nius metus. Per pirmuosius 6

14,184. Daugiau nei pusė ne
pageidaujamų yra juodžiai, ku
rie tik grįžę iš kariuomenės ir 
pradėję ieškoti darbo gauna su
prasti ką tokia atestacija reiš-

“šie vyrai galbūt ne visi tu
rėjo reikalaujamus gabumus”, 
pasakė vienas negras veteranas 
seržantas, atsitarnavęs Vietna
me ir Tailande”, bet jie yra eks
pertai su šaudomais ginklais” ir 
pridūrė, kad kai kurie jų renka 
ir slepia ginklus tikėdami ga
lėsią juos kada nors panaudotu

kuris veždavo pieną parduoti vokiečiams į 
Eitkūnus. Parašiau Baldamui raštą nevež- 
ti pieno Vokietijon, bet pardavinėti sa
viems žmonėms Kybartuose. Nepaklausė. 
Pakartojau savo raštą. Buvo užkietėjęs, 
vokietininkas ir šį kartą viršaičio įspėjimo 
nepaklausė. Trečiąjį kartą pasiunčiau du 
milicininkus pristatyti Baldamų į vals
čiaus raštinę. Milicinjnkai atvedė įsikarš
čiavusį Baldamų. Įžengęs raštinėn, metė 
ant stalo kokį tai dokumentą šaukdamas, 
kad iš jo tyčiojamasi, kad neleistinai sau
valiaujama ir jis traukiąs mane atsako
mybėn... Gražiai paprašiau nusiraminti, 
padaviau kėdę atsisėsti, paėmiau jo do
kumentą, kuriame perskaičiau, kad Bal- 
damus baigė juridinius mokslus Petrapi
lyje ir ramiai pareiškiau:

— Labai gerai, kad Tamsta esi baigęs 
teisės mokslus. Bus lengviau mudviem 
susikalbėti.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal imsi tarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

mastų buvo ir bus. Vieniem tas 
pats žmogus yra angeles, kitiem 
— beveik velnias. Vieniem jis 
išmintingas ir net — super — 
išmintingas, kitiems — naivu- 

Į mo arba net puskvadiškumo pa
daras ir t. t. ir t. t.

žmonių vertinimus ir apšnekąs

zztKkuės kitu 
gri&i g&lėty būti 
sūs &tšvjlgriu vi^ni kity.

žmogus buvo, yra ir bus la-Į 
bai kontrav erxi Ak mm sutvėrimas, 
nes apie jį kitų kalbama labai ir Į 
labai nevienodai, nors, tiesą pa
sakant, ir patys žmonės — nie
kad nebuvo ir nebus visą laiką 
vi^aodi. Anot Senekos, didžiau
sia gyvenimo dalis praeina žmo-

žmones, jie ly- 
^isūs ir netei-1

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoj, 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Telefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniai^ ir penktadieniais. 
Trečiad, ir sekmad, ofisas uždarytas. 

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

“Tie, kurie randa mane esant 
tuščią, ekstravangantišką, užsi
spyrusį, lengvabūdį, nelogišką, 
apsileidėlį, paiką, tinginį, neati- 
dų, betikslį, nepastovų, plepį, 
netaktišką,, šiurkštų ir nepoli
ruotą, apkvaišusį ir nelygaus 
temperamento, yra lygiai tiek 
per teisingi, kaip ir tie, kurie 
sakytų, jog aš esu taupus, kuk-

ko nedarant
J reikia da

ryti.
O kas žmogų iškreipia iš tik-

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS I

GĖLĖS visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834

IR
DR. B. B. SE1T0N 

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

860 Summit St.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
. OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį mūvi—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

gas, pastovus, rūpestingai dir
bantis, nuosaikus, mandagus, 
kupinas subtilumo (finesse) ir 
visuomet linksmas. Kas mane 
vadina bailiu, bus nemažiau 
klaidingas už tą, kuris sakytų, 
jog esu nepaprastai narsus. 
Trumpai kalbant, mokytas ar 
nežinėlis, talentingas ar niekam 
tikęs, aš labiausiai stebiuosi 
pats savimi. Ir darau išvadą, 
kad paprastų paprasčiausiai aš 
esu instrumentas, kuriuo groja 
aplinkybės ir, žinoma, tie, kurie 
kalba apie mane”...

