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PASADENA. — Amerikos erdvėlaivis Mariner 9 tr

OKLNAVOS SUTARTIS UŽBAIGIA

jau pradėjo iš tolo fotografuoti Marso planetą, šeštadienio naktį 
jis savo raketos pagalba įeis į Marso orbitą, atlikęs penkių su puse 
mėnesių, 248 milijonų kelionę. Mariner 9 buvo pasiųstas į Mar
są Cape Kennedy gegužės 30 d. Tai bus pirmas žemės erdvėlai
vis, orbitoje apie kitą šios sistemos planetą. Astronomai jau pra
nešė, kad Marse siaučia nematyto didumo smėlio audra. Dideli 
vėjai smėlį atnešę net į planetos, paprastai, baltus ašigalius.

AMERIKOS OKUPACIJA JAPONIJOJ
WASHINGTONAS___Senatas trečiadienį pritarė 84-6 balsais

sutarčiai, kuri sugrąžina Japonijai Ryukyu salas, jų tarpe Oki- 
navą. Tuo pačiu Amerika užbaigia savo okupaciją japonų teri
torijoje. Amerika pradėjo administruoti Okinavos salą po 1951 
metų taikos sutarties, kuri pripažino Japonijai suverenines teises 
į .tas salas, tačiau atidavė Amerikai salų valdymą, kol tos salos 
bus reikalingos karo reikalams. Derybos dėl saltj. sugrąžinimo 
tęsėsi daug metų. Amerika išsiderėjo teisę laikyti Okinavoje ir 
kitur Japonijoje karines bazes.

Tikimasi, kad smėlio audra 
nurims, nes ji gali sutrukdyti fo
tografijų darymą. Projektuoja
ma erdvėlaivio kameroms pada
ryti virš 5,000 fotografijų ir at
siųsti žemėn apie 70% visos 
planetos paviršiaus vaizdų. Įdo
mesnės vietovės bus fotografuo
jamos pakartotinai.

Erdvėlaivio aparatai taip pat 
siųs žinias apie temperatūrą ir 
Marso atmosferos savybes: spau 
dimą, sudėtį ir kt. Iš tų žinių 
mokslininkai galės spėlioti apie 
gyvybės galimumus planetoje. 
Fotografijos padės mokslinin
kams parinkti nusileidimo vie
tas ateities kelionėms. Numato
ma 1976 metais nutupdyti ant 
Marso du Viking erdvėlaivius.

Kartu su amerikiečių Mariner 
9 į Marsą skuba ir du sovietų 
erdvėlaiviai: Mars 2 ir Mars 3. 
Jie priartės prie planetos už 
kelių savaičių. Niekas nežino, 
kokie yra sovietų planai. Jie 
gali pabandyti nuleisti ant Mar
so aparatų ryšulį. Amerikiečių- 
laivas sveria tik 2,000 svarų, o. 
sovietų — penkis kart sunkes
ni. Amerikiečiai pirmi praskri
do Marsą dar 1965 m. su Mari
ner 4. Tada buvo atsiųstos į že
mę 22 fotografijos iš 6,500 my
lių atstumo. Po to, 1969 metais 
Mariner 6 ir 7 atsiuntė 205 nuo
traukas iš 2,000 mylių atstumo, 
šį kartą erdvėlaivio orbita bus 
10,700 mylių tolimiausiame taš
ke ir tik 750 mylių — artimiau
siame, Bus fotografuojami ir 
du Marso palydovai — mėnuliai 
Phobos, kuris skrieja apie Marsą 
4,000 mylių atstume ir Deimos 
— 12,000 mylių atstume.

Pagrindinius darbus erdvėlai
vio aparatai turės atlikti per 90 
dienų, o ir vėliau žinios bus siun
čiamos, kol laikys aparatai.

Norvegija kovoja 
dėl žūklės teisių

PARYŽIUS. — Europos rin
kos valstybės veda kietas dery
bas su Norvegija, kuri pareiš
kė norą įstoti į rinką kartu su 
Britanija, Danija ir Airija. De
rybose didžiausią kliūtį sudaro 
žūklės teisės klausimas. Norve
gai, kurie eksportuoja labai daug 
žuvies, reikalauja sau išimtinų 
teisių žuvauti 12 mylių nuo sa
vo krantų. Bendrosios Europos 
Rinkos valstybės laisvai žuvau
ja rinkos narių teritoriniuose 
vandenyse. Vokiečių laivai gali 
gaudyti žuvis prie Olandijos ar 
Prancūzijos krantų.

Norvegijai šis klausimas la
bai svarbus ir todėl, kad jos įs
tojimą į rinką turės nuspręsti vi
sų gyventojų referendumas. Jei 
vyriausybei nepavyks apginti žu- 
vavimo klausimo, norvegai tik
riausiai atmes stojimą į rinką.

Britanija bando šiame klausi
me tarpininkauti. Ji pati teturi 
6 mylių teritorinius vandenis. 
Britų vyriausybei būtų nepato
gu, jei norvegai išsiderėtų ge-

resnes sąlygas iš rinkos, negu 
išsiderėjo Britanija. Ir taip opo
zicijos partija kritikuoja vyriau
sybę, kad ji per daug rinkai nu
sileido.

1C Vien sacamisa

WASHINGTONAS. — Sena
tas priėmė 61-23 balsais gero
kai apkarpytą užsienio paramos 
įstatymą, kuris leidžia vyriau
sybei šalpos reikalams užsie
niuose išleisti 1.14 bil. dol. Ka
rinei paramai senatas lėšas skirs 
atskirai, čia laukiama dar di
desnių apkarpymų.

MASKVA. — Apie 50 asme
nų pasirašė sovietų vyriausybei 
peticiją, kur prašo arba paleisti 
Vladimirą Bukovskį arba jį teis
ti, nes dabar jis jau 7 mėnesius 
laikomas kalėjime be teismo ir 
jo giminės negali su juo susi
siekti. Peticiją pasirašė ir žino
mas mokslininkas, žmogaus tei
sių gynėjas, Andrei Sacharov. 
Sovietų įstatymai kalinį be teis
mo kalėjime laikyti leidžia ne
daugiau dviejų mėnesių. Tik su 
specialiu valstybės prokuroro 
leidimu galima be teismo kalin
ti iki mėn. Bukovskis, už protes
tus dėl kitur'kalinimo, pats bu
vo tampomas po beprotnamius 
ir kalėjimus. Slapta milicija jau 
pranešusi Bukovskio motinai, 
kad 28 metų valdžios kritikas 
bus teisiamas šį mėnesį.

BEIRUTAS. — Libanas pa
skelbė Kinijos vyriausybės pri
pažinimą, ambasadoriais bus pa
sikeista .per 3 mėn. Dabar iš ara
bų kraštų tik Jordanas ir Saudi 
Arabija neturi su Kinija diplo
matinių ryšių. Prieš komunis
tus nusistačiusi Saudi Arabija 
neturi ryšių ir su Sov. Sąjunga.

NUREMBERG. — Vakarų Vo
kietijoje bedarbių skaičius pa
augo ir dabar siekia. 0.8%, ka
da pernai šiuo metu jų buvo 
0.5%. Ekonomikos ministeris 
Schiller pareiškė, kad nėra ko 
bijoti rimtos bedarbės.

Leis belaisviams 
gauti siuntinius

PARYŽIUS. — Amerikiečių 
belaisvių šeimų komitetas pa
skelbė, kad Hanojaus atstovai 
painformavo jį apie ateinančių 
Kalėdų siuntinius belaisviams. 
Hanojaus valdžia leidžia kiekvie
nam belaisviui gauti po vieną 11 
svarų siuntinį ir po vieną svei
kinimo kortelę, šitokie kalėdi
niai siuntiniai yra leidžiami jau 
nuo 1969 metų.

Kiekvienam belaisviui leidžia
ma per mėnesį gauti po vieną 
laišką. Visi laiškai ir siuntiniai 
turi būti siunčiami per Maskvos 
paštą. Normaliu laiku, ne prieš 
šventes, belaisviai turi teisę gau
ti po vieną 6 svarų siuntinį per 
mėnesį. Taip yra tik teorijoje, 
o praktiškai belaisviai tų siunti
nių negauna.

Tūkstančiai baliony buvo paleisti j orą visai dėl skirtingu priežasčių. Kairėje balionai kyla Į viršų per Floridos Dis
ney World įrengimu atidarymą. Dešinėje, balionus paleidžia britu konservatorių partijos susirinkimas, politikams 

džiaugiantis, kad parlamentas nutarė įstoti į Bendrą Europos Rinką.

KINIJOS DELEGATAI JAU NEW YORKE
NEW YORKAS. — Vakar į New Yorką iš Paryžiaus dviem 

Air France lėktuvais atvyko Kinijos delegacija Jungtinėse Tau
tose. Anksčiau atvykusi parengiamoji grupė nusamdė delegacijai 
35 kambarius Teodoro Roosevelto viešbutyje, 14-tame aukšte. 
Tame pačiame aukšte yra dar 37 kambariai. Jie šiomis dienomis 
bus ištuštinti ir, galimas daiktas, kinai užims visą aukštą. Iš viso 
Kinija atsiuntė 45 pareigūnus, o su šešiais anksčiau atvykusiais 
jų skaičius sieks 51.

Viešbutis T. Roosevelt yra se
nas, konservatyviai tvarkomas. 
Jame anksčiau apsistodavo auk- 
šti respublikonų partijos parei
gūnai. Daug'metų tuos'pačius--~■“
kambarius užimdavo New Yor
ke apsilankęs John Foster Dulles, 
čia apsistodavo prezidentas Ei- 
senhoweris, o New Yorko guber
natorius Thomas Dewey Čia nuo
lat gyveno, užimdamas šešis 
kambarius. Viešbučio kamba
rių kaina yra nuo 30 iki 35 dol.

Viešbučio vadovybė pastebė
jo, kad atvykus pirmiems 
šešiems kinams, daug daugiau 
žmonių pradėjo lankytis į res
toraną. Kinams viešbutyje kam
barius užsakė Rumunijos dele
gatai Jungtinėse Tautose. Res
torano kelneriai sako, kad kinai 
yra mandagūs, žino stalo ma
nieras ir etiketą.

Įvairūs namų pardavėjai jau 
ėmė lankytis į viešbutį ir siūlyti 
kinų atstovams įvairius pasta
tus, užmiesčio namus ir įstaigų 
patalpas. Manoma, kad Kinijos 
delegacija viešbutyje gyvens tik 
laikinai, nors iš kai kurių kam
barių jau buvo išvežti miegamo 
baldai ir pristatyta rašomų stalų 
ir kitų įstaigos baldų.

Korespondentai jau išaiškino, 
kad kinų parengiamosios grupės 
vadovas Kao yra žinomas Afri
koje ir Azijoje. Indija jį ištrėmė 
dar 1960 metais. Jis esąs kinų 
žvalgybos svarbus pareigūnas, 
vadovavęs kinų spaudos agen
tūros skyriams Indijoje, Tanza
nijoje. Jis jau matytas Žene
voje, kai vyko konferencija dėl 
Laoso.

NEW(X)>IERCTOWN. — šis 
4,600 gyventojų Ohio miestas 
išsirinko meru 19 metų studen
tą. Jis pats be tėvų sutikimo 
negali tuoktis, tačiau jis galės 
sutuokti kitus. Jis galės bausti 
girtus vairuotojus, tačiau pats 
gerti dar negali.

LONDONAS. — Vienas anglų 
mašinistas gavo teisme skyry
bas, nes jis įrodė, kad jo žmo
na, nenorėdama, kad jis vakarais 
išeitų, nupiaustė nuo visų marš
kinių sagas.

VELJAUSIOS ŽINIOS

♦ Kinijos delegatas Jungtinė-, 
se Tautose New Yorko aerodro- 
me pareiškė, jog sena draugystė 
riša Kinijos ir Amerikos liaudis.
Lėktuve delegacijos vadai kal
bėjosi su JAV televizijos ko
respondentais.

♦ Valstybės departamentas 
bijo, kad gali kilti Indijos-Pakis- 
tano karas. Abiejų valstybių 
ambasadoriai trečiadienio vaka
re buvo Įspėti nedidinti pasieny
je Įtampos. Pakistanas pranešė 
apie indų kariuomenės Įsibrovi
mą Rytų Pakistane. Indai pra
radę 74 kareivius ir turėję 130 
sužeistų. Iš Sovietų Sąjungos Į 
Indiją ateina 5,000 tonų ginklų 
transportas.

♦ Belfaste iš pravažiuojan
čio automobilio buvo nušauti du 
policininkai. Keturios jaunos 
merginos buvo Įspėtos nedrau
gauti su britų kareiviais. Trys 
merginos jau buvo nuskustos ir 
išteptos viešai smala ir plunks
nomis. Viena mergina pabėgo 
iš namų į Angliją, nes ant jos 
durų buvo užrašytas Įspėjimas 
nedraugauti su britais.

♦ Pietų Vietname praėjusią 
savaitę žuvo 4 amerikiečiai ir 
13 buvo sužeistų.

♦ Berkeley miesto taryba ku
rioje yra išrinkta ir hipių, pa
skelbė, kad Berkeley miestas bus 
kariuomenės dezertyrų prieglob
sčio vieta. Dešimt bažnyčių siū
lo priglausti bėgančius nuo ka
rinės tarnybos.

♦ V. Vokietijoje sugriuvus 
naujai statomam ant Reino til
tui, žuvo 20 darbininkų, dau
giausia turkų ir jugoslavų.

LAGOS. — Nigerijos kariuo
menė priėmė atgal 65 karinin
kus, kurie civiliniame kare ko
vojo už nepriklausomą Biafrą, 
bandžiusią atsiskirti nuo Nige
rijos.

TEHERANAS. — Irane pra
sidėjo amerikietės Sharon La 
Bere, 29 m. teismas. Ji kaltina
ma šnipinėjimu ir gali gauti nuo 
2 iki 10 met kalėjimo.

