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PRAMONES SALYS SVARSTO 0
OK. LIETUVOS REŽIMO RŪPESČIAI
Įstatymų, viešosios tvarkos pažeidimų šių dienų Lietuvoje 

dar daug — pabrėžė partijos pirmasis sekretorius A, Sniečkus, 
teisėtumo, teisinio auklėjimo klausimais pateikęs pranešimą Lie
tuvos kom. partijos III plenume (kalbos plati santrauka įdėta 
“Tiesoje”, spalio 23 d.) Sniečkus nurodė, kad nemaža viešosios 
teisės pažeidimų ir nemaža smulkaus grobstymo faktų pasitaiko 
miestuose bei rajonuose.

Grobstymai pasitaiko, Snieč
kaus žodžiais, pirmiausia šiose 
ūkio šakose: mėsos ir pieno, leng
vosios maisto pramonės įmonėse, 
žemės ūkyje, statybos organi
zacijose, prekyboje.

šalia grobstymų, prekyboje 
pastebimi ir kiti neigiami reiški
niai, kaip: neteisėtas kainų di
dinimas, pirkėjų apsvėrimas ir 
apgaudinėjimas. Tebežydi spe
kuliavimas ir kyšininkavimas, 
priešingai, Sniečkus savo pra
nešime Vilniuje nebūtų pažymė
jęs, jog tas blogybes reikia ryž
tingai išgyvendinti.

Dar kita blogybė, vis partijai, 
režimui kelianti rūpesčio, tai 
veltėdžiavimas, atseit paraziti
nis gyvenimas, darbo vengimas. 
Sniečkus pripažino, kad per ma
ža rūpinarrtasi žmonėmis, kurie 
buvo atlikę bausmę. Vis dar opi 
eismo saugumo problema ir čia 
pripažįstama, kad per daug lėtai 
gerinami Lietuvos keliai.
- Kovojama su girtuokliavimu, 
bet ir pripažįstama, kad — per 
mažai. Dėl girtuokliavimo įvyk
doma daug teisės pažęįdimų Ea- 
sak Sniečkaus, kacTžmonės nu-, 
šigęria, kartais kaltos atskiros 
prekybos ir visuomeninio mai
tinimo Įstaigos (čia partijos pa
reigūnas turi galvoje alkoholio 
pardavinėj imą draudžiamuoj u 
laikų, pardavinėjimą nepilname- 
čiams valgyklose ir pan.—Red.).
KĮesti ir "skundų siuntinėjimas 
'• /-r- . ■ -j ./ " " .
VKad-okup. Lietuvoje skundų 
negerovė nėra išveista, liūdi j a 
Sniečkaus dejavimas, kad ne
retai 'siuntinėjami į daugelį in
stancijų skundai, kuriuose esan
ti juodinama tikrovė, piktavališ
kai i iškraipomi faktai; diskredi
tuojami sąžiningi darbuotojai, 
demagogiškai šmeižiama įstai
gų ir kadrų veikla.

Partiniai darbuotojai paragin
ti susirūpinti' teisiniu auklėji
mu, įstatymų propagavimu, pa
galiau ir juridiniu išsilavinimu. 
Toks auklėjimas vykdomas, 
bet... dėl to nusikalstamumas, 
girtuokliavimas, kyšininkavi
mas, skundų siuntinėjimas ir kt. 
nenyksta, net kai kuriais atve
jais ir gausėja. Partijos plenu
me kalbėjęs “žinijos” draugijos 
pirmininkas "V. Niunka teigė, 
kad per šių metų devynis mė
nesius buvo perskaityta daugiau 
kaip 11,000 paskaitų teisės klau
simais, beveik dvigubai daugiau, 
kaip per atitinkamą 1959 metų 
laikotarpį.

Vakarų poveikis neteikia 
ramybės...