Daugiausia tik dideli rūpesčiai 
rytdiena, baimė netekti turto, 
nusigyventi ir pn., bestokojant 
— ko? Gi tik humoro ir juoko...

Gi juoktis — privalome visi 
ir juoko nepamiršti nei vienoj 
gyvenimo valandoj, nes juokas 
—. tik jis — juokas — prailgins 
mūsų trumputį gyvenimą.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie AyeM WA 5-2670 

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

GRADfflSKAS

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.; GArden 3-7278

AM-FM RADIJAS 
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR M998 
LIETUVI. EIK PAS LIETUVI!

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 .pr ;

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

fperkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilna apdrsuda

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tol.: FRontisr 6-1882 -------------------------- -»

DR. FRANK PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

Tai,:. HEmloek 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629
I--------- --- 7

Ir Shakespeare’o Hamletas, 
atsidūręs kapinėse prie duobka
sių kasamos duobės, paėmęs ran- 
kosna buvusio karaliaus juok
dario Joriko kaukolę, tą žmo
gaus kūno rūsčią ir linksmą da
lį, ją itin ryšiai apibūdino:

“Ak, vargšas Jorikas! Aš jį 
pažinojau, Horacijau. Vyras be 
galo sąmojingas, pilnas nuosta
biausių išmonių; jis šimtus kar
tų nešiojo mane ant kupros, o 
dabar — net koktu įsivaizduoti... 
Širdis pyksta, vien apie tai pa
galvojus. čia buvo tos lūpos, 
kurias tiek kartų bučiavau. Kur 
dabar tavo išdaigos, tavo išdyka
vimai, tavo dainos, tavo žaižaruo 
j anti linksmybė, nuo kurios vi
sas stalas kvatodavo?”...

Linksmas žmogus — visuomet 
vertingesnis už nelinksmą, su
rūgusi, -nes linksmumas — už
tušuoja žmonių klaidas, net jų 
padarytas nuoskaudas kitiem 
žmonėm. ¥

Labai teisingai yra pasakęs 
mintyto j as F. La Rochefoucauld:

— Yra atstumiančių žmonių, 
nepaisant visų jų nuopelnų, ir 
tokių žmonių, kurie patinka, 
nors jie turi daug ydų.

Žinoma, būti linksmam — ne
reiškia perdaug kalbėti ir persi- 
kalbėti. Apie kalbėjimą Seneka 
sakė:

— Kada aš apie viską pamąs
tau, ką praeity esu kalbėjęs, ta
da pavydžiu nebyliams, o Pita
goras — šitaip priduria: y

— žmogus būtų neblogas su
tvėrimas, jei neturėtų liežuvio...

metus gaus po $187,500 alimen
tų per 10 metų,

Jei Onassis mirs, ji gaus $105 
milijonus palikimo, kas yra tik 
maža dalelytė viso jo turto. Jei 
ji mirtų pirma, tai Onassis pasi
žada tinkamai pasirūpinti jos 
vaikais Christine ir Johnu.

Jacquelinos Onassienės sekre
torė užginčijo, visiškai paneig
dama tokio kontrakto buvimą.

priklauso juodu raiteliu grupai, 
joti ir moka kristi nuo arklio. Jie 
iy Vakaru fiiniv gaminime, _

remti klubo kultūrinę veiklą.
Rengimo komisija paruoš gar

džių valgių, gėrimų, dovanėliu, 
saldainių, o šokiams gros geras 
orkestras. Taigi atsilankiusiems 
bus malonu praleisti linksmai 
laiką su joniškiečiais bei joniš- 
kietėmis.