Nubaudė britų 
kareivių drauges 
BELFASTAS. — šiaurinėje 

Airijoje apie 80 moterų sučiupo
19 metų merginą Martha Doher
ty, nuskuto jai plaukus, ištepė 
ją smala ir, apibarsčiusios 
plunksnomis, pririšo ją gatvėje 
prie lempos stulpo. Mergina jau 
seniai draugavo su britų karei
viu ir šiandien turėjo Įvykti jų 
sutuoktuvės. t

. Tai jau antras panašus atsi
tikimas per šią savaitę. Pirma
dienį šešios moterys įsibrovė į
20 metų merginos butą, surišo 
jai rankas, užrišo akis ir nusku
to plaukus. Mergina buvo įspė
ta, kad ji bus ištepta smala ir 
plunksnomis, jei ji toliau drau
gaus su britų kareiviais.

Anksčiau šiaurės Airijos ka
talikai gerbė britų kareivius, 
nes jie katalikus gynė nuo pro
testantų užpuldinėjimų. Pasku
tiniu metu britų kareivis tapo 
neapykantos objektas, priespau
dos ir persekiojimų simbolis. Ka
talikai tvirtina, kad kareiviams 
nušovus protestantą, karinė va
dovybė pasiunčia žuvusio šei
mai užuojautą, tačiau, nušovusį 
kataliką, kariuomenė užuojautų 
nesiunčia.

Izraelis siūlo 
atidaryti kanalą

WASHINGTONAS. — Izrae
lio vyriausybė pasiūlė naują idė
ją Suezo kanalo reikalu. Izrae
lis siūlo atidaryti Suezo kanalą 
tokioje padėtyje, kaip yra da
bar, be jokių derybų ir kariuo
menių atitraukimo. Izraelis ža
da netrukdyti egiptiečiams dirb
ti valant kanalo dugną ir iške
liant kanale paskandintus lai
vus. Izraelis sutiks įsileisti į ry
tinį kanalo krantą arabus dar* 
bininkus.

Manoma, kad Egiptas šį pa
siūlymą atmes visai jo nesvars
tęs. Egiptas tvirtina, kad kana
lo atidarymas turi būti surištas 
su Izraelio kariuomenės atitrau
kimu.

Izraelis žada netrukdyti kana
lo atidarymo ir jo gilinimo dar
bų, tačiau stato sąlygą, kad Iz
raelio laivams būtų leista nau
dotis kanalu, kai jis bus atidary
tas.

> Indonezijoje dingo lėktuvas 
su 69 asmenimis. Manoma, kad 
jis nukrito jūroje.

Sovietų žydai 
nuolatinėje baimėje

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmų pakomitetis, aiškinęs 
sovietų žydų padėtį, baigė savo 
apklausinėjimus. Paskutiniąją 
dieną komitete kalbėjo 23 metų 
moteris Rita Gluzman, kuri iš
važiavo iš Sovietų Sąjungos prieš 
pusantrų metų į Izraelį. Ji tvir
tino kad nors žydai negyvena 
koncentracijos stovyklose, jie 
gyvena nuolatinėje baimėje.

Beveik visi kalbėję komitete 
kritikavo valstybės departamen
to raportą, kuris tvirtino, kad 
žydai perdeda savo sunkumus 
Sovietijoje, kur varžoma ne tik 
žydų, bet ir kitos religijos. Ri
ta Gluzman prašė komiteto na
rių padėti jai išvaduoti savo vy
rą, kuris liko Sovietų Sąjungoje 
ir dar nematė savo kūdikio, ku
ris gimė jai išvažiavus. Komite
to nariai pasiuntė jos prašymą 
prezidentui Nixonui,. valstybės 
sekretoriui Rogers ir sovietų am
basadoriui Washingtone Dobry- 
ninui.

Kiti liudininkai nurodė, kad 
žydai buvo pradėti persekioti 
daugiausia po 1967 metų Izrae- 
lio-Arabų karo. Richard Mass 
pareiškė pageidavimą, kad Ame
rikos Balsas pradėtų siųsti pro
gramas ir žydų kalba.

Izraelio ambasadorius Jungti
nėse Tautose įteikė JT asamblė
jos pirmininkui Malikui sąrašą 
sovietų žydų, kurie nori emi
gruoti į Izraelį. Sąraše yra 1,000 
pavardžių, vien šeimos galvų. Iz
raelio ambasadorius pareiškė 
įteikęs tokių sąrašų jau kelis 
šimtus.

JAV spaudimas ■ 
japonų valdžiai

TOKIJO. — JAV iždo sekre
torius John Connally veda dery
bas su Japonijos vyriausybe ir 
spaudžia ją pakelti savo pinigi
nio vieneto — jenos vertę 15%- 
20%. Japonai šiam siūlymui la
bai šalti. Jie mato, kad Ameri
ka siekia pirma susitarti su Ja
ponija, o paskui siekti panašaus 
susitarimo su Vakarų Europos 
valstybėmis.

Iždo sekretorius spaudžias ja
ponus, kad jie mažintų savo ek
sportus į Ameriką ir patys dau
giau iš Amerikos pirktų. Tas pa
dėtų pataisyti Amerikos preky
bos deficitą. Premjero Šato vy
riausybė yra spaudžiama savo 
pagrindinio ramsčio — japonų 
pramonės ir biznio sluoksnių — 
nenusileisti Amerikai.

Dešimties Europos pramonės 
valstybių valiutos konferencija 
buvo atidėta iki gruodžio pra
džios. Ji buvo numatyta lapkri
čio 22 d. Iždo sekr. Connally ža
da Europoje būti gruodžio 9-10 
d. Matyt, Europos valstybės lau
kia, kuo pasibaigs Amerikos de
rybos su Japonija.

Dėl tų bazių Japonijoje vyksta 
demonstracijos prieš valdžią. Pa
čioje Okinavoje jauni vyrai va
kar demonstravo prieš amerikie
čių bazes. Susidūrimuose su po
licija vienas policininkas žuvo, 
80 žmonių buvo sužeista.

Amerika galės naudoti savo 
bazes kariniams veiksmams tik 
susitarusi su japonų, vyriausy
be ir tik su jos leidimu. Ameri
ka pažadėjo išvežti iš salos vi
sus branduolinius ginklus.

Prezidentas Nixonas pareiškė, 
kad jis tos sutarties nepasira
šys tol, kol Japonijos parlamen
tas nesutvarkys naujos sutar
ties numatytų klausimų. Parla
mentas turi išleisti Įstatymą, 
kuris leidžia japonų valdžiai 
konfiskuoti žemes, ant kurių bus 
Amerikos bazės. Iš viso Ameri
ka turės 88 karines bazes, o ki
tas 48 Amerika perleis Japoni
jai. Opozicijos partijos parla
mente kritikuoja šį bazių rei
kalą. Dar daugiau kritikos susi
laukė japonų vyriausybės suti
kimas, kad Amerikos Balsas tu
rėtų savo radijo stotį Okinavos 
saloje mažiausiai dar penkeris 
metus.

Okinavos grąžinimo sutartis 
įsigalios, kai ją ratifikuos japo
nų parlamentas ir kai pasirašys 
prezidentas Nixonas.

Vatikano diplomato 
kelionė Lenkijon v

VARŠUVA. — Vatikano Vie
šųjų reikalų tarybos sekretorius 
arkivyskupas Agostino Casaroli 
išvyko Į Lenkiją. Jis yra vadi
namas Vatikano užsienių rei
kalų ministeriu ir yra pagarsė
jęs savo kelionėmis į Maskvą, 
Budapeštą ir Bielgradą. Jis yra 
pagrindinis Vatikano diplomatas, 
vedąs bažnyčios derybas su ko
munistiniais režimais.

Casaroli tarsis su Lenkijos vy
riausybės nariais. Lenkijoje da
bartinė valdžia, po darbininkų 
sukilimo, pasidarė daug švelnes
nė katalikų bažnyčiai. Neseniai 
Lenkija išleido nemažą skaičių 
katalikų vykti į Romą, kur palai
mintuoju buvo paskelbtas len
kas vienuolis Kolbe, žuvęs už ki
tą lenką nacių mirties stovyk
loje. Ta proga Vatikane lankėsi 
ir Religinių reikalų departamen
to Lenkijos vyriausybėje direk
torius Alexander Skarzynski, 
kuris buvo susitikęs ir su popie
žiumi.

Lenkijos vyriausybei rūpi, kad 
Vatikanas pagaliau pripažintų 
Lenkijai naujas žemes vakaruo
se, kur Vatikano akimis dar te
bėra senos vokiečių laikų archi- 
diocezijų ribos. Lenkija spau
džia Vatikaną, kad jis paskirtų 
toms vyskupijoms naujus valdy
tojus — lenkus. Katalikų vadai 
Lenkijoje reikalauja iš valdžios 
leidimų statyti naujas bažnyčias, 
kurių Lenkijai reikia virš 1,000. 
Re to, katalikai norėtų leidimo 
spausdinti knygas ir kitus lei
dinius.



A. VILAINIS SIDLAUSKAS

DEL DIEVO MEILĖS, 
NESUSIGRYBAUKUE GILTINĖS

Tęsinys
Tuo metu Antano Mackevi

čiaus neradau, bet Kasperas 
Radvila man užtikrino, jog jis' 
tuojau atsirasiąs. Beje, tai tas< 
pats K. Radvila, kurį pažįsta
me iš Naujienose spausdinamų' 
rašinių, ir kuris kaip tik šio
mis dienomis išskėlė pirmųjų 
kibirkštį, apie būtinumą Či
kagoje jaunimo ansamblio. 
Ilgai laukti neteko, ir tuoj at
sirado ir pats kepyklos savi
ninkas. Besikalbant aš užsimi
niau, žinoma, ir apie jo šei
mos padėti. Jis nusišypsojo ir 
pasakė, jog turįs jau gausų at
žalyną, net penketų jauniklių. 
Prisipažinsiu, jog tai mane 
nustebino. Kai aš nustebęs žiū
rėjau į jį, ar tik iš manęs nesi-; 
juokia, tai Antanas, pastebė
jęs mano įbestą žvilgsnį, atvi
rai paklausė, ko aš taip žiūrįs 
į jį. Atsakiau irgi atvirai, pa
aiškindamas. jog jis mano 
akyse atrodąs dar toks jaunas, 
tik kokių 22 — 23 melų, o jau 
toks gausus atžalynas. Nusi
šypsojo jis ir Radvila iš mano 
klaidos, sprendžiant iš veido 
išvaizdos. Visas mano abejo
nes išsklaidė Radvila, paaiš
kindamas, jog vyresnieji jau 
ir mokyklų pradėjo lankyli.

Argi aš jų nepastebėjau Nau
jienų kalendoriuje, spalio mė
nesio puslapyje, grybaujančių 
miške. Taip, aš prisiminiau 
tuos žvalius vaikučius, kurie 
jau ir scenoje galėtų vaidinti 
grybautojus.

Pasirodo, jog Nijolė ir An
tanas mėgsta gamtą. Savait
galiais vasarą dažnai pavažiuo 
ja prie ežerų su visa šeima. Ru
denį, žinoma, retkarčiais ii’ 
grybauti į miškus užsuka. Gry
bauja tėvai Įir jaunikliai, ir 
kur jie praeina, grybų nė sa
manose, nė po lapais nė vieno 
nelieka.. Kur jau praėjo Mac- 
kevičiu šeima, grybų nė su ži
buriu neberasi. Viskas kaip 
nušluota. Ir mažieji tokie uo
lūs, jog pralenkia ir savo tė
vus. Pamatę kad ir lepšį, kar
tais net gulte užgula, kad ne
pabėgtų kaip zuikis.

Ir liek, rodos, tų grybaujan
čių daug, gal neretu atveju jų 
daugiau, negu pačių grybų 
miškeliuose. Bet kai pasikal
bi su senaisiais ateiviais, tai 
jie lik garsiai nusiprunksčia, 
nusijuokia. Seniau, - tai gry
baudavo visi: grybaudavo vy
rai, moterys, tėvai, vaikai ir 
jauni net poromis susitarę, ži
noma, iš jų grybautojai buvę

D*fiw»i« garsus lakūnas George Valentine, kuris ll-je Pa
saulinio karo metu dalyvavo 22-se puolimuose prieš naciy Vokietija. 
Kairėje Valentine vėl bando Įlipti į tokj pat P-51 naikintuve, kunve 

jis skraidė karo metu. ♦

kusi, jog, jei mes būtumėm 
padelsę, tai gal ir automobilio 
langų nebūtų likę. Tik iškėlus 
lazdą, kaip prakeikimo ženk
lą gargaliuodama (šūktelėjo: 
“Tik dėl Dievo meilės, nesusi- 
grybaukite giltinės’’..\

Nuūžėme tuščiomis gatvė- 
[mis skubėdami, kaip nuo ko
kios raganos. Bet vos tik palin 
dome po pirmąja patilte, tik 
žiūriu — atlekia, rodos, svir
duliuodamas priešais automo
bilis, ir vos vos išvengėme su
sidūrimo su giltine. Visą kelią 
važiuodamas taip ir jaučiau 
baimę, kai tik (matydavau at
važiuojant priešais automobi
lį. Ne geriau jaučiaus ir miš
ke. Man rodėsi, kad šnypščia 
tos gyvatės ir tuoj užšoks katė 
man ant pečių ir pradės nagais 
draskyti gerklę. Nė pėdos ne
atsilikau nuo to savo gerojo 
dėdės. Negalvojau nė apie 
grybus. Ir mes išvaikščioję 
beveik iki pusdienio, neturė
jome progos nė apkirmyjusio 
savo akimis pamatyti. Per tą 
laiką pasikeitė ir oras. Atšalo, 
ir dangus apsiniaukė. Kai

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

L N. 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
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
kevieiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stnė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip
pasakų, apie paslaptingąsias laumes 5ėvu žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, 'gausiai- dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL > - —

5. Maironis, JAUNOJ! LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
saikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. S3.00.

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

palys blogiausi. Kaip tik į 
mišką, tai taip ir pražūva, ne
žinia kur. šauksi neprisišauk
si, nors grybų būtum aptikęs, 
kad ir panešti nebegalėtum. 
Nėra jų ir gana. Tik žiūrėk, 
jau pavakary grįžta pavargę, 
išbalę, vos kojas bepavelka, o 
grybų krepšiai tušti. Taigi, na
mai ištuštėdavo, reikėdavo 
namsargius samdyti. O dabar, 
žiūrėk, koks nors ten senber
nis, sena moteris nusitrenkė į 
girią ir paskui vaikšto po užei
gas girdamasi, kad grybauti 
buvo. Paprašyk tokio pagyrū
no nors porą lepšių, tai tik su
siraukia ir nutyla. Ką duos, 
kad ir patys jų nė vieno netu
ri.