Jau. įprastas reiškinys: Snieč
kus savo pareiškimuose negali 
nepaliesti vadinamos buržuazi
nės propagandos. Jis ir spalio 21 
d. kalboje nusiskundė, kad pa
saulyje tebevykstanti net pa
aštrėjusi dviejų ideologijų kova. 
Jis vėl dejuoja, kad toji buržu
azija, negailėdama lėšų ir jėgų, 
esą_. mėgina pulti komunizmą, 
marksizmą-leninizmą... Buržua
zijos propaganda, pagal Sniečkų,, 
orientuojasi į atsilikusias nuo
taikas, pirmiausia į nacionaliz
mą ir privačiasavininkiškas ten
dencijas, religinius prietarus. 
Pagaliau, esą, toji propaganda

IS VISO PASAULIO

"MONTEVIDEO. — Urugva
juje sekmadienį rinkimai praė
jo ramiai. Vyriausybė įsakė lai
kyti balsavimo būstines atida
rytas iki vidurnakčio, nors pa
prastai balsavimas baigdavosi 
7:30 vai. Visi piliečiai turi bal
suoti arba rizikuoja gauti pa
baudą.

ROMA. — Italijos komunis
tai susirūpinę, kad vis stiprėja 
naujosios fašistų politinės gru
pės, sekmadienį surengė visoje 
Italijoje demonstracijas prieš 
fašizmą. Didžiausia minia buvo 
Romoje, kur dalyviai mitinge 
viešai pasižadėjo sustabdyti fa
šizmo plitimą Italijoje.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
rinkimus po 3 metų pavėlavimo 
valdžia įvykdė sekmadienį. Nors 
tūkstančiai čekoslovaku rinki
mus boikotavo, .buvo pranešta, 
kad dalyvavo 99.% visų balsuo
tojų. Komunistų partijos kan
didatai gavę 99.8% visų balsų. 
Kitokiu kandidatu nė nebuvo.

KAIRAS. — Egipto preziden
tas Sadataš gavęs iš Amerikos 
pažadą, kad Izraeliui nebus duo
damos Lance raketos, dėl kurių 
Egiptas buvo pareiškęs Ameri
kai- savo susirūpinimą.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos teisingumo departamento 
pareigūnas apkaltino Panamos 
vyriausybę, kad ji nekovoja su 
narkotikų šmugeliu. Panama ta
pusi vienu svarbiausių narkoti
kų prekybos centru.

ISTAMBULAS. — Trys so
vietų diplomatai buvo sunkiai su
žeisti Turkijoje, kur jų automo
bilis susidūrė kelyje su kitu, kur 
buvo sužeisti šeši turkai.

+ P. Vietname dingo didelis 
karinis helikopteris su 33 ame* 
rikiečiais kareiviais. Bijoma, 
kad helikopteris galėjo blogame 
ore nukristi į jūrą. Fronte nu
krito dar trys helikopteriai ir 
kovos lėktuvas. Amerikos lėk
tuvų ir helikopterių nuostoliai 
Vietnamo kare jau siekia 8,033.

mėginanti į savo “juodą darbą” 
įtraukti demoralizuotus žmones 
(nesakoma, kas ar koks režimas 
tuos žmones bus sudemoraliza- 
vęs... — Red.).

Taigi ir 1971 m. rudenį parti
ja pripažįsta, kad Vakarų povei
kis pavergtojo krašto gyvento
jams tebėra didelis, svarbus, ko
munistams rūpesčio teikiąs. 
Priešingu atveju, tas pats Snieč
kus nebūtų skatinęs dar labiau 
gerinti vadinamą patriotinį ir 
(internacionalinį žmonių auklė
jimą. Be to, nebūtų buvę šauks
mo — vis griežčiau kovoti bei 
telkti tautybių žmones kovai 
prieš, Sniečkaus žodžiais, bet 

kokius “nacionalistinių, šovinis
tinių, sionistinių nuotaikų pasi
reiškimus”. Užuomina apie sio
nistus verčia spėti, kad partija 
Lietuvoje nepatenkinta Lietu
vos žydų reikalavimais bei pro
testais. Kitaip nebūtų buvę žy
dų suėmimų ne tik Vilniuje, bet 
h* Kaune. (E)