Iki pasimatymo parengime.
A. Jusas

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

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

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

. uždaryta.
Rez. tol.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
Ir penkt 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
2S IN YOUR HANDS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
,|Zz 2533 W. 71st Street

Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-S600 REpublic 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI;

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71ft STREET 
Ofiso telef,' HEmleck 4-2123 
Rezid. tefot^o Glbeon S-61J5 

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Vai • 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais B—L 
1450 West 63rd St, Chicago, IIL 60629 

Telef4 PRospect 6-5084
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Jacquelinos Kenedienės ir 
Onassro kontraktas

Londono laikraštis People pa
skelbė straipsnį, parašytą Aris
totle Onassis jachtas Christina 
vyr stevardo Kafarakio, apie 
kontraktą, parašytą ir pasirašy
tą Onassio ir Jacquelinos, buvu
sios prezidento J. F. Kennedy 
našlės, prieš jiems apsivedant.

Pagal tą kontraktą Onassis 
pasižadėjo savo naujos žmonos 
Jacquelinos asmeniškoms išlai
doms skirti po $625,000 kiekvie
nais metais. Be to, ji gauna po 
$10,000 mėnesiui suknelėms, 
$7,500 per mėnesį grožio reika
lams, kaip tai kosmetika, plaukų 
sudėjimas, ir po $6,250 mėnesiui 
jos asmeninei apsaugai samdyti.

Kontrakte, kurį jos ir jo ad
vokatai surašė Skorpios saloje, 
yra 170 klauzulių, kurių tarpe 
tokios, kaip antai, kad ir vedę 
jiedu gulės atskirose lovose, ne
žiūrint kur pasaulyje bebūtų. 
Dėl to, jis jai perleidęs geriau
sią kajutę jachtoje Christina, 
pats eidamas miegoti į mažesnę 
kajutę jachtos apačioje; ir New 
Yorke jiedu apsistoja skirtin
guose viešbučiuose.

Jei Jacqueline paliktų vyrą, 
ji gautų vienkartinę sumą $18.75 
milijonų; jei jis ją paliktų, ji 
gautų kasmet po $10 milijonų 
alimentų už tiek metų, kiek iš
buvo Onassio žmona, o jei išbus 
už jo ištekėjusi daugiau kaip 5

Brighton Parkas
Klubų veikla

Našlių, Našliukių ir Pavienių 
Draugiško klubo susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 
12 dieną, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St. Pradžia 8 vai. vak. 
Nariai ir narės prašomi gausiai 
dalyvauti, nes yra svarbių reika
lų aptarti. Iš komisijos patirsi
me, kaip mūsų klubo banketas 
pavyko spalio 17 dieną Polonia 
Grove salėje. Be to, gal dar šie
met turėsime kokį parengimą, 
nes iki 1972 metų dar yra nema
žai laiko. O kaip žinoma, naš
liukai su našliukėmis nori daž
niau turėti linksmus parengi
mus bei bičiuliškus draugiškus 
pasisvečiavimus.

Joniškiečių Labdarybės ir 
kultūros klubo svarbus metinis 
ir senų narių pagerbimas įvyks 
sekmadienį, lapkričio 14 d. Hol
lywood salėje, 2417 \V. 43rd St. 
Pradžia 4 vai. popiet. Bilietas 
tik vienas dol. Klubas maloniai 
kviečia ne tik savo narius, bet ir 
pašalinius gausiai atsilankyti j 
šį nepaprastą parengimą bei pa-

Kiek sveria atmosfera?
Mūsų planętos žemės atmos

fera sveria 5 kvadrilijonus ir 
157 trilijonus tonų, paskelbė 
sovietų Tass. Atmasferą “pa
svėręs” sovietų komputeris var
du Minsk — 22. Atmosferos 
svorio žinojimas daug padėsiąs 
kosmonautikai, erdvių geode
zijai ir gravitacijai.

SKAITYK ’NAUJIENAS’’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Utenos Apskrities Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradieni, lap
kričio 9 d. 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėj, 4317 W. 43rd St. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aptarti ir pakalbėti apie 
klubo parengimą, kuris įvyks sekma
dieni, lapkričio 28 dieną.