Ką čia ir kalbėti. Seniau ki
tokie laikai buvo, kitaip žmo
nės gyveno, ir grybai visur 
derėjo. Minios žmonių užplūs
davo miškus, girias, ten žmo-

sios.
Tokio tad savaitgalio išgė

rimo metu Budriko užeigoje, 
Ciceroje, mes su vienu seno
sios kartos lietuvių kitą rytą 
nutarėme važiuoti į Wiskonsi- 
no miškus pagrybauti. Jis ti
kino, jog tai pats geriausias 
laikas. Oras šiltas, dar po lie
taus, tad miške rasime tiek tų 
grybų, jog žmonėms ir gausiai 
užplūdus, nepaspės jų surink
ti. Liks ir mūsų daliai. Tai, 
žodžiu, toks geras laikas, kad 
nė žmonės spėja sukimšti į 
krepšius, maišus, nė kirmėlės 
suėsti. Turėjoma, žinoma, iš
važiuoti iš Cicero dar tamsoje. 
Prisilaikiau visų jo duotų ge
rų nurodymų, eidamas namo 
pasiėmiau puspantį, grįžęs į! 
namus užsukau žadintuva. Vis 
kas sekėsi gerai pagal nustaty
tą tvarką. Kai rytą nuėjau į 
sutartą vietą, tas mano gera-

kinau, jog važiuoju grybauti, 
ji net nusispiovė atsikrankštu
si. Paskui pradėjo teirautis, 
ar aš nebijąs važiuoti į tuos di
džiuosius miškus. Juk ten esą 
pilna laukiniij žvėrių. Lauki
nės katės, net nepajusi, kaip 
užšoka ant pečių ir drasko na
gais gerklę iki paskutinio ato
dūsio. Ir grybus rinkti esą 
pavojinga. Ten pilna tų kry
žiuotomis nugaromis vorų, nuo 
kurių įkandimo žmogus mirš
ta. O gyvatės, tos nuodingos 
gyvatės šnypščia, knibžda 
prieš sulįsdamos į urvus žiemos 
miegui. Ir taip mane prigąsdi
no, jog man tik šiurpuliai bė- 
go per visą kūną. Bet kai ma
šinos vairuotojas pasakė, kad 
jos nebeimsiąs, nebeturįs vie
tos, senė tik pažiūrėjo į mane 
atsigrįžus ir buvo taip supy-

isėdome į mašiną, pūtė toks 
šaltas vėjas, kad patys dantys 
kalenosi, o pas mus jau buvo 
išsekęs ir šiluminis aliejus taip 
sausai, kad nė lašo nebuvo li
kę nė mano butelyje. Nepava-

žiavus ne EeJioIflcos inylių, 
ėmė snigti, ir dangus, rodos, 
su žeme susimaišė. Teko de
ginti šviesas, kad būtų galima 
stumtis kaip nors namų link. 
Giltinės, tiesa, nfesūsigavome, 
bet mūsų krepšiai buvo tušti, 
kaip ir išvažiuojant. Tur būt, 
.giltinė, nenorėdama kratyti 
savo kaulų ir nesisėdo nė į vie
ną krepšį. Tik tos pačios gilti
nės baimė ir apsaugojo mus 
nuo mirtinos nelaimės.

Pabaiga

JUNGTINĖS TAUTOS SKĘSTA
Jungtinės Tautos skęsta savo 

popieriuose, pasakė prieš keletą 
metų buv. Kanados ministeris 
pirmininkas Lester Pearson. 
Vien praeitais metais Jungt. 
Tautos pagamino protokolų ir 
įvairių kitokių dokumentų įvai
riomis kalbomis 773,086,990 pus
lapių... Visa ši spauda vienais 
tik metais kaštavo 29 milijonai 
dolerių.

Raudonajai Kinijai atėjus 
Jungt. Tautų išlaidos kasmet pa
didės dar 5 milijonais, kadangi 
kinai reikalauja viską, versti į 
kinų kalbą ir spausdinti jų hie
roglifais.

ŠKAITYK ’NAUJIENAS* - 
*0$ TEIKIA IAS,
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Jau atspausdinta tr galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (18694959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Dravųjija. . ?

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį • i f- -<

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: . J

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 6060S.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST4 CHICAGO, ILL< 60608.

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 
g Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 

darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie | 
I besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONUA. Romanas, 408 psU kaina 5 dol. Ap- 
I rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na- 

rių elgesys tragiškose dienose.
Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi- | 

minimai, parašyti ramiu, klasišku -stiliumi apie sunkią pavergto lietu- 
| vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 

rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl, kietais viršeliais, kai- I 
f nuoja 6 dol.

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

lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobes viršeliais, kaina 4 dol.
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta I 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra
I išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 1 

asmenis. 270 psl., Š4.00.
Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. | 

I Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
I Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbai girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
| išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Uetu- 
1 vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONt | ANAPUS GELEŽINES UŽDANGOS. Av- 
I toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
■ ■ -V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
I psL, $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultu- 
| rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.
1 Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau | 
| kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.
| 52 psl.. 51.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
-atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

ček| ar pinigine perlaida
—.—~~ .—. —■ ■ — —\

nių būdavo daugiau, kaip gi
rioje medžių. Jei tik gerai ue- 
apsižiūrėsi, tai kakta į kaktą 
greičiau atsimuši, nei Į kurį 
medį atsitrenksi... Geri laikai 
buvę, žmonės linksmai gyve
nę, ir niekas po visas krautu
ves nelakstė, kad gautų grybų 
nusipirkti. Visi sau turėjo pri
sigrybavę iki kitų metų der
liaus.

Išsikalbėjęs apie grybauto
jus, negaliu pamiršti ir savęs. 
Kaip čia pamirši tokiai gerai 
progai pasitaikius, ir juo la
biau, kad tai buvo daugiau 
kaip prieš dvidešimt metų. 
Tai buvo ne be nuotykių, ir tai 
buvo pirmas, kai dabar pagal
voju, tikriausiai ir paskutinis. 
Dar nebuvau, galima sakyti, 
nė deramai apšilęs šioje, kaip 
sakoma, auksinėje šalyje. Tu
rėjau jau paprotį po visų dar
bų savaitgaliais,- per daug ne
sigiriant. ir nusigerti. Ir taip 
jau neblogai, kad kitą , dieną 
skaudėdavo ne tik galvą, bet 
kankindavo ir kažkoks nepa
grįstas baimės jausmas, kad 
nors imk ir bėk kur į miškus 
nuo žmonių akių. Spėju ir ko
dėl tas baimės jausmas buvo 
apsėdęs. Tiems raudoniesiems 
užplūdus Lietuvą, aš pradė
jau stipriai gerti. Gerokai gė
riau ir per rudųjų okupaciją. 
Nekilaip man dėjosi ir tose 
stovyklose, Vokietijoje. O ži
nia, ką tais laikais daugiausia 
gėrėme. Naminę, kaduginę, 
kaip mes lada vadinome. Jos 
gerumą nulemdavo degtinda
rio sąžinė. O žinia, kito sąži
nės nei pamatysi nei nepasver
si. Tad būdavo ne vienu atve
ju daug blogiau, negu Ameri
koje munšaino geraisiais lai
kais. .. Ne vienas tada ir pas 
mus apakdavo. ne vienas skaus 
m i ngai pasitampęs, pasirąžęs, 
tarsi užmigti norėdamas — ūži 
migdavo amžinai. Tada to
kiam baimės jausmui gimti bu 
vo rimto pagrindo, ir kai jis 
apsėda, nelegali jo atsikraty
ti. kaip kokios piktosios dva-

sis dėdė jau suko automobilio 
starterį. Burzgė nenorėdamas 
įsijungti motoras, o vaikai sė
dėjo susigūžę mašinoje.

Bet žiūriu — gatve atšliau
žia, lazda baksnodama šali
gatvį, buvusi mano senoji šei
mininkė. Pažinau aš ją, paži
no ir ji mane. Sustojo ir ji pri
ėjusi šalia manęs. Barškina vis 
kala į grindini lazda, ir jau
čiu, kaip ji savo įdubusių akių 
šviesa tarsi mane apčiupinėja 
nuo galvos iki kojų. Keista tai 
buvo senė, keistus ir įpročius 
turėjo. Būdavo ji atsisuka ra
diją, Margučio ar Sofijos Bar- 
kus, bet tik tuo laiku, kada jie 
skelbia žinias apie mirusius. 
Tik išgirdusi giltinės tos die
nos apyskaitą, vėl užsuka radi
ją. Tai būt buvę dar nieko. 
Bet ji gyveno virš mano mie
gamojo kambario, ir kai tik aš 
jau atsigulu, tai ir - girdžiu, 
kaip ji šliaužia grindimis. Ro
dos, kažkas velka ką-lubomis 
virš mano galvos. Ir vis lazda 
tak lak taksena į grindis. Vis
kas atrodo šiurpiai, vaiduok
liškai, užmigti ir norėdamas 
nebegali. Ir taip ~ kiekvieną 
naktį. Neištvėriau, ir nors 
buvau užmokėjęs už visą mė
nesį, pabėgau, nė dviejų sa
vaičių neišgyvenęs. O kad ži
notumėte, kokia buvo jos iš
vaizda ! Nežinau, gal jauna bū
dama ji ir buvo graži, bet tie 
gilios senatvės metai ją taip 
buvo suniokoję, kad rodos, jau 
būtų gėda ją kaip baidyklę sta 
tyli ir į kanapes žvirbliams bai 
dyti. Susilenkus, susikūprinus, 
veidas tik vienos raukšlės, G 
jau apdaras senoviškas — k> 
pas ant lopo ir vis kitoks sa
vo spalva. Būtų galėjus sce
noje besi rodydama dėl savo iš
vaizdos ir apdaro gerą pinigą 
užsidirbti. Tokios moters, pri 
sipažįstu, niekada nebuvau 
sutikęs nei Uetūvoje. nei čia 
Amerikoje.

Taip patylėjusi, atsipūtus! 
ėmė manęs teirautis, ko aš čia 
gatvėje stoviniuoju. Kai paaiš-
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Bridge
overtrouHed 

waters.
. - r - M

It*s easy to forget that emezgendės 
do happen. And -when there is. a 
crisis, you’ll need a nest egg to fall 
back on. . • ,

The Payroll Savings Plan is one of 
the easiest ways to make sure you’re 
something saved for when you need 
money fast. When you participate in 
the Payroll Savings Plan vhefe you 
■vork, an amount you designate -will 
be set aside from each paycheck and 
inresced in U.S. Savings Bonds. It’s 
an effectless v^y to build up a- 
reserve*

And nov there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds—for 
E Bonds, 5į>^% vhen held to matu
rity of 5 years, K) months (4% the 
first year). That extra -pajible 
as a banns at maturity, app&es to all

Bonds issued since June 1,1970 «.. 
■with a comparable improvement fee 
aH older Bonds.

Let’s hope there are do troubled 
■raters in your future. But remember, 
emergencies don’t always happen to 
the other guys.

Beedi W Wt. K * Inf ill
■w rapbr* WWa tWr W

Whdt wvirvaruHrtf*. AM ĮMante,

Take stock in America.
Now Bonds pay a besius al maturity.

Th* rfoM „o,
M i» m ajMrhkc Mwvice m cemperattrnk w4*h TM
W"1* Tr^iio The
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KUR SENŲJŲ LIETUVIU GYVENTA 
r IX

(Tęsinys)
Kaip išprievartaujama istorija

Dėlto skaudu ir pikta, kuo
met koks nors ne istorinei tiesai, 

.o siauram partizaniniam intere
sui atsidavęs moksliniu titulu 
apsišarvavęs vyras, anot Vinco 
Kudirkos “dėl trupinio aukso, 
gardaus valgio šaukšto” nieki
na didžio žmogaus atminimą ir 
sąmoningai žaloja tautos isto
riją, kaip kai padarė daktaras ir 
profesorius A. Kučas savo nau
jausiai parašytoje ir J. Kapo
čiaus leidykloje išleistoje “Ame
rikos Lietuvių Istorijoje”, kurią 
jis, pagal šventą teisybę, priva
lėjo pavadinti “Amerikos Lie
tuvių Katalikų” arba dar tiks
liau “Amerikos Lietuvių Kata
likų Kunigų Istorija”.

Dr. Kučas, naujasis ateivis, 
iki praeitų metų profesoriavęs 
jėzuitų tvarkomame Skrantono 
universitete, yra parašęs keletą 
knygų, k. a. LRK Susivienijimo 
istoriją, kun. Savukyno biogra
fiją, šv. Jurgio parapijos šena- 
doryje istoriją, ir paskutinįjį sa
vo veikalų klaidinančiai pavadiir- 
tą “Amerikos Lietuvių Istorija”.

Visose jo.“istorijose”, kai ku
rie istoriniai faktai ir asmenys, 
besistengiant juos įtalpinti į au
toriaus siauras ideologijos rėme
lius yra tiek sužaloti ir tiek su
lankstyti bei nutrfmuoti, kad 
sunku ir beatpažinti. Tai ypatin
gai neskaniai į akis metasi, kur 
jis aiškina pirmųjų lietuvių atei
vių kovas su vyskupais ir jiems 
klusniais klebonais, nenorint ati
duoti savo kruvinai uždirbtais 

KNYGOS ANGLŲ KALBA
. - ‘ A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr, Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

_■*? Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidą.L . c

NAUJIENOS
fe 1739 South Hąlsted Street, Chicago, III. 60608

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra
■; veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias.

( Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt $2.50.
Knyga Jums bng pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
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r. •. ------ -į
RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi----------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust ---------------------------------------$750
Pref. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 push įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusk, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —_'■-----------------------------$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, .LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p— $530 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusL ~—————.................$3.00
P. LiOdžIuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

oo pUSLj ---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------" ' ■ T--—-

S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
įrišta _  $5.00 minkštais viršeliais —----------- $4.00

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pusi., dabar tik$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Saistei St, Chicago 8, HL — TeleL HA 1-6100

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės knyga. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 32.00.
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 orderi tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

doleriais pasistatytas bažnyčias 
ir kitokį parapijų turtą, ir kur 
jis aptaria Dr. Jono šliupo veik
lą. Ko verta Kučo “istorija”, 
geresnės atestacijos nebereikia, 
kaip ta, kurią jam suteikė pa
tys nuosaikieji katalikai. Vin
cas Trumpa tos knygos recenzi
joje “Draugo” š. m. lapkričio 6 
d. priede pastebėjęs, kad A. Ku
čas ir jo bendradarbiai “visi ypač 
nemėgsta laisvamanybės ir so
cializmo. vis dėlto dviejų labai 
gyvų ir gana gausių mūsų išeivi
jos ideologinių ir politinių sro
vių” apie Kučo veikalą šitaip 
pasakė: “Užuot bandęs aiškin
ti, kodėl laisvamanybė ir socia
lizmas taip smarkiai paplito mū
sų išeivijoje, dr. A. Kučas grei
čiau siekia sukarikatūrinti šias 
abi sroves, ypač kiek jos abi bu
vo susijusios su dr. Jono šliupo 
asmenimi. Jau į tai yra atkrei
pęs dėmesį dr. J. Jakštas, recen
zuodamas šį veikalą “Tėviškės 
Žiburiuose”...

Istorikas istoriką spaudos 
etikos moko

Dr. J. Jakštas Tėviškės ži
buriuose” Nr. 39 (1130) š. m. 
rugsėjo 30 d. recenzijoje “Ame
rikos lietuvių istoriją pasitin
kant” padarė autoriui-redakto- 
riui Kučui eilę mandagių prie
kaištų dėl jo siauro šališkumo 
ir nesilaikymo objektyvios tiesos, 
kas kiekvienam istoriniam vei
kalui yra būtiniausia sąlyga.

“Užuot istoriškai aiškinęs... 
pasaulėžiūrinį dvilipumą redak
torius leidžiasi į polemiką ir lie-

New York© priemiesčiu gyventojai, vykdami kasdien į da'bą Long Island geležinkeliu, gali studijuoti specialiuose 
vagonuose, Kairėje matome tokiy keliaujančiu s tu d e ity vagoną, dešinėje, viena studentė laukia traukinio.

čia ypač Šliupą” pradeda Jakš
tas ir kiek toliau tęsia:

“...šalia plačiau aprašyto di
delio spaudos darbininko kun. 
A. Miluko, dar kartą užkabina
mas ir šliupas. xVis nepamirš
tama jam segioti “ateistinės ide
ologijos skleidėjo” stigmos (425 
P-), lyg tai būtų buvęs jo pa
grindinis veiklos tikslas Ameri
kos lietuviuose. Iš tikrųjų šliu
pui rūpėjo du pagrindiniai da
lykai; tautinės lietuvių sąmonės 
žadinimas ir jų švietimas.

Dar redaguodamas “Aušrą”, 
jis paskelbė įžymų rašinį apie 
vaikų švietimą. Tuo pačiu metu 
buvo sumanęs steigti Mažojoje 
Lietuvoje Lietuvių Mokslo Drau
giją. Dėl jos, svarbiausia, kri
to į akį vokiečių žandarams ir tu
rėjo nešdintis iš Prūsijos. Pra
dėjęs studijas Baltimorėje, tuo
jau (1889 m. gruodžio mėn.) įs
teigė lietuvių Mokslo Draugiją 
ir pradėjo leisti pirmą lietuviš
ką tikrai mokslinį žurnalą “Ap
šviesta” (nuo 1892). Jo Įžan
giniame straipsnyje rašė: “Tik
tai tikras apšvietimas, pritaiky
tas prie gyvenimiškų reikalų ir 
prie dvasinės gadynės gali dar 
pagelbingas būti atieškinėjant 
mums senąją drūtybę ir galy
bę”. šliupas buvo didelis švieti
mo optimistas, matęs tautos ge
rovę ir laimę švietime. Tik jam, 
pozityvistui, tas švietimas nevi
sai derinosi su tradiciniu Baž
nyčios mokslu. Iš čia kilo jo idė
jinis priešingumas Bažnyčiai. 
Bet tai nereiškia, kad ateizmo 
skleidimas buvo jo pirminis tiks
las. Grynai savo suprastu moks
liniu tikslu vadovaudamasis jis 
vertė Į lietuvių kalbą labai sun
kų ir tuo metu labai garsų L. 
Buechnerio veikalą “Spėka ir 
medega”. ■ ~ >

Vengdamas deramai vertinti 
ir šliupo lietuvybės darbas, sta
tant jį lyg į Brolio Augustino 
Zaicos šešėlį, kai sakoma, jog 
jis šio pavyzdžiu į tą darbą įsi
jungė. (Augustinas Zaicas 
(Zeytz) buvo vienuolis pranciš
konas, atvykęs į Ameriką 1872 
metų gale, kaip ir kiti tų laikų 
kunigai gyveno unijos su len
kais dvasia. Atvykęs į Shenan
doah, Pa., ir matydamas, kaip 
lenkai lietuvius skriaudžia bend
roje šv. Kazimiero bažnyčioje 
ir to paties vardo draugijoje, 
brolis Zaicas pradėjo atsiversti 
ir 1877 m. suorganizavo pirmąją 
visoje Amerikoje šv. Jurgio gry
nai lietuvių draugiją, kuriai ir 
įstatus parašė lietuviškai, jpr.). 
Iš tikrųjų, šliupui jokio pavyz
džio nereikėjo, nes buvęs “Auš-

SLA CLEVELANDE SUJUDO
SLA atstovų iš Ohio valstybės 

suvažiavimas ir 14 kuopos 70 
metų veikimo sukaktuvės vai
singai praėjo spalio 30 d. Čiur
lionio ansamblio namuose.

Tikslai mitriai pasiekti. Per 
30 suvažiavusių veikėjų laimin
gai išnarpliojo opius klausimus. 
Reti svečiai iš vadovybės — pre- 
zedentas P. Dargis, viceprezi
dentas inž. A. Čaplikas ir sekre
torius dr. A. Budreckis — ma
loniai sušildė broliškus santv- 
kius. P. Dargis esmingai išaiš
kino visa tai, kas suvažiavu
siems rūpėjo. Dr. A. Budreckis 
kruopščiai patikslino reikalin
gas žinias. Didelio susidomėjimo 
praktiška pažanga parodė Praš
kevičius, 14 kuopos pirminin
kas Vyt. Braziulis, žymus Det
roito veikėjas A. Sukauskas, 
K. Gaižutis, St. Lazdinis, J. Dau
gėla, inž. V. Vinclovas, Jonuš- 
kis, P. Shukis ir kiti kalbėtojai.

Jaukius priešpiečius parūpino 
geras šios srities žinovas P. Sku- 
kis. Visai šelmiškai nusiteikus, 
glaudūs savitarpiniai ryšiai 
nuoširdžiai atnaujinti.

Vakare nariai ir svečiai užėmė 

ros” redaktorius atvažiavo į Ame 
riką jau užsigrūdinęs tautinis 
veikėjas”.

Daugiau šviesos į šliupo ir 
kun. Burbos santykius

Dr. J. Jakštas toje pačioje re
cenzijoje pateikia daugiau švie
sos ir į šliupo-Burbos santykius, 
kuriuos Kučui panašūs istorikai 
buvo įderinę į savo rėmelius. Dr. 
Jakštas rašo:

“...maždaug trims mėnesiams 
•nuo (kun. Burbos) atvykimo į 
šį kraštą... atsinaujino sena 
draugystė ir truko iki 1892 m. 
Jie abudu dirbo lietuvybės dar
bą visiškoje santarvėje. Bend
radarbiavo savaitraštyje “Vie
nybė Lietuvininkų”, kurį ėmė 
redaguoti leidėjo J. Paukščio pa
skirtas redaktorius J. Andziulai
tis (nuo 1890 m. kovo mėn), pa
skutinis “Aušros” redaktorius ir 
šliupo draugas. Abu dirbo šliu
po įsteigtoje Lietuvių Mokslo 
Draugijoje ir katalikiškame Su
sivienijime, kurio prezidentu 
nuo 1890 m. tapo Burba...

“Santarvė pairo ne dėl šliu
po kaltės, ne dėl jo “bedievybės”, 
kaip mūsuose įprasta sakyti ir 
dr. A. Kučo kartojama. Kaip ir 
kodėl šliupas ir Burba išsisky
rė, būtų tema, verta platesnės 
studijos..?’

Iš Karolio Vairo-Račkausko 
surinktų šliupo ir Burbos susi
rašinėjimo 88 laiškų numanu, 
kad buvę dvi išsiskyrimo prie
žastys, tęsia Dr. Jakštas: “Bur
bos iškili padėtis lietuvių baž
nytinėje bendruomenėje ir in
trigos Baltimonės lietuvių kle
bono Simono Pautieniaus, atvy
kusio 1891 m. iš Lietuvos”.

“Arti šliupo stovėjęs minėtas 
kun. S. Patienius labiausiai siun
dė Burbą prieš jį”...

Dabar Pautieniaus rolę per
ėmė Kučas!

Vietoje ilgo atkirčio pakaks 
profesoriui priminti populiarią 
pasakėčią apie Dramblį ir musy
tę. Sapienti sat. J. Pr. 

visą patogią svetainę. Sukaktu
vės pradėtos koncertu, kurį pra
vedė Vyt. Braziulis. Operos so
listas J. Kazėnas atliko: K. V. 
Banaičio — Už žalios girelės, 
St. Šimkaus — Mergužėlė bran
gi ir Helevy — arija iš operos 
“Žydė”. Solistė N. Braziulienė 
dainavo: V. Kuprevičiaus — Vo- 
silkėliai ir A. Kačanausko — 
Mano rožė. Duetais pasirodė 
abu, atlikdami J. Kazėno — Ru
denėlis ir A. W. Mozarto — 
Duok ranką man. Pianu lydėjo 
G. Karsokienė. Baritono J. Ka
zėno balsas platus, skardus, bet, 
kai reikia gluodus. Poveikiai 
tikrai džiugina. Atsargūs jude
siai labai puošnūs ir įtikinami. 
N. Braziulienės sopranas leng
vas, laisvas ir švarus. Lyrika 
labiausiai sėkminga. Raiškus 
perteikimas lipšniai užkerėjo 
klausytojus bei žiūrovus. Abipu
siai duetų deriniai muzikoje ir 
vaidyboje puikiai stilizuoti. 
Akompaniatorė G. Karsokienė 
gilina turinį ir atbaigia muziki
ni dainininkų pavidalą. Skam
bina visiškai lengvai, niekad 
nenustelbdama dainininku. Plo
jimai įrodė didelį koncerto pa
sisekimą. Solistams ir pianistei 
įteikta gėlių puokštės.

Vaišės spindėjo pakilia nuo
taika. Meiliai šeimininkavo žva
li, besišypsanti O. Jokūbaitienė. 
Prie baro vikraus paslaugumo 
parodė P. Shukis ir A. Karsokas. 
Pagrindinį žodį tarė P. Dargis, 
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paliesdamas neužmirštiną paly
ginimą dabartinio gyvenimo 
prislėgtoje mūsų tėvynėje ir 
laisvame pasaulyje ir teikdamas 
vilties laimingesnei ateičiai. Tai 
— įtikinamas kalbėtojas. Linkė
jimų sukaktuvininkams dar pri
dėjo: inž. A. Čaplikas, dr. A. 
Budreckis, A. Sukauskas, J. Dr. 
Righter, kuopos garbes pirmi
ninkas F. Baranauskas, ALT-os 
Clevelando skyriaus pirminin
kas inž. A. Pautienis, Lithuanian 
Village b - vės pirmininkas J. 
Stempužis ir kiti. Taip pat pas
veikintas vardinių proga. Alfon
sas Vytautas Braziulis.

Padrąsintas ir sustiprintas 
SLA gyvuos.

Vladas Braziulis

Brighton Parkas
Upytės klubas

Upytės Draugiško klubo eili- 
nis susirinkimas įvyko praeitą 
penkiadienį, lapkričio 5, Holly
wood salėje. Susirinkimas pra
sidėjo 8 vai. vakaro. Susirinkimą 
pravedė ponia Onutė Condux, 
dalyvaujant visai valdybai bei 
nemažam skaičiui narių. Buvo 
aptarti svarbūs klubo reikalai. 
Raštininkės Antonetos Kalys 
protokolas ir kitų valdybos na
rių raportai priimti be pataisų. 
Perskaityti trys padėkos laišku
čiai nuo narių, kurie sirgo ir ga
vo pinigines dovanėles iš klubo 
iždo. Vėliau pirmininkė papra

....... . •" i,,.
Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
H tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant pastų reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago S, DI.
•
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GEROS DOVANOS į
Žios knygos parduodamos dabar "NauĮ ienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________ S3.00
Minkštais viršeliais tik $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik r .1 hitui ...m- r. ■ ■ , . « 1 - IMU .,.111 I ■ ■■ ■ ■ M.. ■ ■ i milu $1 .50
Galima taip pat užsisakyti pastų, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

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

šė išrinkti komisiją ir svečių 
patarnautojus metiniam tradi- 
cinant vakarui, kuris įvyks 
gruodžio 4 d. J komisiją išrink
ta visa valdyba, kuri susideda 
iš 6 narių. Išrinkti ir svečių pa
tarnautojai. Šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Bus gar
džių valgių, gėrimų, daug dova
nėlių, saldainių bei kitų pamar- 
ginimų svečių malonumui. Bilie
tas tik vienas doleris asmeniui.

Reikia pasakyti, kad šis Upy- 
t iečių Draugiškas klubas turi 
gerą valdybą ir didoką būrelį ge
rų veikėjų, užtat nesunku iš
rinkti komisijas ir patarnauto
jus. Nors klubas negali didžiuo
tis dideliu skaičium narių, bet, 
kaip sakoma, ir iš mažo debesė
lio kartais būna daug lietaus. 
Kaip klubiečiai gražiai koope
ruoja su valdyba bei kiekvienas 
darbuojasi klubo naudai, tai 
kultūrinio darbo rezultatai vi
suomet būna geri.

Upytės klubui priklauso ne 
vien upytiečiai, priklauso dau
gelio apylinkių Lietuvoje gimu
sių vyrų, moterų.