Naujas lėktuvas "Inflate- 
bird7 pagamintas Good Year 
įmonės. Viršuje jis matomas 
bandomojo skridimo metu. 
Lėktuvo sparnai ir sienos yra 
nailono maišai, kurie pripū
sti oro sudaro 19 pėdy ilgio 
lėktuvą su 28 pėdu sparnais. 
Motoras, 60 arklio jėgų suka 
medinį propelerį. Du vyrai 
gali tokį lėktuvą sustatyti per 
6 minutes. Manoma, kad 
bandymams pavykus, gumi
niai lėktuvai bus vežiojami 
karo lėktuvuose ir naudoja

mi lakūnams gelbėti.

PALESTINOS ARABAI ATKERŠIJO
JORDANUI NUŠAUDAMI PREMJERA

AMANAS. — Jordane buvo iškilmingai palaidotas Jordano 
vyriausybės premjeras Wasfi Tell, kuris buvo sekmadienį nušau
tas Egipto sostinėje Kaire prie įėjimo į Sheraton viešbutį. Tame 
pačiame atentate lengvai sužeistas buvo Jordano užsienio reikalų 
ministeris Abdullah Salah. Kulkos lengvai sužeidė vieną Egipto 
detektyvą ir vieną iš keturių palestiniečių, kurie atentatą įvykdė. 
Egipte visi keturi suimti ir laukia teismo.

Palestiniečių arabų organiza
cija Libane paskelbė, kad prem
jero nužudymas buvo jos supla
nuotas. Visi keturi arabai į 
Egiptą atvyko iš Sirijos atker
šyti Jordano premjerui, kuriam 
vadovaujant Jordanas numalši
no partizanų sukeltus neramu
mus ir uždarė palestiniečius į 
specialias stovyklas. Palestinie
čiai tą Jordano žygį labai pik
tai pergyveno ir įsteigė “Juodo
jo rugsėjo” grupę, kurios tikslas 
ir buvo atkeršyti Jordano va

dams.
žuvęs Jordano premjeras da

lyvavo 17-kos arabų tautų gy
nybos lygos konferencijoje. Jos 
dalyviai po Tell mirties pasmer
kė šį brolžudišką arabų partiza
nų veiksmą. Prie pasmerkimo 
prisidėjo ir Palestinos arabų at
stovai.

Jordano karalius Husseinas 
kreipėsi radijo bangomis į tau-1 
tą, prašydamas vienybės ir rim
ties. Bijoma, kad Jordano ka
reiviai gali pradėti teroro veiks
mus prieš palestiniečius, baus
dami nekaltus žmones už ketu
rių teroristų veiksmą. Populia
rus Palestinos Išlaisvinimo fron
tas — komunistinių arabų gru
pė _  paskelbė atsišaukimą, įs
pėdama visus palestiniečių prie
šus, kad ir jų laukia toks pat li
kimas, kaip premjero Tell. Egip
to prezidentas Sadat savo tele
gramoje karaliui Husseinui pa
žadėjo kaltuosius dėl premjero 
mirties nubausti. Premjeras bu

vo palaidotas vakar karališkose 
Jordano kapinėse.

Britanijoje buvo išleista žval
gybos specialisto Edward Cook- 
ridge knyga “Spy Trade”. Jo
je jis įrodinėja, kad pernai įvy
kę keli lėktuvų pagrobimai, ku
riuose dalyvavo palestiniečiai 
arabai, iš tiesų buvo tik komu
nistų sąmokslas pagrobti svar
bius Nato dokumentus ir kari
nes paslaptis, kurios buvo dip
lomatiniuose maišuose tuose pa
grobtuose lėktuvuose. Komunis
tai tuos dokumentus nufotogra
favę ir vėliau grąžinę atgal į 
lėktuvus.' Viena dokumentų by
la lietė Nato aviacijos ir karo 
laivyno manevrus, kurie vėliau 
buvo atšaukti, kai rusai gavo 
iš arabų dokumentus.