V. Juška, nut. rast.

— Lithuanian National Democratic 
klubo narių susirinkimas Įvyks tre
čiadienį, lapkričio 10 dieną 8:00 vai. 
vak., Hollywood Inn salėje, 2417 W. 
43rd St. Yra įvairių klausimų aptarti. 
Prašome visus narius dalyvauti.

Bernice Žemgalis, nut. rašt.
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A. t A. I
SUSAN A. SLAKIS, MD

Butkutė
Gyveno Homewood, Illinois

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 7 dieną 8:00 vai. ryto, South Suburban 
ligoninėje, Hazel Crest, Ill., sulaukusi 82 metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: dvi dukterys — Helen Johnson, žentas Richard, 
gyv. New Lenox, Ill., ir Eleonor Alpert, žentas Maurice, gyv. Home
wood. Hl., anūkas James Alpert, jo žmona Rosalie, vienas proanukas 
ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Priklausė Chicagos Lietuvių Moterų klubui. Valstijos ir miesto 
gydytojų draugijoms ir Amerikos Medikų draugijai.

Kūnas pašarvotas Tews koplyčioje, 18230 Dixy Hwy, Homewood, 
Illinois.

Vietoje gėlių prašoma aukoti širdies Fondui.
Trečiadienį, lapkričio 10 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į St. Joseph parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
i laidojama lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Vi$i a. a. dr. Susan A. Slakis gimines, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kvieciw^i dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- .

; tarnavimą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę lieka:

Dukterys, giminės.

Laidotuvių Direktorius Tews. Tek 798-5300.
—,— -------------- —.— ........—  ----------------------------------------------—— ------------------------- --———

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME
- KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ) Į

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 )

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-19)1

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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A. VTLATNTS ŠIDLAUSKAS i

DĖL DIEVO MEILĖS, 
NESUSIGRYBAUKITE GILTINĖS 

dus. Kur tik ankstyvą 
pasisuksi miškuose, 
dursj su grybautojais, 
krepšiais,

į Ruduo. Piktas vėjas skina, 
purto pageltusius lapus. Jų 
pilnos gatvės. Kai giedrios 
flienos, jie ritasi, šnera, šnabž
da, kaip vėžiai terboje. Kada 
palyja, tik saugokis, senas žmo 
gau, 
taip,
kad turistai, 
ąnt primėtytų apelsinų žievių

rylą | 
susi-Į

Visi siu
terbdmis apsigink-į

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

kati nepaslystum gatvėje 
kaip saulėtoje Italijoje 

besigaivindami

Anksčiau lapus degindavo 
prie šaligatvių namų savinin
kai. Niuo tų karčių dūmų ko
sėdavo seniai ir čiaudėdavo 
jauniai. Bet dabar, kai lapus 
miestas liepia susemti ir supilti 
kaip kokį derlių į maišus, nie
kas sau perdaug nesuka gal
ios. Dabar tą darbą atlieka 
fėjas ir mašinų ratai.

J-Nepatinka tokia nauja tvar
ia ir grybautojams. Tada kai 
tie kartūs dūmai pradėdavo 
Smilkti gatvėse, tai buvo kaip 
sutartas ženklas, jog jau lai
kas grybauti, nes jų daugiausia 
galima atrasti miškuose. Tik 
visi taip ir dairydavosi į pla
čias padanges, dūsaudami gau 
šaus šilto lietaus.. Pasirodo, 
Jog ir grybai be lietaus nedygs
ta. Grybai bus patys keisčiau- 
ši, jei taip galima sakyti, au
galai. Jie visada dygsta ne pa
vasarį, o laukia to auksinio ru
dens, tarsi norėdami pamaty
ti,' kaip visa gamta merdi mir
ties agonijoje. Kai byra lapai, 
miršta gėlės ir augalai, jie len
da iš po lapų, iš samanų girio
se. Žinoma, tų grybų amžius 
neilgas. Nereikia nė kelių die- 
rių kaip jie ima griūti, smukti, 
kirmyti. Tenka tą jų trumpą 
amžių ir grybautojams atsi
minti.
A J

y-Nors amerikiečiai grybais 
ųesidomi, gal žinodami, jog 
jie neturi jokių vitaminų, ne
turi ir jokių maistingų ir šilumi
nių kalorijų, bet rudens metu 
grybaujančių ir be jų užtenka. 
Kilusieji iš Europos kraštų imi 
grantai ir jų vaikų vaikaičiai 
illinojaus, Wisconsino miškus 
kaip užplūsta, kaip per atlai-

visų grybų pulkaunin- 
baravykas. Kitų grybų 
rasti jau daug ir tokių, 
buvo Lietuvos miškuo-