A. Jusas
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Prie Karolio Požėlos paminklo
Praeitu ketvirtadienį, lapkričio 4 dieną, Pakruojo 

miestelio aikštėje buvo pastatytas paminklas buvusiam 
komunistų part jos centro komiteto sekretoriui Karoliui 
Požėlai. Gerai besiverčiančio ir vaikus į mokslą leisti ga
linčio Bardiškių ūkininko sūnui Tartu universitete “pro
tas razumą sumaišė”, kaip sakydavo vietos ūkininkai, ir 
jaunas Požėla tiek susižavėjo komunistinėmis idėjomis, 
kad nuėjo tarnauti svetimai valstybei. Tuojau po 1926 
metų gruodžio perversmo Karolis Požėla buvo suimtas, 
karo lauko teismo nuteistas ir sušaudytas už komunistinę 
veiklą. Dabar komunistai sušaudytąjį pagerbia.

I Pakruojį buvo suvaryti visi žemės netekę ūkininkai, 
mokyklinis jaunimas, komunistų partijos ir vietinės val
džios pareigūnai. Iš Vilniaus atvažiavo komunistų parti
jos pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, nuo partinio 
darbo nušalintas I. Gaška, ir kiti komunistų partijos ir 
policijos viršininkai. 1918 ir 1919 metais Pakruojyje Po
žėla bandė organizuoti “proletariatą”, todėl miestelio 
aikštėje buvo nulipdytas ir atidengtas gana didelis Požė
los biustas.

Prie paminklo svarbiausią kalbą pasakė Antanas 
Sniečkus. Jiedu buvo draugai. Požėla buvo kiek vyres
nis ir turėjo didesnę galią. Sniečkui tekdavę Požėlos klau
syti. Kalbos metu Sniečkus iškėlė viešumon iki šio meto 
pačių komunistų slėptą dalyką. Iki šio meto buvo skel
biama, kad Karolis Požėla buvo partijos centro komiteto 
sekretorius ir politinio biuro galingiausias balsas. Prie 
Požėlos paminklo Sniečkus viešai pasakė, kad Požėla taip 
pat buvo komunistų partijos “kovinio būrio” viršinin
kas. To “kovinio būrio” veikla Lietuvoje buvo labai jau 
menka. Ginklą jie pavartodavo tiktai prieš pačios komu
nistų partijos išdavikus, persimetusius Lietuvos polici
jos tarnybon, bet šiaip tie “koviniai Būriai” nieko ne
veikdavo. Kartais jie numaliavodavo Šančių tvoras nau
jausiais partijos lozungais, o kartais įkeldavo žaliojo 
Kalno lazdynan raudoną vėliavėlę. Kaip ten bebūtų, vi
siems tiems darbams vadovavo Karolis Požėla. Iš toli
mesnės kalbos aiškėja, kad Požėla niekad neįsakinėda
vęs. Jis bandydavo “kovinio būrio” narius įtikinti. Jei
gu jis vis dėlto nepajėgdavęs įtikinti, tai tada pats eida
vo. Mirties, kaip Snieškus sako, jis nebijojęs, prieš 
mirtį net nesudrebėdavęs.

Pakruojyje susirinkusiems žmonėms atvažiavęs 
Sniečkus, tarp kitų dalykų, pasakė:

$6.00

$12.00
$3.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
DI. 6(^08. Telei HAymarket 1-6100.
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Dirvos 80 ir 81 n-riuose str. 
Garbės Tarnyba gerb. Emilija 
Čekienė panagrinėjo kas yra 
garbės tarnyba ir viešumon drą
siai iškėlė besireiškiančias lie
tuvių visuomenėje neigiamybes, 
jas pridengdama mandagumo 
skraiste, pirštu nenurodydama 
apie ką eina šneka.

Štai viena iš tokių blogybių, 
anot Emilijos Čekienės:

“Paskutiniu laiku ir mes 
ei vi jos lietuviai pradėjome 
krašto pavyzdžiu sekti. Jau 
lė metų nebeieškome tų talentin
gų kuklių asmenybių organiza
cijoms vadovaut, bet ieškome 
kuo turtingiausio asmens ne tiek 
konkrečiam darbui, kiek tos org- 
jos reprezentacijai. JAV-se tie 
turtingieji dažnai renkami ir to-

iš* 
to 
ei-

'‘Toksai geležinės valios, krištolinio tyrumo ir 
begalinio atsidavimo komunistų partijai žmogus 
buvo ir Karolis Požėla, vienas iš žymiausių Lietuvos 
komunistų partijos vadovų ir veikėjų”. (Tiesa,. 1971

Prie paminklo sunešta daug gėlių, jis papuoštas vai
nikais. Buvo ir daugiau kalbų, sugiedota giesmių. Pa
kruojo aikštėje nutraukta daug paveikslų, kuriais ilius
truojama komunistinė spauda.

Įsivaizduokime bent minutei, kad buvusių Pakruojo 
ūkininkų nuomonė apie Karolį Požėlą yra klaidinga ir 
kad Sniečkus pasakė teisybę. ■ Tada mums ateina noras 
pasiūlyti Lietuvos komunistų partijai šalia Karolio Po
žėlos paminklo ir greta jo kapo perkelti pačią gražiau
sią ir Požėlos labiausiai mėgiamą gėlę — jo žmoną. Juk 
niekam nepaslaptis, kad paskutinį savo laišką Karolis 
Požėla parašė ne partijai, bet savo žmonai Katrei Matu
laitytei Požėlienei. Dabar Lietuvoje Požėlai statomi pa
minklai, o jo žmona guli Minske čekistų iškastoje bend
roje duobėje. Požėlienė 1926 metais dirbo Kaune veiku
sioje sovietų ambasadoje. Iš Maskvon siunčiamų prane
šimų ji patyrusi, kad Lietuvoje ruošiamas perversmas 
prieš demokratinę vyriausybę. Žinią ji pranešė Požėlai. 
Abu aptarę reikalą ir nutarė, kad geriausia ir saugiau
sia jai, laukiančiai kūdikio, išvažiuoti Rusijon. Savaitę 
prieš perversmą ji ir išvažiavo. Pradžioje rusai komu
nistai ją labai šiltai sutiko. Pamokino ir net profesoriau
ti leido. Bet 1938 metų balandžio 12 dieną ji Minske buvo 
sušaudyta. Vėliau paaiškėjo, kad komunistai ją nužudė 
visai be pagrindo. Chruščiovas ją “rehabiiotavo”.- Pavo
jaus dabar jau nebėra.

Visi žinome, kad lietuviai, net ir koinuništai, mirę 
mėgsta būti vienas greta kito. Nieko Karoliui malones
nio lietuviai komunistai negalėtų padaryti, kaip parvežti 
jo mylėtą žmoną iš Gudijos ir paguldyti j-ą šalia Pakruo
jo didvyrio. Galėtų Matulaitytei Požėlienei ir biustą pa
statyti. Ji buvo nei kiek nebailesnė, negu pats Požėla. 
Prieš mirtį ji taip pat nesudrebėjo, nes čekistai mirtį 
sprendžia ir neša slaptai. . . _.

Pagerbdami rusų sušaudytą Požėlienę, komunistai 
sustabdytų buvusių Pakruojo ūkininkų kalbas apie aikš
tėje atsiradusi ‘didvyrį” ir jo žmoną, sušaudytą už “nu
krypimą” ar “šnipinėjimą”.

T 
i KASU
dėl, kad valdžiai mažiau kaštuo
tų jų išlaikymas. JAV mūsų 
New Yorko gubernatorius Nel
son Rockefeller iš valstybės iždo 
ima tik vieną dolerį algos me
tams. Tačiau mūsų kai kurie 
vadovai taip nesielgia, jie dai
rosi ne lietuvybei pasitarnauti, 
bet iš lietuvybės neoficialiai pa
sipelnyti. Teisingai Draugas 
įžanginiame 9.20 apie tai pasi
sakė: “žmogaus įgytas ar pa
veldėtas turtas, o taip pat ir ti
tulas yra labai geri dalykai, bet 
ne visada jie yra kilnios asmeny
bės požymiai”.

O štai ten pat suminėtos ir 
priemonės, kuriomis siekiama 
praturtėti:

“Mes turime suprasti į JAV 
atvykusius lankytojus ir jiems

daug atleisti, bet kuo paaiškinti 
čionykščius, kurie puikiai žino
dami okupuotos Lietuvos padėtį, 
religijos ir bet kokių laisvių per
sekiojimą, o štai radijo valandė
lių vedėjai nerausdami uždeda 
“Avė Maria” įdainuotą Noreikos 
plokštelę iš pavergtos tėvynės, 
girdime informuojant, lyg tyčia 
norint parodyti ten egzistuojan
čią tikėjimo laisvę. Aišku, jei 
taip elgiasi tiktai savo asmeni
nės sąžinės diktuojami, tačiau 
jie atstovauja ir centrinėse orga
nizacijose. O org-jos vadovo 
nuomonė yra visos tos visuome
nės dalies nuomonė nežiūrint 
kur ji būtų reiškiama, o jeigu 
asmeniška nuomonė nesiderina 
su atstovaujamos visuomenės 
dalies, tai yra griaunami tokios 
org-jos pagrindai.

Okupantas deda didžiausias 
pastangas demoralizuoti mūsų 
visuomenę ir tik nuo mūsų pa
čių priklausys, ar mes vieningai 
tam griovimui pastosim kelią, 
ar nesutarimu ir klaidingais 
veiksmais jam patarnausim, tei
singai vieno seimo metu užakcen
tavo Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas”.

Žinoma, tos lietuvių vedamos _ 
radijo valandėlės reikalingos lė-'ko motina, tarpinikaujant vo

kiečių įstaigoms, buvo atvykusi 
iš Lietuvos aplankyti sūnaus ka
po.

Š. m. rugsėjo 19 Bad Rehbur
go burmistras Hiller, direkto
rius Grundinann ir kapinių ar- 
chiteektas Stamm, dalyvaujant 
ats. pulk. Muller, bažnytinio ko
miteto pirmininkei H. Keller 
žurnalistei H. Burwick, žem, 
Saksonijos užsieniečių be tėvy
nės komiteto pirmininkui dr. 
E. Menčinskiui, ukrainiečių ats
tovui Tereškūnui, estų Otts ir 
VLB Valdybos įgaliotiniui kun. 
V. šarkai, aprodė naujai sutvar
kytas kapines. Vietos klebonas

šų. Jos turi verstis įvairiais 
skelbimais, kartais, kad ir to
kiais, kuriuos čia sumini straip
snio autorė:

“Tuo tarpu be sustojimo gra
žiausiais poetiniais žodžiais il
gom deklamacijom radijo ban
gomis esame prikalbinėjami už
sisakyti gėles ir atsigulti į lie
tuviška koplyčių. Visokiais bū
dais varomi greičiau keliauti į 
amžinybę idant palaikytume lie
tuviška biznį. Tačiau nežiūrint 
kiek tokie skelbimai apmokami 
ir kokiais poetingais gražbilys- 
tės žodžiais mus prikalbinėtų, 
bet savo noru nei vienas radijo 
klausytojas tikrai ten nekeliaus.

Tuo tarpu niekada netenka iš
girsti apie jokius kultūrinius 
įvykius bei darbus, nes tokie dar
bai neduoda pelno ir nėra kam 
apmokėtu Tą kultūrinį darbą 
dirbantieji unolatos aukoja savo 
lėšas”.

Tas reikalas kitaip susitvar
kytų ir nereiktų radijo valan
dėlių laikytojams verstis tokiais, 
ne taip jau skaniais skelbimais, 
jei mūsų verslininkai skelbtųsi 
ne vien tik pas svetimus, bet ir 
pas savus ir tai ne vien tik per 
radijo valandėles, bet ir spaudo
je.. O naujai išėjusia knyga pa
puoštų ir kartu įturtintų savo 
butą ją nusipirkdami, čia auto
rė pastebi:

“Tikra tiesa, bet kas gi tai tu
rėtų atlikti, juk redaktoriams 
patiems neįmanoma, o bendra- (
darbiai daugumoj tik poilsio lai-, vieną kurį lietuvišką laikraštį, 
ką aukodami laikraščiui talkina, o sužinojęs, kad yra jo nūotrati- 
Tokių kuklių asmenybių turime Į ka bėga skolinti iš to eilinio lie- 
daug ir tikrai svarbu su jais vi- tuvio”.

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Užsieniečių kapai 

Bad Rehburge
Po karo Bad Rehburgo sana

torijose, globojamose Britų rau
donojo kryžiaus, gydėsi daug 
lietuvių tbc ligonhj ir dirbo ke
letas lietuvių gydytojų — dak
tarai Ant. ir St. Pacevičiai, dabar 
gyv. Toronte, Kanadoj, dr. B. 
Matulionis, dabar JAV - ėse, dr. 
K. Vencius, miręs, ir kiti. Nema
ža lietuvių ten mirė ir palaidoti. 
Daugelio kapai buvo neprižiū
rimi ir, anot vietos laikraščio, 
“žole iki kelių apaugę”. Dabar 
Bad Rehburgo savivaldybė, 
krašto vyriausybės padedama, 
vietovę sutvarkė. Nienburgo 
apskr. dienraštis “Die Harke” 
rašo, kad užsieniečių kapinės 
Bad Rehburge tapo gražiausia 
įnirusiųjų poilsio vieta visoje 
apskrityje. Pastatytas gražus 
paminklas su užrašu “Den To- 
ten der Weltkriege”, mat, neto
li palaidota ir 10 vokiečių karių, 
mirusių 1914 - 18. čia ilsisi 220 
lietuvių, latvių, estų, ukrainie
čių, rusų, lenkų, rumunų ir ju
goslavų. A. A. Henriko Rudins-

suomenę supažindinti su tyliai
siais kasdienybės tautinio gy
vastingumo palaikytojais, kurių 
nuotraukų nematome ir pavar
džių spaudoje neskaitome, per 
lietuviškas radijo valandas apie 
juos negirdime nors jie atlieka 
taip pat didelius darbus lietu
vybei, bet mūsų veikėjams nei 
radijo vedėjams tai neturi reikš
mės jeigu niekas už tą žinią iš 
anksto nepasiūlo apmokėti.”