Prezidentas tarsis 
su sąjungininkais 
WASHINGTONAS. — Baltie

ji Rūmai paskelbė, kad preziden
tas Nixonas, prieš važiuodamas 
į Pekiną ir Maskvą, susitiks dar 
su Vakarų Vokietijos kancleriu 
Brandtu gruodžio 28 d. ir su Ka
nados premjeru Trudeau, irgi 
gruodžio mėn. Jau anksčiau bu
vo skelbta, kad prezidentas tar
sis su Britanijos premjeru 
Heath, Prancūzijos prezidentu 
Pompidou ir Japonijos premjeru 
Šato.

Spaudos sekretorius Ziegleris 
paaiškino korespondentams, kad 
prezidentas Nixonas ieško vie-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
■

♦ Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidentas vetuos pajamų 
mokesčių įstatymą, jei jame bus 
įdėtas ir politinių partijų šelpi
mo nuostatas, pagal kurį mokes
čių mokėtojai galėtų pasirinkti, 
kuriai partijai skirti.1 dol. auką.

a Čikagos miesto meras Da
ley miesto tarybai pasiūlė pakel
ti degtinės pardavimo leidimų 
kainą iš 930 dol. metaims iki 
1,040 dol. Toks pakėlimas mies
tui duotų dar 1 milijoną daugiau 
pajamų.

♦ Kainų taryba atmetė Os* 
car Meier įmonės prašymą leis
ti pakelti gaminių kainas. Tary
ba sako, kad bendrovės pelnai 
yra ir taip dideli. - .

♦ Sovietai paskelbė, kad jų 
erdvėlaivis Mars 3 jau atskrido 
j planetos Marso apylinkes. Nie
ko neskelbiama apie likimą ki
to erdvėlaivio, Mars 2, kuris bu
vo pasiųstas Marso link devy- 
niom dienom prieš Mars 3. Ank- 
čiau sovietų pranešimai visada 
minėdavo abu erdvėlaivius kar
tu.

♦ šiaurinėj Airijoj kareiviai 
ir policija suėmė 9 asmenis, ku
rių tarpe keturi yra seniai paieš
komi airiai teroristai.

ningumo su senais Amerikos 
draugais. Jis norįs užtikrinti' 
sąjungininkus, kad jo kelionės 
į Pekiną ir Maskvą siekia page
rinti santykius su komunistinė
mis vyriausybėmis, tačiau nesi
rengia paaukoti sąjungininkų 
interesų ar vienybės.

šį ketvirtadienį Washingtone 
lankysis Izraelio premjere Gol
dą Meir. Galimas daiktas, kad 
ji gaus pažadą iš prezidento duo
ti Izraeliui naujų Phantom lėk
tuvų, kurių Izraelis reikalauja 
jau nuo liepos mėnesio.

DEŠIMTIES VALSTYBIŲ ATSTOVAI
DISKUTUOJA VALIUTOS KLAUSIMA 

L

ROMA. — šiandien Romoje prasideda svarbus “dešimties 
grupės” susirinkimas, kuriame pramonės šalių ekonomistai ban
dys išspręsti pasaulio valiutos krizę, kurioje daugiausia yra įveltas 
doleris. Dalyvauja; Amerika, Britanija, Vakarų Vokietija, Pran
cūzija, Japonija, Italija, Olandija, Belgija, Kanada ir Švedija. 
Šveicarijos delegacija dalyvauja stebėtojo teisėmis. Amerikos de
legacijoj yra iždo sekretorius John Connally, Federalinių atsargų 
tarybos pirmininkas Arthur Burns, valiutos reikalams pasekre- 
torius Nathaniel Samuels ir kiti ekonomistai.