Tai visokios voveruškos, 
raudonikiai, nors

šį, kad nereikėtų paskui rai
tytis ir — dar ko gero — pakra
tyti kojas. Nuo grybų kasmet 
miršta ne vienas žmogus. Mirš 
ta ir iš lietuvių tarpo. Juk per 
nai mirė ir vienas lietuvis Mar
ket parke, užvalgęs nuodingų 
grybų. Gal dėl tos pat priežas
ties ir amerikiečiai, mačiau, 
yra išleidę anglų kalba net 
spalvotą grybų albumėlį su 
užrašais ir aprašymą-is, kurie 
grybai yra nuodingi. Ir reikia 
pasakyti, jog jų skaičius gana 
gausus.

Nors aš jaučiuos jau per se
nas grybauti miškuose, bet 
grybautojų pažįstu nemažai. 
Didelis grybautojas buvo Me
čys Žeimys. Rodos, ir šiemet 
pradėjo pats pirmas grybavi
mo sezoną Mičigano miškuose 
ar ne prieš tris, keturias savai 
tęs. Jam būdavo sekmadienį 
dar saulei netekėjus patys nie
kai pavažiuoti porą šimtą my
lių į grybų karalystę Mičigano

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AYE. (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 paslrinldnw frslrty prekly. 
AUTOMOBILIAI, IALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St„ Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halfted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
t maistas, doleriniai Certifikatai.

V. VALANTINAS

»■« . . 1 11 1 ........— ■
MOVING — Apdraustas perkraustymas 

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai Ilgų metų patyrimas. 

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

\__________________________________________ . _ ..............- .

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką. 

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, Ulinob 30608

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, NOVEMBER fl, 1971

ZiC gw
Los Angeles gyvuliu globos pareigūnas Wes Mason su dviem į miestą atkeliavusiais Raukiniais svečiais, kuriuos iš 

priemiesčiu helikopteris išveža į mišką ir ten juos paleidžia.

ar Wisconsino miškuose. Ką 
jam tai reiškia, juk jis per vie
ną dieną, duoną išvežioda
mas Čikagos miestui ir apylin
kėms , kartais padaro dusyk

susektas ir pradėtas gydyti lai
ku.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkg Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas <
2212 W. Cermak Road Chicago, DI. Virginia 7-7747

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

grybų giminę išnaikinti žemė-' 
je. Daugelis grybautojų vis j 
pasigenda, padūsauja, kad 
Čikagos apylinkėse miškuose 
neauga visų grybų karalių ka
ralius ir mūsų dainose apdai
nuotas 
kas — 
galima 
kokių 
se.
kazalėkai, 
kiek ir skirtingi, kaip Lietuvo
je. Pvz. lepšiai, lepšiukai, ku
rių, berods, yra daugiausia. 
Kartais grybautojai jų tiek 
daug prisirenka, kad nebegali 
sutalpinti jų nei į krepšius, nei 
į maišus.