Ir visai vietoje autorė pasisa
ko: “Tokių tylių tautinio darbo 
bei lietuviškos kultūros ugdyto
jų yra daug. Yra. eilinių lietu
vių kurių namus lanko gausi 
mūsų spauda, kurie aukoja įvai
riems mūsų fondams ir knyga 
dažna jų namų viešnia, kai tuo 
tarpu su aukštom pretenzijom 
neretas vadovas prenumeruoja 

Luckardt atlaikė pamaldas ir 
pasakė pamokslų. Vokiškai, lie
tuviškai, ukrainietiškąi, latviš
kai, lenkiškai ir lotyniškai Tėte 
mūsų sukalbėjo kun. Šarka, es
tiškai — Otts. Iškilmingas pa
minklo pašventinimas įvyks vė
liau.

Bad Rehburgo miesto vadovų 
susitikimų su užsieniečiais be 
tėvynės kapinėse aprašė vietos 
spauda ir išsispausdino nuotrau
kų. t

Priminė
Lietuvos nelaimę

Vechtoje gyvenus St. Motuzas 
kiekviena proga stengiasi skelb
ti Lietuvai ir lietuviams sovietų 
padarytų ii' tebedaromų skriau
dų. Jo rūpesčiu “Das Ostpreus- 
senblatt” 41 Nr. išsispausdino 
informacijų apie tautines šven
tes ir sukaktis, kurias lietuviai 
kasmet mini Vokietijoje. Anot 
laikraščio, Vasario 16 šyentė 
primena 1918. II 16 paskelbtą 
Lietuvos nepriklausomybę po 
124 - rių carinės okupacijos me
tų. Rugsėjo 8 - oji nukelia pus
šešto šimtmečio į praeitį, kai 
lenkai sutrukdė Didž. Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto vainikavi
mų Lietuvos karabumr, pagrob
dami popiežiaus jam siųstų vai
niką. Birželio mėnesį minimos 
1940 sovietų įvykdytos Lietuvos 
okupacijos, 1941 suruoštų ma
sinių trėmimų ir, pagaliau, suki
limo prieš Maskvą metinės. Ap
rašoma sunki nūdienė lietuvių 
būklė maskvinėje okupacijoje, 
religinė ir tautinė diskrimina
cija.
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Mirusieji
Vytautas Macas, VLB Kaisers- 

lauterno apylinkės narys, mirė 
š. m. spalio 29 Mainzo universi
teto klinikose. Buvo gimęs 1932 
Spalio 3 Pėžaičių kaime, Klaipė
dos apskr. Tėvas buvo pašto val
dininkas. Su šeima atvykęs Vo
kieti j orų Vytautas mokėsi Vasa
rio 16 gimnazijoj Diepholze. 
Baigęs 6 klases įstojo į LS ir 
8593 kuopoje buvo seržantu. 
Kurį laiką yra buvęs VLB Kai- 
serslauterno' apylinkės sekreto
rius. Paliko liūdinčias žmonų 
Margaritą ir dvi dukreles 10 ir 
8 metų amžiaus. Palaidotas 
lapkričio 2 AVoerštadtė netoli 
Mairizo, kur gyveno sil šeima ir 
tėvais.

Paminklas Juozui Drungilui
Vos trims mėnesiams nuo 

VLB Gėesthachto apylinkės na
rio Drungilo mirties tepraslin- 
kus, tauenburgo (prie Elbės) 
kapinėse ant velionio kapo išdy
go gražus paminklas, kurį rug
sėjo 16 pašventino ir gedulingas 
mišias atlaikė kūli. V. šarka. 
Drungilo pagerbimu pasirūpino 
našlė Greta. Informacijos

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

SAUSIO 1 D.
Nauji Melai, reiškia! 1931-ji užsidarė 

praeityje. Buvau pasitikęs juos kareivinė
se, kareiviškoje lovoje. Ir nežinojau tuo
kart, ką jie man žada. Spėjau būsiant 
paprastais kareiviavimo metais, ir šių 
1932-rųjų tikėjausi sulaukti kareiviškame 
mundure. O sulaukiau netoli Klaipėdos, 
dvaro darbininku — antrininku būdamas.

Naujųjų Metų nelaukiau, nebudėjau. 
Nors traukė eiti pasilinksminti į čia pat 
vykstančius šokius, ir buvau prižadėjęs 
nueiti, bet, atsiminęs savo pareigas, de
vintą valanda nuėjau miegoti. Kai atsi
budęs išėjau oran, buvo jau antra valan
da — jau šie metai. Prie Tamošauskio Mos
tys tebegriežė, grindys ten tebedundėjo.

Ką žada man šie metai?
Turėtų būti viskas kaip aš noriu. Iki 

pavasario turėčiau būti dvare, o vasarų 
mieste. Sėkmingai turėčiau šią vasarų Kau
ne išlaikyti keturių klasių egzaminus. Pen
kių klasių egzaminams ateinančią žiemą 
turėčiau ruoštis jau namie, pas Papūnį 
gyvendamas. Kaip tų viską įvykdyti pasi
seks, matysiu per kitus Naujus Metus.

Buvau aiškiai apsisprendęs pas Kamar- 
ninkų nebepasilikti. Sprendimų pakeičiau. 
Jeigu penkis mėnesius iškentėjau,iškentė
siu ir tuos pustrečio. Nuo kovo penkiolik
tos jau galėsiu kitaip tvarkytis, nes apie 

Velykas atsiras darbo ir mieste. Blogiau- 
šia, kad keitimas vietos tuojau sutrukdo 
mokslų. Laiko reikia naujai vietai ieškoti, 
o prie to dar — nežinai, kaip bus naujoje 
vietoje, kokios galimybės mokytis ten bus. 
O čia, kad ir šalta, netrukdo niekas, ir jo
kio triukšmo nėra. Nors buvo Kamarnin- 
kas mane jau atleidęs, dabar prašo, kad 
pasilikčiau.

Su Naujais Metais ir žiemos šalčiai pra
sidėjo. Iki Kalėdų buvo šilta ir sniego ne
buvo, o šiandien jau yra pakankamai snie
go, ir šalčio jau yra netoli dešimties laips
nių. Bet tos žiemos tik du mėnesiai bėra. 
Gal iškentėsiu kaip nors.

SAUSIO 10 d.

Iš dvaro mane atleido. Tuojau po Nau
jų Metų. Kai žmonėms bėdavotis pradė
jau, kur dabar dingti reikės, Stulpinas 
pasisiūlė priimti ir valgyli duoti, jeigu jam 
už tai užmokėsiu. Pasitariau su Elioziu ir 
Stulpino pasiūlymų priėmiau.

Tad dabar gyvenu pas Stulpinų. Turiu 
visus patogumus mokytis: šilta kambarį, 
gerą stalų ir, kas svarbiausia, daug laiko, 
nes esu bedarbis. Mano gyvenimas dabar 
yra prabanga, palyginus su tuo, kas anks
čiau buvo. Gyvenu taip, kaip gyvenau 
prieš dešimtį metų, kada visas darbas bu
vo tik mokytis. Galėčiau ir iki pavasario 
čia "būti, jeigu neatrodytų nepadoru gy
venti šitaip be darbo, ir jeigu nebijočiau, 
kad toks lengvas gyvenimas gali padaryti 
į mane blogos įtakos. Rytoj pradėsiu vaikš 
čioti po dvarus ieškodamas vietos. Bet ža

du taip: jeigu iki penkioliktos nieko nera
siu, pasiliksiu gyventi čia. Moku Stulpi
nui po 2 litu į dieną. Eliozis žada padėti.

Didžiausias klausimas dabar man 
prieš akis — kaip seksis egzaminai? Tiek 
aš dabar dėl jų privargstu... Gyvenant 
pas kamarninka, kai dienomis dirbdavau 
fizinį darbą, gerai išsijudindavau, galva 
nuo mokymosi niekuomet neskaudėdavo. 
Bet užtat ir dabar pasibaisėjimas ima pa
manius, kaip aš turėdavau ten per speigus 
šalti. Dabar kambarys šiltas ir patogus, 
bei užtat kiekvieną vakarų skaudančia 
galva nueinu gulti. Dėl to skaudančia gal
va, kad ištisas dienas prie knygų prasė- 
džiu. Per didelį kąsnį esu apžiojęs, neži
nau ar sugromuluosiu. Tiek knygų per 
šešis mėnesius praeiti! Kiekviena dienų 
reikia praeiti didžiausius straipsnius. Kiek
viena dieną gryno mokymosi yra tarp ke
turių ir šešių valandų. Ir dabar galva yra 
labai sunki, per visų dienų mokinusis. 
Sunku yra ir mintis sugaudyti, į dienoraš
tį užrašyti. Bet — turiu dabar visus pato
gumus mokytis, darbo nereikia dirbti. Ir 
galėčiau taip iki pavasorio gyventi, kad 
būčiau tikras, kad tiek daug kaštuojąs 
gyvenimas nenueis niekais, kad egzami
nus išlaikyti pasiseks.

SAUSIO 11 D.

Buvau prieš pietus abiejuose Tauriu
kiuose, Daugeliuose ir Lankiškiuose. Ma
žajame Taurlaukyje susitikau Mosi). Mėš
lus bekabinųs. Vietos niekur nėra.

Nebeišmanau, ar turėčiau per žiemą 

būti antrininku, šalti ir vargti, ar gyventi 
verčiau iš savo pinigų ir turėti laiko mo
kytis.

šiandien studijavau Lietuvos istorijų.

SAUSIO 12 D.
Rytoj eisiu į Grineidę, Bauškaralių ir 

Karališkius. Matysiu, gal būt, traukinėliu 
važiuosiu. Į tuos tris dvarus nueisiu dar, 
ir iki penkioliktos vietos nebeieškosiu dau
giau. Paskui, prieš pirmų vasario, perei
siu dar per visus didžiuosius dvarus.

Kiekviena rytą pažadina mane žadina
masis. Susitvarkiau taip: Pasimokęs ryt
metį tris valandas, einu pasivaikščioti. Ir 
pasivaikščiodamas stengiuosi kokį nors 
reikalų atlikti. Pa'vyzdžiui, šiandien bu
vau krautuvėje žibalo, kitomis dienomis 
einu vietos ieškoti. Paskui dar dvi valan
das pasimokęs, darau kūno mankštą. Ir 
po to vėl mokausi vienų valandų. Ketvir
tadienį eisiu pas Eliozį. Gal galėsiu pradėti 
kiekvieną dieną pas jį vaikščioti, pamo
kas imti.

Parašiau šiandien Beniui laiškų. Ne
beatsimenu, kuomet nuo jo besu gavęs. 
Matyt, yra supykęs už mano praeitų laišką.

SAUSIO 16 D.

Pra<lėjau vaikščioti pas “mokytoją^ 
Vakar buvau pirmų kartą. Bet labai ne
vykusiai išėjo vakar. Pasirodė, kad aš 
nieko nemoku. Sunki ta algebra ir yra. 
Per dienų jų mokęsis, vakare buvau pa
vargęs ir skaudančia galva, šiandien turė
jau visuomenės mokslą, ryt turėsiu Lietu

vos istorija. Visuomenės mokslas nėra toks 
sunkus, ir aš dabar nesti taip pavargęs 
kaip vakar.

Keistą šįmet žiema. Pašąla kelias die
nas ir vėl šilta pasidaro, lietus ir purvo 
atsiranda.

Laikas dabar man labai vienodas, die
nos viena į kitą panašios. Atsikeliu, mo
kausi, galvai skaudėti pradėjus į laukų 
einu, vėl mokausi, ir einu miegoti.

Buvau žadėjęs kai ką nusipirkti, bet 
dabar reikės tuos pinigus pragyvenimui 
išleisti.

SAUSIO 25 D.

Mokausi per visa dienų. Be to, kasdien 
einu pas EliozĮ. Jis dabar yra mano moky
toju.

Bet daug daugiau nepadarau, kad ir 
visą dieną prie knygų prasčdžiu. Tik kiek- . 
vieną vakarų skaudančia galva miegoti 
nueinu. Kai dienomis dirbdavau, mokytis 
būdavo lengviau. Nors ir trumpesni laika 
tesimokydavau, rezultatai būdavo bene 
geresni. Juk tiek dalykų iškaliau tada. 
Jeigu raštinės darbų turėčiau, būtų dar 
blogiau. Abejoju, ar begalėčiau tada mo
kytis.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS ligos
... PRITAIKO AKINIUS

2853 W. 63rd STREET
Ofito telef.; PRospect 8-322$ 
Rtrid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
uuo 7iki 0 vaL vak. Tree, uždaryta.

Rez. tai. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T«L LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal suki ta rimą

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

A- JONAITIS

MEDAUS GYDOMOSIOS SAVYBĖS
Medus ■— regionarinis ir me-

Telefu PRospect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas

Rez.: 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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71 st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EIS1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

tų laikų produktas. Bičių pro
duktuose sujungiamos augali
nių medžiagų ir medžiagų, pa
gaminamų bičių organizme sa
vybės. Tai yra augalinės kilmės 
medžiagos, pagamintos bitėj or
ganizme pagaminamais, sudė
tingais biologinių junginių kom
pleksais. Bičių pienelis, nuodai 
ir kai kurios kitos medžiagos 
yra gryni bičių liaukų produktai. 
Šiuo metu daugelyje valstybių 
kai kurioms ligoms gydyti tai
komi preparatai iš bičių pro
duktų ; bičių nuodų, pienelio, pi
kio, vaško, bičių duonos. Labiau
siai žinomas, gausiausias ir pla
čiausiai vartojamas maistui bei 
gydymui yra medus. Medus yra 
regionarinis produktas ir jo at
skirų komponentų kiekiai gali 
daugiau ar mažiau svyruoti. 
Nors medus ir neatitiktų stan
darto reikalavimų, dar negalima 
jo laikyti nevertingu arba falsi
fikuotu. Toks medus gali būti 
kai kuriais atvejais vertingesnis 
už medų, kuris atitinka standar
to reikalavimus. Dažniausiai 
medus būna poliflorinis, t. y. su
rinktas iš įvairių augalų. Medaus 
komponentai yra skirtingi ne tik 
savo pagrindinių sudėtinių dalių 
kiekiu, bet ir kokybe.