Rytų Pakistane 
nenurimsta kovos
KARACHI. — Pakistanas 

skelbia, kad Indija pradėjo dides
nę ofenzyvą prieš Rytinį Pakis
taną, panaudodama ne tik arti
leriją, kurios dvikova su Pakis
tanu vyksta jau kelios dienos, 
bet ir šarvuočius bei lėktuvus.

Indija patvirtino, kad jos da
liniai įžengė į Rytinį Pakistaną, 

‘tačiau tai buvo padaryta tik gy
nybos sumetimais ir tik tose 
vietose, kur Pakistano artileri
ja šaudė į Indijos teritoriją.

Pakistano pranešime pirmą 
kartą minimi ir bengalai parti
zanai, kurie kovoja Jessores apy
linkėje prieš kareivius. Indijos 
pranešime sakoma, kad trys Pa
kistano tankai buvo sunaikinti.

Užsienio stebėtojai Indijoje 
galvoja, kad Indijos vyriausy
bėje viršų paėmė “vanagai”, va
dovaujami gynybos ministerio 
Jagjivan Ram, kuris seniai no
ri pulti Pakistaną visuose fron
tuose. Indijos valdžią paskelbė, 
kad viename fronto ruože indų 
kariuomenė užėmė septynių my
lių žemės plotą.

Geriausias teatras
- Los Angeles grupė

ČIKAGA. — LB Kultūros fon
do surengtas antrasis teatro 
festivalis pasibaigė sekmadienį, 
įteikiant žymenis dalyvavu
sioms teatro grupėms. Vakarą 
atidarė Anatolijus Kairys, Kul
tūros fondo pii*mininkas ir fes
tivalio rengėjas. Jis priminė, 
kad pernai gruodžio 19 d. suka
ko 50 metų Nepriklausomos Lie
tuvos Dramos Teatrui, šią su
kaktį paminėjo ir praėjęs festi
valis. Trečiasis festivalis, įvyks 
1974 metais. _

žymenų įteikimo’ progrrtv, 
pravedė Laima Nainytė, pakvies- 
dama žymenų skyrimo komisi
ją paskelbti savo sprendimą. Ko
misijos vardu Dalia Kučėnienė 
paskelbė, kad iškiliausiu, geriau
siu teatro ansambliu pripažin
tas Los Angeles Dramos Sam
būris, suvaidinęs festivalyje Al
girdo I^nsbergio “Paskutinį pik
niką”.

žymenį už geriausias dekora
cijas laimėjo Čikagos LB Jau
nimo teatras, o už geriausius 
drabužius Hamiltono Lietuvių 
Dramos grupė “Aukuras”,, (rūbų 
eskizai Aldonos Matulienės).

Po trumpą žodį žymenų įtei
kimui pasibaigus, pasakė visų 
trijų festivalio grupių atstovės
— režisorės: Jaunimo teatro — 
Marija Smilgaitė, Hamiltono — 
Elena Dauguvietytė - Kudabienė 
ir Los Angeles — Dalila Mac- 
kialienė.

WASHINGTONAS. — AFE 
CIO prezidentas George Meany, 
77 m., ilsisi ligoninėje, kur jis 
buvo paguldytas su aštriais krū
tinės skausmais.

Daugelis pasaulio valstybių 
po rugpiūČio 15 d., kada Ameri
ka paskelbė savo naują valiu
tos politiką, paleido savo valiu
tas laisvai plaukioti pinigų rinko
je ir susirasti naują santykį su 
Amerikos doleriu. Tokia padė
tis ilgai tęstis negali, reikia nu
statyti naują santykių tarp įvai
rių valiutų sistemą. Nors Euro
pos valstybės ir Japonija pata
ria Amerikai nuvertinti dolerį,, 
tačiau abejojama, ar Amerika 
sutiks tą padaryti. Būtų dar ga
lima pakelti šiek tiek aukso kai
ną, tada dolerio vertė sumažėtų, 
tačiau ir to žingsnio Amerikos 
vyriausybė nenori imtis.