Daug ir kitokių grybų yra 
Amerikos miškuose. Bet kai 
mes Lietuvoje pažinojome nuo
dingą tik musmirę, tai čia nuo
dingų grybų yra aibės. Tik 
saugokis jų nepagriebti į krep-'

tiek kelio, negu reikia sukarti 
kur auga grybų gausybė. Bet 
girdėjau, jog jo pirmoji kelio
nė į grybų karalystę buvo ne
sėkminga. Tą jo nesėkmę žmo
na Sofija paaiškino tik pap
rastu .apsileidimu.. Kaip ten 
gali nebūti grybų, tiek toli nu
važiavus ir dar tokiuose neap
rėpiamuose miškuose. Bet, esą, 
jis pasidaręs kažkodėl nepa
slankus grybavimo sportui, at
šventęs savo vedvbų sidabrini 
jubiliejų. Tik pavaikščiojęs, 
pavaikščiojęs po miškus, — ir 
daugiau nieko nddaręs. Gal 
būt, pagalvojau, pabūgo kad 
ir grybai nebūtų apsikrėtė pa
vojingais nuodingais chemika
lais, kaip žuvys vandenyse. 
Nors jos dar gyvos nardo ir 
godžiai kimba ant meškerio 
kabliukų, o žiūrėk, jas valgy
ti kartais jau būnd pavojinga.

Žinoma, miškuosb tų nuodų 
mažiau pasėjama, ir grybai, 
rodos, bus atsparesni, negu žu
vys vandenyse. Gal buvo tik to
kia nuotaika užklupusi. Jis 
juk dar nesenas, kad atsisaky
tų nuo savo pomėgiij meške
rioti ir grybauti. O gal, kad 
vaikai išaugo ir jau kartu ne
keliauja, patys sau prasima
nydami smagesnių pramogų. 
Kaip ten bebūtų, aš nemanau, 
jog jis mestų tą jam buvusį 
taip sėkmingą sportą. Grybų 
deivė, jei tokia yra, tai jam 
nebuvo pavydi. Tai aš pats esu 
savo akimis mates.

(Bus daugiau)

yėžiu sergančios celės 
pačios pasveiksta

Viltingą pranešimą padarė 
prof. Theodore Puck Colorado Į 
universiteto medicinos mokyk
los biologijos profesorius.

Pranešime vėžio tyrinėto
jams Chicagos universitete Dr. 
Puck pasakė, kad gydant gy
vulių piktybines votis dviem 
natūraliais organizmo chemi- 
kalais — lytiniais hormonais — 
testosteronu ir prostaglandinu 
liguistos vėžinės celės valandų 
bėgyje vėl pasveiko ir pasida
rė normalios. Tai yra labiau
siai jaudinantis atradimas, 
koki man kada teko stebėti”, 
optimistiškai pasakė Dr. Puck.

Dr. Charles Huggins, Chi
cagos universiteto vėžio tyrinė
tojas, Nobelio laureatas, svei
kino Dr. Pucko atradimą kaip 
“labai svarbų”, papildydamas, 
kad gydant lytiniais harmonais 
prostatos vėžį pastebėta, kad 
tie hormonai vaidina žymų 
vaidmenį vėžio .. ligos kontro
lei. r \

Išradėjas pareiškė, kad ban
dymai turės būti toliau daro
mi su gyvuliais, kol bus gali
ma pradėti žmones gydyti.

WANTED 
CLEANING WOMAN
Hours to be arranged. 
2600 North, near lake.

Call 528-5951

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

FOR SALE LOUNGE, HALL, KIT
CHEN. 5 room rear apartment. 

5961 W. GRAND AVE. 
(Corner Grand & Austin Ave).

ligos sukelti simptomai kaip 
sunkumas nuryti, kalbėti, iš
laikyti lygsvarą ir eiseną.

Tš C H I C A G O S IR* 

APYLINKIŲ

Kinų kalba Jungt. Tautoms 
kaštuos kasmet-5 milijonus

Illinojaus kongresmanas Ed
ward Derwinski, JAV-bių de
legacijos narys Jungt. Tautose 
pareiškė, kad Įsileidus į JT 
raudonąją Kiniją, vien kinų 
kalbos vertimai ir vertėjai bei 
spausdiniai kaštuos kasmet po 
5 milijonus dolerių, kurių sun
kioji našta kris ant Jungt 
Valstybių pečių, kadangi JAV 
apmoka visą trečdalį JT išlai
dų. Kol JT buvo tautinė Kinija 
(Formoza), kinų kalba nieko 
nekaštavo. Oficialios JT kal
bos yra: anglų, prancūzų, rusų, 
ispanų ir kinų.