Meduje esančios baltyminės 
ir mineralinės medžiagos, orga
ninės rūgštys ir vitaminai, fer

mentai ir daugelis kitų biologiš
kai aktyvių medžiagų, dalyvau
jančių organizmo medžiagų 
apykaitos procesuose, nulemia 
medaus maistines ir gydomąsias 
savybes.

Labai vertinga medaus prie
maiša yra žiedadulkės. Jos turi 
daug vitaminų, fermentų ir ki
tų biologinių junginių bei jų 
kompleksų, kurių biocheminis 
veikimas žmogaus organizmui 
dar gerai neištirtas.

Medaus spalvai, struktūrai 
aromatui, skoniui turi įtakos ja
me esančios organinės rūgštys, 
mikrodesnentai ir kiti sudėtin
gi junginiai, kurių kompleksai 
susiję su augmenija, iš kurios su
rinktas nektaras. Meduje esan
tys cukrus, sudarydami jungi
nius su jame esančiomis amino 
rūgštimis, sudaro spalvines me
džiagas — melanoidus. Melanoi- 
dų sudarymas ir patvirtina ami
no rūgščių buvimą meduje. Lai
koma, kad amino rūgštys medu
je susidaro iš baltyminių medžia
gų, veikiant bičių fermentams. 
Šios amino rūgštys vertingos tuo, 
kad patekusios į žmogaus orga
nizmą, betarpiškai dalyvauja au
dinių statyboje.

nizme. Jie dalyvauja gyvybiš
kai svarbiuose procesuose, bal
tymų, fermentų, hormonų apy
kaitoje. Nors ne visų mikroele
mentų vaidmuo žmogaus orga
nizme yra pakankamai ištirtas, 
tačiau žinoma, kad kai kurių 

.mikroelementų sumažėjusi arba 
padidėj usi koncentracija gali su
kelti tam tikrus susirgimus.

(b. d.)

Pietų Amerikoje
LIETUVIAI BRAZILIJOJE

Mūsų Lietuva apie kunigu veiklą
Brazilijoje 23 metai eina “Mū

sų Lietuva”. Nors laikraštis pa
sinaudojo Lietuvos kolonijai at
siųstomis raidėmis, bet jo for
matas tapo sumažintas. Nume
ris 1207-8, rugsėjo 30, 1971, iš
ėjo 16 puslapių. Jame aptaria
ma paskutinių 12 mėnesių bėgy
je nuveikti išeivijos veiksnių 
darbai.

Rašoma, kad šv. Tėvas 1970 
m. liepos 7 d. pašventino lietu
vių koplyčią šv. Petro bazilikos 
rūsiuose, bet nepasakoma, kad 
panaikino kankinių pavadinimą.

GRADINSKAS

Eui, n Brazilijoj t veikęs B. Bum- 
ša.

Į II PU Kongresą Chicagon 
žada vyktį 16 atstovų iš Brazili
jos. Būtų gražu, kad atstovai 
būtų renkami, o ne skiriami.

ALB

W.WAY»,«V»*/AV.WA,AW 
SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Lietuvių Moterų Draugijos Ap- 
švietos mėnesinis susirinkimas lapkri
čio mėn. 14 dieną dėl tam tikrų nenu
matytų priežasčių neįvyks.

Rožė Didzgalvienė, rast

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valanav,- 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

G U Ž A U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET • 

! Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 j 
: k ....... - .. ------------- -............  - .

— Dzūkijos vaizdy rodymas skaid
rėmis įvyks lapkričio 14 d. 3 vai, po
piet Chicago Savings and Loan Ass’n. 
patalpose, 6245 So. Western Ave. Vi
sus dzūkus su šeimomis ir draugais 
kviečiame dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas. Skaidrių rodymą organizuoja 
Dzūkų Draugijos Valdyba. Jas rodys 
Arnoldas ir Alena Aleknavičius.

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 tel.: Portsmouth 7-6000
Rezid. telef.; GArden 3-7278

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 t m *

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS 
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATE R. 

2512 W. 47 ST. — FR 8-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 

— =2

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠE RENAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

' MOVING
Apdraustas parkraustymas 

iš įvatrtv atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 Wast 34 Place 
Telu F Rentier 6-1882

Nors patyręs žinovas pagal iš
orinę medaus išvaizdą ir skonį 
gali apytiksliai nusakyti me
daus vertę ir rūšį, bet gydymo 
tikslams to nepakanka. Lipčius, 
pavyzdžiui, laikomas vertinges
nis už medų, bet ir jo sudėtis 
gali būti taip pat labai įvairi. Ja
me paprastai randama daugiau 
mikroelementų (iki 1,64%), dau
giau organinių rūgščių, fermen
tų, vitaminų. Lipčius turi labiau

“Mūsų Lietuvą” redaguoja 
kun. Jonas Kidykis, adm. kun. 
Jonas Bružikas, rua Juatindiba 
20, Sao Paulo. Be prelatų Z. Ig
natavičiaus ir P. Ragažinsko, 
lietuvių tarpe Brazilijoje veikia 
kunigai J. Janilionis, P. Gavė
nas, S. Šileika, J. Šulcas, P. Dau
gintis, A. Saulaitis, o indėnų 
tarpe veikia kun. dr. F. Bendo- 
raitis, kun. K. Bėkšta ir kt.

Brazilijoje yra mirę 7 lietu
viai — kunigai: S. Ausenka, K. 
Miliauskas, V. Mikalauskas, V. 
Valevičius, J. Valaitis, J. Kivy-

— Chicagos Lietuvių Našlių, Naši i u- 
kių ir Pavienių Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks lapkričio mėn. 12 d., 
penktadienį, Hollywood salėje, 2417 
W. 43rd St Valdyba prašo visus na
rius ir nares gausiai dalyvauti, nes 
yra daug reikalų aptarti. Po susirinki
mo i vyks vaišės ir muzika šokėjams.

M. Urbelis

— Joniškiečių Labdarybės ir Kultū
ros Klubo linksmas parengimas ir šo
kiai Įvyks sekmadienį, lapkričio 14 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Pradžia 4 vai. popiet, šokiams gros 
geras Tony Valiūno orkestras. Bus 
skanių valgių, Įvairių gėrimų ir gra
žių dovanų. Vaidyba ir komisija kvie
čia visus narius ir svečius atsilankyti 
ir linksmai laiką praleisti su joniškie
čiais. A. Kalys

išreikštas bakteriocidines savy

— Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun
gos Chicagos Skyriaus eilinis narių 
susirinkimas Įvyks 1971 m. lapkričio 
mėn. 14 dieną, sekmadieni, 3 vai. p. p. 
Jaunimo Centre, klasėje Nr. 203.

bes, negu žiedų medus.

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 
11 Zz 2533 W. 71st Street
JX Telef.: GRovehill 6-2345-6

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

j TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
1 AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

k

ii 
f

i

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2*18 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

r-----  -- ---  ----1

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
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.

Tek: HEmldck 4-2413
7'i9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL 60629
V* - - - ■ - ----------------- 7

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

Ofise* 2750 West 71 st St.
Tel.: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: 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 ponkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
niaif 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS_ 

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

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai • Protezai. Med. Ban- 
dažai. Speciali p«o»lh« kojoms 

' (Arch Supports) ir t t 
ya| • g_ 4 Jr 6—8. šeštadieniais 9—L
M50 Wost 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

A FORESTS FUTUR1 
n KN YOCX HANIM

Ptaael Pair tw e—

Medus — maistas
Medus labai vertingas mais

to produktas. Hipokratas ieško- j 
jo ryšio tarp maisto medžiagų 
ir vaistų, kad maisto produktai 
veiktų kaip gydomos medžiagos, < 
o gydantys preparatai turėtų 
maistines savybes. Medus yra 
vienas iš maisto produktų, tenki- < 
nantis šiuos reikalavimus.

Meduje esanti gliukozė ir fruk-1 
tozė labai svarbios žmogaus or-1 
ganizmui medžiagos. Jos iš žar- j 
nyno pereina į kraują ir čia per Į 
vartų veną patenka į kepenis, j 
kur sukaupiamos jų atsargos 
glikogeno pavidalu. Tuo tarpu 
į organizmą patekęs paprastas 
cukrus jame vykstančios sudė
tingos cheminės reakcijos — hi
drolizės — išdavoje suskaldomos 
į gliukozę ir fruktozę. Šiai reak-. 
ei jai organizmas naudoja didelius 
energijos išteklius. Tik po to 
organizmas gali įsisavinti tas 
medžiagas. Turint omenyje, kad 
organizme daugiau kaip pusę 
energetinio balanso sudaro ang
liavandeniai, aišku, koks svar
bus produktas organizmui yra> 
medus, kaip lengvai įsisavina
mas produktas. Jis būna dar 
vertingesnis, kai, susirgus orga
nizmui, sutrinka šios sudėtingos 
biocheminės reakcijos, ir išsen
ka energetiniai organizmo iš
tekliai. čia išryškėja medaus 
vertė, pagrindinių komponenčių 
— gliukozės, fruktozės ir sa- 
charozės — požiūriu, šiais at
vejais vertingesnis tas medus, 
kuriame invertuoto cukraus yra 
daugiau.

Meduje esančių mineralinių 
medžiagų ir mokroelementų įvai
rovė priklauso ir nuo dirvos su
dėties, ir nuo augalų rūšies, iš 
kurių surinktas nektaras. Medu
je esančios mineralinės medžia
gos (kalis, natris, magnis, fosfo
ras, chloras, siera) yra ir žmo
gaus organizme, dažniausiai elek
trolitų pavidalo. Jie vadinami 
biogenais, nes jiems tenka svar
bus vaidmuo dalyvaujant žmo
gaus organizmo medžiagų apy
kaitoje ir įvairiose svarbiose bio
cheminėse reakcijose. Be šių 
mikroelementų, meduje nusta
tyta ištisa eilė vadinamu mikro
elementų (manganas, silicis, 
aliuminis, chromas, varis, litis, 
nikelis, cinkas, osmis ir kt.), ku
rių yra taip pat ir žmogaus orga- ,

+A. < A.
ELZBIETA LUCAS

į Pagal tėvus Trainis
Gyv. 10239 So. Oakley Ave.

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 11 dieną, 7:30 vai. ryto, sulaukusi 
75 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio aps., Svėdasų par.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Jonas, duktė Bernice Runella, žentas Paul, 

sūnus Edward, marti Ann, 5 anūkai, 3 proanūkai, švogerka Barbora 
Sereik ir jos šeima bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

šeštadienį, lapkričio 13 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į St. Barnabas parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Elzbieta Lucas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, giminės.

Informacijai telef. YA 7-1139.

Brangiam mano vyrui

VILIUI AUGUSTAIČIUI
mirus spalio mėn. 22 S. ir jį palaidojus spalio 26 d., dėkingai prisi
menu visus užjautusius ir pajuodusius mano liūdesio ir skausmo va
landose.

Nuoširdžiai dėkoju kun. A. Trakini už dažną atsilankymą ligoje, 
už giliai įprasmintus žodžius prie karsto ir kapo, taip pat ir p. L. Gru
žui bei mergaičių sekstetui už giedojimą bažnyčioje.

Mano padėka priklauso ir mirusiojo draugams, Maž. Liet, draugi
jos nariams, nešusiems karstą į Velionio paskutinio poilsio vietą.

Dėkui ir aukotojams už gėles, vainikus, už aukas mirties proga ir 
už pareikštą užuojautą žodžiu ir raštu.

Ypatingai dėkinga esu savo giminėms ir draugams, kurie tiek 
daug man padėjo ir moraliai mane stiprino ligos metu.

Dėkoju Dr. Vaškevičiūtei už rūpestingą priežiūrą. Ir visiems 
laidotuvėse dalyvavusiems nuoširdžiai tariu ačiū.

Dėkui tariu ir Laidotuvių direktoriams Mažeikai - Evans už ma
lonų patarnavimą. Jo žmona.

Metine Mirties Sukaktis

PRANCIŠKUS BARISAS - BORIS
Gyv. 3302 So. Morgan Street

Mirė 1970 metų lapkričio mėn. 12 dieną, sulaukęs 80 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Telšių aps., Nerimdaičių parapijoj, Virmė- 
nų kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Frank Boris, marti Marie, ir Joseph 

Barisas, marti Rose, 7 anūkai, 8 proanūkai ir giminės.
Mūsų brangiajam pagerbti bus laikomos Sv. Mišios Visų šven

tųjų parapijos bažnyčioj^.? - \ . Į ’ 1 ; .
Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Sūnus V giminės.

JŲ^iWujįUj^.gRĮiĮBĮji.jl . ,1.11.11 Z.—-——     ... , , ,

EUDEI IS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPLYČIOS Į
I

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4110

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArda 7-1911

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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VATIKANO NAUJA POLITIKA
Spec. Piety Amerikos korespondento

’ Jau nebe paslaptis, kad Vati- 
. kanas ieško ryšių su Sovietų Są
junga. Aišku, kad toki ryšiai 
netrukus bus užmegzti, nes jau 

'bandymai parodė, gerus rezulta- 
'tus su draugyste Jugoslavijoje 
ir Kuboje. Neperseniausiai Va

tikanas paskyrė Į Kubą savo de
legatą monsinor Cesare Zacchi, 
įjūris tik atvykęs į Habaną grei- 
’tai susidraugavo su Castro. Kai 
-reikėjo kirsti cukrines nendres, 
' tai monsinoras, apsivlkęs dar- 
'bininko drabužias ir Fidelio Cas
tro palaimintas, išvažiavo Į lau
kus padėti nuimti cukraus der- 

;lių.
Panašia Įvyko ir Čilėje, kur da- 

jbar prezidentu yra komunistinis 
? socialistas Allende. Čilėje yra 
.kardinolas Silva Henriquez, ku- 
Įris pareiškė Allendei, kad krikš- 
JČionybė ir marksizmas esą ly- 
*gūs broliai.

Vienas žymus katalikų veikė-

helkad tai lenkų — niekur ne
minima nė vienu žodžiu.