Yra ir kitų painių klausimų. 
V. Vokietija tvirtina, kad japo
nų jena ir prancūzu frankas tu
rėtų pakelti savo vertę, lygi
nant su vokiečių marke, kuri 
laisvoje rinkoje pakilo.

Svarbiausias Amerikos preky
bos partnerių reikalavimas yra 
nuimti _ 10% specialius muitus 

muQ Amerikon įvežamų prekių.
šią- savaitę, pabaigęs savo, de

rybas Maskvoje, Amerikos pre
kybos sekretorius Stąns atvyks 
į Lenkiją, kur jis svarstys su 
Lenkijos vyriausybės nariais ga
limybę išplėsti Lenkijos - Ame
rikos prekybos ryšius. Giereko 
vadovaujama lenkų valdžia jau 

pradėjo ne vieną biznį su užsie
nio šalimis. Amerikiečiai stato 
Lenkijoje du naujus viešbučius, 
atidaryta oro linija Varšuva- 
New Yorkas, BP žibalo bendro
vė statys prie Baltijos jūros di
delę naftos valyklą, o Japonijos 
inžinieriai įrengia Lenkijoje ke
lias naujas kasyklas. Neseniai 
Italijos Fiat pažadėjo pastaty
ti lenkams naują automobilių 
įmonę.

Amerikos prekybos delegacija 
ragins Giereko valdžią leisti ir 
amerikiečiams biznieriams da
lyvauti lenkų pramonės išplėti
mo darbuose ir prekyboje.

JAV biznieriai 
tariasi Maskvoje

MASKVA. — Sovietu Sąjun
goje dar tebevykstant prekybos 
deryboms su prekybos sekreto
riumi Maurice Stans, šią savai
tę prasidėjo “Business Interna
tional” konferencija, kurioje da
lyvauja 108 amerikiečiai, didelių 
įmonių direktoriai. Vienas biz
nierius, pasidžiaugdamas numa
tomu prekybos išplėtimu, pareiš
kė; “Galima girdėti, kaip traš
ka ledai”.

Tarp Amerikos biznio bendro
vių Maskvoje vieši: Pepsi Cola. 
Quaker Oats, General Electric, 
IBM, Borg-Warner ir Westing
house Electric vadovai. Jau ne
abejojama, kad naujas sovietų 
sunkvežimių fabrikas prie Ka
ma upės, 600 mylių į rytus nuo 
Maskvos, bus statomas amerikie
čių bendrovių. Naujasis fabri
kas turės pastatyti per metus 
150,000 sunkvežimių ir 250,000 
dyzelinių motorų.
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KAITYK PATS J K PARAGINO

KITUS SKAITYTI

namuose po ranka

Venkime visokiu nieku

OMEgto’iL. 'MIWI.

PER ANNUMPER ANNUM
SERIES E

1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608

me
me

vaistai be recepto 
pardavinėjami yra 
nestori entuo jančių-

Nuo seniau einą-iš kartos kar- 
ton patarimai turėti aspirino pa
kankamai namuose reiktų pa
keisti patarimais daugiau nau-

Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum 55.000)

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

Remember my 10th birthday, when 
you gave me that funny piece of green 
paper and everybody made such a 
fuss over it. (Except me.) Frankly, it 
was a pretty disappointing present

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

UP TO
. S20,000.

What I didn’t realize then was that 
you gave me a gift of security for the 
future. Thanks to you and those 
Bonds, I had extra funds fee college. 
And they helped when I bought my 
first new car.