Daley , rinks karalaitę
Pranešime, kad savaitgalį šio 

lapkričio mėnesio 20 ir 21 die
nomis Navy Pier, Chicagoje 
kaip kiekvieną rudenį, įvyks 
tradicine patapusi Chicagos 
mugė, kurioje kaip kiekvie
nais metais dalyvaus visos ar 
dauguma Chicagoje gyvenan
čių etninių grupių.

Tai šventei yra užsiregistra
vusios 26 kandidatės i grožio 
ikaralaites. Chicagos karalaitę 
išrinkti teisę pats meras Daley 
pasilaiko sau. Rinkimai įvyks
ta antradienį pačiam merui 
Daley pasukant tam tikrą ratą. 
Kandidates parinko kiekviena 
tautinė grupė.

TRUMPAI

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

^3=============™™=——.^—
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliy draudimai.

5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo- 
tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. $46,000.

2 BUTU GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTU 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34.000.

6 KAMBARIU MŪRAS. Kabinetu
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildvmas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000. z

9 KAMBARIU modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marauette Parke. $28,000.

4 BUTU gražus mūras ir 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas 
Aluminum langai. Prie Maria High 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

A. G. AUTO REBU1LDERS 
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888 , 
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

TIKn. 7 AIM

INSUZAMCt

State Farm r ire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

2 PO 4 MŪRINIS, szienas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas. Brigh 
t®n Parke.

2 PO 5 MEDINIS Ir šalia tuščias 
sklvnas 41-ma »r Campbell.

PUIKUS BUNGALOW. Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
auete Parke.

VALGYK!<A su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET

’^436-7878

■ / ». f. ).
būtį ’gifažtię mūr., 

langdi. "karstu van-

KOVA SU VĖŽIU
Kitąmet mirs vėžiu 
345,000 amerikiečiu

Kovai su vėžiu draugija ap
skaičiuoja. kad 1972 metais 
vėžiu mirs 315,000 amerikje- 
čių arba pusantro nuošimčio 
daugiau kaip mirė 1970 metais.

Pastebėtas žymus kasos 
(pancreas) vėžio padaugėji
mas, net 65 nuošimčiais dau
giau kaip per praeitąjį dešimt 
meti. Taip pat daugiau asme
nų apsergę plaučių vėžiu; ta 
liga 1972 metais mirsią 69.000 
vyrų ir moterų. Moterų krūtų 
vėžiu mirimai mažėją ir jei 
tik laiku susektas ir pradėtas 
gydyti krūtų vėžys 85 nuošim
čiai pagydoma, o pavėlinus 
bepagydoma apie 53 nuošim
čiai. Tiesiosios žarnos vėžys 
pagydoma 69 nuošimčiai, jei

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PARKINSONO LIGOS 
PIRMIEJI ŽENKLAI

Dr. T. R. Van Dellen, Chica
go Tribune sveikatos skyriaus 
rektorius kolumnistas sumi
ni, eilę simptomų, iš kurių ga
lima spręsti, ar asmuo neturi 
prasidedančios Parkinsono li
gos.

Charakteringi simptomai 
esą: pastyręs be išraiškos žiū
rėjimas, rankų ' drebėjimas, 
“ištižusi” eisena, sunkumas ap
siversti lovoje, didėjantis sun
kumas rašant mašinėle, mez
gant. neriant, ir panašius dar
bus dirbant. Kai kuriems vis 
dažniau pradeda mėšlungis 
sutraukti kojas, išsivysto rau
menų sustyrimas, apima nuo
vargis, žodžiu jaučiasi stoka 
energijos ir iniciatyvos veikti.