Arkidi(x.*ezija neseniai tose 
kapinėse baigė stalyti didžiulį 
mauzoliejų, kurio atidarymas 
prieš porų savaičių Įvyko arki- 
diocezijos kapinių administra
cijai ir apie 5,000 lenkų daly-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia Pu rv]

— Ponia Phil Wengei, gyv. 
Chicagos pietvakarių apylinkė
je, užsakė metams Naujienas sa
vo mylimai .mamytei Dellai 
Kumža, gyv. Marquette Parko 
apylinkėje. Ponia 1). Kumža 
domisi lietuvišku gyvenimu ir 
prenumeruoja daugelį lietuviš-

REIKALINGA MOTERIS lengvam na
mų ruošos darbui ir draugystei su 
vyresnio amžiaus sveika moterim. 
Duodamas kambarys ir kiti buto pa
togumai. Skambinti OL 2-0207 po 

, 4 vai. popiet.

r LIETUVIO
BATŲ TAISYMO

^4612 So. Paulina St.
7 (Town of Lake) fe
įDirba 6 dienas savaitėje nuo 9 ryto
Tki 7 vaL vak. Atvežus iš toliau, gaus 

nuolaidą. Darbas garantuotas.
STASYS ŠAKINIS

9 TEL.: YArds 7-9107

“SIDABRINĖ DIENA”, 
su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
ni, gruodžio 11 (L, 8 vaL vak., 

! ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po $8. $7, $6, $5, $4, 
$3 į abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 

J St. Tel. PR 8-4585.

| Toliau gyvenantieji
gali Įsigyti paštu, pasiuntę čekį, 
arba Money orderi, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainavai 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, III. 60629.

gaunami
W. 69th

’bilietus

jas, pietameriketis, išgirdęs apie 
tokią Vatikano politką, nuvy
ko į Romą paklausti aukštųjų 
prelatų ir kardinolų, ką reiškia 
tokia keista draugiškumo poli- vaujant.
tika su komunistais? Nusiminęs Arkidiocezijos oficiozas New 
js grįžo, gavęs iš tų prelatų ne- World pakartotinai deda didžiu- 
linksmą žinią, kad Vatikanas liūs to mauzoliejaus garsinimus, 
negalįs perdaug pasitikėti demo-1 kuriuose smulkiai išdėstomi ’ kų laikraščių, 
kratinias kraštais ir kad komu-Į visi patogumai, kokius turės 
nizmui plečiantis, komunistai | ten palaidotieji, 
galėsią daugiau padėti vargin-l 
gai gyventojų klasei. Iš visoj kėliausiame lapkr. .> d.
to aiškėja, kad popiežius susitai- p'ew World garsinime 
kė su “Trečiojo” 7___ IL 1___ ,
gaiš, kurių daug yra Pietų Ame- Juose ankstuose 
rikoje ir kurie jau yra Įsijungę į kriptų, tai yra tiek karstų gali 
Į komunistų eiles ir net komu-l^ūti sutalpinta. Apie urnas nie- JA\ LB (A pirm. V. Volertas. 
nistams padeda terrorizuoti de- ko neskelbiama, matyt tokioms Ruošia vietos LKS Ramovė *. 
mokratines vyriausybes.

Buvęs Kolombijos diploma
tas German Arciniega išaiškino, 
kad sovietų diplomatai pasira
šė aktą mirusiam popiežiui Jo
nui XXIII gerbti. Tai vyko maž
daug prieš du metus Italijoje, 
kai popiežius Povilas VI pradėjo 
draugiškumo politiką tarp Mask
vos ir Vatikano.

— Baltimorės vyrų choras da
lyvaus Lietuvos kariuomenės 

Thej53 m. ir Simo Kudirkos išdavi- 
infor- mo metinių minėjimo progra- 

” Pasaulio kuni- j llluojama, kad mauzoliejus tri- moję lapkričio 20 d. 7 vai. vak.
Im i 10,5001 Philadelphijos lietuvių salėje, 

2715 Allegheny Ave. Kalbės

Tai ne nauja Katalikų Baž
nyčios politka. Beveik per 2,000 
metų katalikybė pergyveno dau
gybę politinių ir religinių kryžių. 
Ji pridarė nepataisomų klaidų, 
kad tiktai galėtų išsilaikyti. Da
bar daromos klaidos gali turėti 
labai sunkių pasekmių pačiai baž 
nytinei hierarchijai, o tikintieji 
gali nukentėti tik tiek, kad jie 
nustos tikėję. Kubiečiai jau da
bar, matydami Vatikano drau
gystę su Castru, pradėjo steigti 
masonų ložes ir daugiau nebeno
ri girdėti nei apie popiežių, nei 
apie kunigus. K. Valencia

Patogumai mirusiems
Chicagos lenkai turi savo li- 

džiules katalikiškas kapines 
prie Archer avenue netoli 79 
street. Kapinės prie didžių jii 
vartų turi užraša Resurrection, 4” £ 7

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS SAVTNGS

j

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824«
5

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

Didelis pasirinkimas {vairiu prekJy. 
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

f

■

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

V. VALANTINAS

/■

t MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

i

.i
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vietos nenumatvta.
“Naujasis Mauzoliejus teikia 

šeimoms sau lygaus gražumo 
neturinčią pasilaidojimo vietą”, 
skelbia arkidiocezijos organas. 
Jame esančios dvidešimt dvi di
desnės koplyčios ir devociona- 
liškos vietos ir daugiau kaip 
šešios dešimtys religinių temų 
stovylomis, pieštais vaizdais, 
stiklu, mozaika, medžiu ii- bron
za. Net nekatalikai galėsią būti 
palaidojami bendromis taisyk
lėmis.

Antrojo ir trečiojo aukšto vi
daus pusės sienos 23,000 ketvir
tainių pėdų plotu išklotos stik
line mozaika, chronologiškai 
vaizduojant išganymo istoriją. 
Tai esanti didžiausia stiklinės 
mozaikos instaliacija visose JAV 
- bėse. Veik visos mauzoliejaus 
grindys išklotos kilimais. Mau
zoliejus vėdinamas per vasarą 
ir šildomas per žiemą, taip kad 
sezono ir oro permainos čia ne
daro įtakos. Taip kad čia gyvenk 
ir norėk. Tų patogumų kaina ši 
kartą nepaskelbta.

Du didžiulius reljefus 
mauzoliejui, — viename 
duojamas Prisikeliantis 
tus, kitame Kristus latrą i
gų traukiantis - padarė lietuvis 
skulptorius Ramojus Mozo- 
liauskas. Jis padarė ir Dr. Kazio 
Griniaus paminklą Liet. Tauti
nėse kapinėse. JP

tam 
vaiz- 
Kris- 
dan-

— Lietuvių Operos Vyrų cho
ras, vadovaujamas muz. Gečo, 
išpildys meninės dalies progra
mą Nepriklausomos Lietuvos 
Kariuomenės atsikūrimo 53-jų 
metų ir Simo Kudirka 1-nų me
tų į laisvę veržimosi sukakčių 
minėjime. Minėjimas Įvyks 1971 
m. lapkričio mėn. 21 d. Jauni
mo Centre. (Pr).

— Spalio mėn. 23 — 24 die
nomis Clevelande Įvyko Jauni
mo metų Talkos Komiteto at
stovų suvažiavimas. Suvažia
vime Bostono LB Apygardai 
atstovavo Dovilė Eivaitė ir Da
na Bielkevičiūtė; New Jersev 
LB Apygardai — Antanas Ry- 
gelis, iš Kinnelon, N. J.; Lemon 
to LB Apylinkei atstovavo Ra
sa šoliūnaitė; Philadelphijos 
LB Apylinkei —(Vytautas Ma
ciūnas; Rochesterio LB Apy
linkei — Dana Staskevičiūtė ir 
Kornelijus Ciemenis. Suvažia
vime taip pat dalyvavo Pitts- 
burgo lietuvių studentų atsto
vas J. Taoras ir‘Lietuvių Skau
tų Brolijos Įgaliotas atstovavo 
Vytautas Jokūbaitis. šio su
važiavimo dalyviai buvo pir
mieji, kurie pasirašė po Jauni 
mo Peticija ir savo vieno do
lerio simboline auka davė pra
džią Jaunimo Metu finansiniam 
vajui.

TEGUL TIK PAMĖGINA!

— Tai ponia laimnga su savo 
vyru ?

— Ir dar kaip!
— O jis ar jaučiasi su tams

ta laimingas?
— Pamėgintų nesijausti 

mingas 1

KOJOS NIEŽTI

lai-

— Norėčiau pasitarti su ponu 
gydytoju. Kiek laiko jaučiu di
deli niežėjimą kojose.

-— Ar nesi tamsta kartais ko
kio banko ar Įstaigos kasinin
kas?

Gydytojas klausia slaugę: 
Kiek ligonių šiąnakt mirė?

Slaugė: Devyni.
Gydyt.: Vakar, rodos, išrašiau 

dešimt receptų.
Slaugė: Bet vienas neėmė 

vaistų.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

SHIPPING HELP

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

GOOD PAY & BENEFITS FOR 
PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

SAVININKAS PARDUODA 6 butų na
mą su baldais ir visais įrengimais. 
Geros pajamos. Nebrangi kaina. Li
ga verčia parduoti. Grand View 
Apartments. Mr. & Mrs. Stanley 
Shaltis. 732 Park Ave., Hot Springs, 

Ark. 71901 
. . NAtional 3-5737

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

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

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

4 ROOM FLAT 

Heat, light and gas — 
$130.

6528 So. ROCKWELL ,

IEŠKAU
NUOMOTI KRAUTUVEI

Skambinti tel.
733-3494

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir įrengimai

PARDUODAM
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

JO % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VIGŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Frezidentaa
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 1-TlVi

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

pVISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA J

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE . ■

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

AUKSINĖ PROGA! Gražioje Colorado 
valstijoje, prie Pueblo, parduodami 
sklypai. Suinteresuoti žemės pirki
mu nuskraidinami veltui iš Midway 
aerodromo be jokių įsipareigojimų. 
Dėl informacijos skambinti lietuviškai i

telef. 927-9552.

a

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

v,

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & L. INSURANCE & REALTY

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. S46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng-

i tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. $38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetų 
virtuvė. Moderni vonia. . Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. •— 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai Įrengtas beismontas. , Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir^4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High

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

— Vasario 16-tosios gimnazi
jos reikalais pasitarimą JAV 
LB apygardos valdyba kviečia 
lapkričio mėn 17 d., trečiadie
ni, 7:30 vai. 
Pasitarime 
mus 
kęsi 
jos

Jaunimo centre. 
Įdomius praneši- 

padarys gimnazijoje lan- 
asmenys. Visi gimnazi- 

reikalais besiidomau j an
ie organizacijų atstovai

prašomi pasitarime dalyvauti.

— Kęstutis Miklas, Batuno 
prezidentas, taipgi aktyvus 
amerikiečių visuomeninėj bei 
politinėj veikloj, kaip Long 
Islando Board of Education 21 
distrikto viceprezidentas, da
lyvavo New Yorko valstijos 
švietimo tarvbos nariu konfe
rencijoje, kuri vyko spalio 24 
— 26 dienomis Syracuse mies
te. K. Miklas buvo vienas iš 
pagrindinių kalbėtoji^ šioje 
konferencijoj švietimo finan
savimo klausimais.

— Emilija ir Walter Yurėnas, 
Skokie III., žiemos atostogoms

išvyksta i St. Petersburg mies
tą Floridos valstijoje. Jie ten! 
turi daug pažįstamų ir daug 
draugų. ,.s

— Marquette Parko Lietuvių 
namų savininkų rudeninis ban 
ketas gerai pasisekė ir gražiai 
praėjo. Rengimo komisijoje 
buvo Mindaugas Stakėnas, 
Stasė Bacevičienė ir Bronė Ba- 
rakauskienė. Programą atli
ko Liucija Buivydaitė ir Živilė 
Numgaudaitė.

— Jonas Lengvinas, vasar
viečių savininkas Union Pier, 
Mich., žiemos inetui grižo i O c c-
Chicagą.

—- Korporacija Neo-Lituania 
š. m. lapkričio 7 d. sueigoje iš
sirinko naują valdybą tokios I 
sudėties: pirmininkas Alvy
das Jonikas, vicepirm. Romas 
Čiasas, sekretorė Viligailė Lau
raityje, iždininkas Vaclovas 
Mažeika ir narys Algis Augai- 
tis. Revizijos komisija: Živilė 
Modestienė, Antanas Kašuba 
ir Mečys Valiukėnas. Sueigai 
pirmininkavo Mečys Šimkus, o 
sekretoriavo Birutė Gudaitė.

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

A. G. AUTO REBUILDERS 
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 
320871 W. 95th St 

. GA 4-8654

ran faui

IMSUIANCrL- *
State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

'O

♦ Dail. Vytauto Kasiulio dar
bų paroda atidaroma šeštadieni, 
lapkričio 13 d. 7 vai. vak. Čiur
lionio galerijoj. (Pr).

i

San Antonio, Texas, Trinity universitete ši katžuvė naudojama eksperimentams. Elektroniniai 
aparatai nustato, kaip veikia tos katžuvės uoslė. įvairūs kvapai sukelia nevienodas elektros ban

gas žuvies smegenyse, ta$ bangas tiria IBM komputeriai.

• -

MW

SIUNTINIA! 1 LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

j

— Algis Baraksmskzs yra 
Marquette Parko Lietuvių na
mų savininkų organizacijos 
valdybos narys informacijos 
ne lietuvių kalba reikalams. 
Jis bendradarbiauja ir lietu
viškuose laikraščiuose.

šakių Apskrities Klubas 
kviečia visus j 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).

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

2 PO 4 MŪRINIS. sxiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

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

PC5KUS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima- užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 hutai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

2951 WEST 63 STREET
. 436-7878

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg.. alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
240,500. : - , ;

6 KAME. MŪR., moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marauette Parke. S21.500.

APYNAUJIS aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke.' 236.500. -\-

GRAŽUS 4 BUTU mūr, alum, lan
gai. karštu vandeniu SMk gazu, mo
dernios vonios. Mūr'. garažas. Mar
quette Parke.- 252.000.-

VIRŠ 50 PĖDU pločio, gražus kam
pinis sklypas. 2-jų butų namui. Oak
lawn. Teiraukitės.. S

LABAI GERAS 10 butų mūras. 2 
automobiliu mūro garažas, Marquette 
Parke. — Tik $88.000. ‘

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 4714)321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

"NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