Next week, I’m giving my nephew,

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

du,oil atsakant] parčdymą frė- 
eepte. Nė vienas neimkite tokio 
vaisto, kur nebus pažymėtas 
vaisto vardas ir jo dozė, o taip 
pat ir jo veiklumo galas. To
kias žinias turint, galima tuos 
pat vaistus tokiam pat negalavi
mui vartoti kitu atveju, tik pir
ma su gydytoju pasitarus. Už
tai visus vaistus reikia išmesti 
lauk, kai jų veiklos laikas esti 
pasibaigęs. Neduokite savų vais
tų kitam, pirm, nepatarus gydy
tojui. Nustokime tikėtis ko nors 
gero atsiekti menkniekiais. Kiek
vienas geras vaisius noksta il
gai, ir kiekvienas' geras daly
kas reikalauja didelių pastan-

išsivysto 
kraujuoti, 
mes esam 
— jo ne-

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

Filmuoti dramblius Kenijoje yra gan 
pavojingas darbas.

Keletas paprastų, saugių ir veiklių medžiagų turėtina 
namų vaistinėlėje. Mediciniškas patarimas

Gydytojo prirašytus vaistus 
saugiai laikykime

Kiekvienas pacientas turi pra
šyt gydytoją, kad jis savo duo- 
damiesms vaistams ir iš vaisti
nės gaunamiems — pasistengtų 
vardus vaistų pažymėti. Savo 
duodamiems jis pats turi pažy
mėti vaisto vardą, o iš vaisti
nės gaunamiems — vaistininkui

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

Bockh are mfo. If kwt, gtoiea, ar dfltėroyrd. 
wrc repUee Aesu Wbe» Meded, they oc be 

x yrair Trr ®rr be A-fered 
in 61 redemptjon- And ahray* SMaeasiex, 
Boodi we i pcood to -

Visuose žmonėms patarimuo
se rasite patarimą turėti liuo- 
suojančių vaistų namuose. Įpras- 
kime tinkamai tvarkyti savo vi
durius. Nereikės tada jokių liuo- 
suojančių vaistų, kurie tik save 
netvarkantiems reikalingi. Tu
ri žmogus visas galimybes savus 
vidurius tvarkyti be jokių liuo- 
suojamųjįĮ vaistų. Tik pakan
kamai vaisių, daržovių ir skys
čių (pasukų, rūgusio pieno, įvai
rių sriubų...) naudokime — ir 
jokių luosuojančių vaistų nei se
nam, nei jaunam nereikės nau
doti.

Mrs. PHIL PAKEL, President

S245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 P M to 8 P M.. Tue*. 9 to 4, Thurs. & FrL 9 to 8. Sat, 9 to 12:30

Iki šiol vis būdavo patariama 
žmonėms imti valgomosios so
dos (sodium bicarbonate) dėl 
skrandyje atsiradusio perdide- 
lio rūgštingumo, žmonės vis po 
senovei elgiasi neteisingai: jie 
sunkias negeroves nori sutvar
kyti lengviausiomis priemonė
mis. Tokio dalyko nėra. Tai pel- 
nagaudžių monai; sukalbėk 
maldelę — ir tavo - niekdarbiai 
neturės pasėkų. Gana mums su 
tais ir panašiais savęs mulkini
mais. Pradėkime gyventi tei
singai, elgtis žmoniškai — tik 
tada galime tikėtis kiek geres
nės sveikatos. Nuo perdidelio 
rūgštingumo skrandyje reikia 
kovoti tvarkant priežastis, ku
rios tą rūkštingumą sukelia — 
didina. O jos yra sudėtingos.