Bet Dr. Van Dellen čia pat 
primena ir naująjį viltingąjį 
medicinos išradimą — K-dopa 
vaistus, kuriais žymiai paleng 
vinama pati liga ir susilpninami

— Tomas Baltutis, St. Rita 
aukšt. mokyklos senjoras ir 
Vydas Juškelis, įstojęs į šią 
mokyklą praeitų metų pra
džioje, ir dar du mokiniai, bus 
pristatyti Tėvų klubo susirin
kime kaipo geriausi rudens se
mestro mokiniai. Jiems bus 
įteikti specialūs pažymėjimai,

— William Stankus, Gage 
parko aukšt mokyklos moki
nys ir tos mokyklos futbolo ko 
maudos žaidėjas, dalyvauda
mas mokyklos pirmenybių 
rungtvnėse, pažeidė kojos kau
lą. ‘

— Panelė Terry Daukus, Chi
cagos parkų distrjktų tarnau
toja, yra parinkta šiemettinės 
Chrizantemų parodos oficią- 
liai nuotraukai su šiomis gėlė
mis, Nuotrauka tilpo Chicago 
Tribūne ir kituose dienraščiuo
se. Paroda vyksta Lincoln ir 
Garfield parkų gėlynuose nuo 
9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Uždaroma lapkričio 28 d.

— Dr. Susan A. Slakis — Rut 
kūtė, Homewood, Ill., mirė 
lapkričio 7 d. sulaukusi 82 me
te amžiaus. Velionė priklausė 
Lietuvių Moterų Klubui ir įvai 
rioms 
joms, 
čioje, 
wood,

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
;• ir kitus kraštus

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

APYNA
no ______ ,

.«ara-

6 KAMB. MŪR.._ttiodenii.virtuvė ir 
vonia, altini: langai.1 Ikarštątpvandeniu 
šild. eazu. Marauette Parke. - $21.500.

APYNAUJTS 1% aukšto nTūr^ alūm. 
langai, šiluma gazu, . įrengtas _ rūsys. 
2-ju autonu>ga5ažas.*^fesg»^^iį-

«hlum.Tan- 
SMazu, mo- 
fi&as. Mąr-

gražus kam- 
lamui. Oak-

tj mūras. 2 
s, Marquette
K

ke. $36.500. i
GRAŽUS 4 BUTU tol 

?ai. karštu vapdeniu T: 
dernios vonios^ 3M0U 
ąuettp Parke,.a_S5OWS

VIRŠ 50
oinis sklvnafcs2-iB/biiti^ 
lawn. Tefrtfšrfdtėsh/į į

LAB/g (OlASi^lb W

gydytojų organizaci- 
Pašarvota Tews koply- 

18230 Dixy Hwy. Home- 
Ill. Laidojama trečiadie

—r Kazimieras Balsevičius, 
gyv. Lemonto apylinkėje, išvy
ko į Evanstono ligoninę sąry
šyje su šių metų pradžioje tu
rėta eismo nelaime ir operacija.

automs-, - .
Parke.WTik SS&WW.,

NERIS REAL ESTATE 
3009 WEST 63rd STREET 

Tel.: 471-0321 ]

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

* šakių Apskrities Klubas 
kviečia visus į metinės Derliaus 
šventės vakarą lapkričio 20 d. 
8 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 S. Western Ave. Bus links
ma programėlė, gros Ramonio 
orkestras. Įėjimas, šilta ir šalta 
vakarienė 5 dol. asmeniui. Re
zervacijoms telef. 225-4995 arba 
776-8688. (Pr).

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi- 
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai. ...
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

■* Kalėdiniai siuntiniai į Lie
tuvą. Siųskite ORO PAŠTO 
standartinius siuntinius, kurie 
tikrai šventėms pasieks Lietu
vą. Siuntiniai kainuoja $75.00, 
$100.00 arba $130.00. Jie bus 
sudaryti iš labiausiai pageidau
jamų prekių: skarelių, gefiūro, 
trikotažo medžiagų, megstukų, 
dirbtino kailio ir kitų prekių. 
Kreipkitės į vienintelę Chicago- 
je Vytauto Žukausko siuntinių 
įstaigą — 2608 W. 69 SL (tarp 
Rockwell St. ir Talman Avė.), 
Chicago, Ill. 60629. Tel. WA 
5-2787. (Pr).

NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS • 
DRAUGAS IR BIČIULIS