Turėkime
tik būtinai reikalingus dalykus. 
Prie tokių priklauso mediciniš
kas termometras, ^karštam van
deniui laikyti guminė pūslė ar 
elektrinė pagalvė. Ledui laiky
ti maišelis, išsisukus sąnarį tai 
bus palengvinimas. Žirklės mar
lei kirpti turėtinos. Plasterio 
(adhesive tape) dviejų ar vieno 
inčio pločio._ Elastinis kaspinas 
(elastic bandage) pasuktiems 
sąnariams subintuoti. Sterilės 
marlės atskiruose įpakavimuose 
(sterile gause pads) 3x3 ančių 
dydžio. Susuktos marlės, (roll 
bandages), vieno ar dviejų in
čių pločio ( kelis rutulėlius turė
tina. Nudegus truputį reikia už
dėti specialios marlės gabalėli 
(gause pads impregnated with 
petroleum jelly). Smarkiau nu
degus — neliesk, neklok jokių 
vaistų — tik su švariu sausu au
deklu uždenk, kol tikra medici-

Ne tik namuose, bet ir auto
mobiliuose visi turėkime keletą 
paprastų, saugių ir veiklių vais
tinių medžiagų. Reikia turėti pa
grindinius vaistus bei priemo
nes pirmajai pagalbai teikti at
sitikus kokiam nelaimingam nuo
tykiui. O jei šeimos gydytojas 
patars dar priedines medžiagas 
namuose pasilaikyti — ypatin
giems tos šeimos mediciniš
kiems reikalams tenkinti, — tai 
ir jų nestokokime.

Dabartiniai žmonės be aspiri
no retai apsieina. Vos tik nuo 
ko nors sukarščiavus, tuoj už 
aspirino griebiasi. Tai nepatar
tina elgsena. Aspirinas tik nu
muša karštį, bet karščio prie
žastį tik retais atvejais pajėgia 
šalinti. Užtai venkime aspirino 
dažnuose sunegalavimuose. Daug 
sveikiau bus, jei aspirino vieto
je išgersime porą-trejetą stikli
nių šilto skysčio. Tai gali būti 
vaisių sunka, vaisių arbata, pie
niška, daržovių ar vaisių sriuba, 
pienas. Reikia tada atsigulti ir 
susiklostyti, šitokiu būdu iš
prakaitavus bus daug sveikiau, 
negu aspirino pagalba prakai
tuotum.

tą dozę duoti su medum ar uo
giene.

Bus ypatingi atsitikimai, kai 
gydytojas patars aspirino nau
doti didelėmis dozėmis. Taip 
gali nutikti kai kuriais są
narių sunegalavimo atsitiki
mais. Tada pildykime gydyto
jo nurodymus. Tik dar kartą 
prisiminkime — nevartokime as
pirino kiekviename mažmožyje, 
kaip iki šiol kad darėme. Pro
tingam visai nereikia jokio vais
to dėl “menkniekio laikinam pa
lengvinimui”, kaip dabar viso
kius niekus pirkliai žmonėms 
perša spaudoje, per radiją ir TV 
dėl galvos skausmų ir kitų ne
galių. Tokie vaistai padeda žmo
gui tik savo kišenę ištuštinti — 
jokio daugiau jie žmogui gero 
nesuteikia.
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niška pagalba bus suteikta.
Dar vatos, paprastų (nepri

mirkytų vaistais) lipnių tvarš- 
čių (adhesive bandages of the 
Band-Aid type) turėtina. žaiz- 
don nieko nereikia dėti. Nuva
lyti odą geriausia su čia, parda
vinėjamu “Rubbing” alkoholiu. 
Jokio M are ur och romo, jokio 
Merthiolate nenaudokime. Taip 
pat ir jodinos. Jokios amonijos 
neturėkime. Apalpus reikia žmo
gų paguldyti. Jokių svaigalų 
niekada nevartoti. Apalpusiam 
jokių skysčių neduoti gerti. Jo
kių kosuliui vaistų be gydytojo 
neimti.

Kosulį geriausiai raminti van
dens garus įkvėpuojant, daug 
skysčių geriant, kambaryje orą 
drėkinant bei kietus saldainius 
čiulpiant. Taip nesusitvarkant 
— gydytojui pavestina tvarkyt 

Kosulys yra tilę 
simptomas — ne liga. Pagrindi
nę ligą reikia tvarkyti reikiamai. 
Jei tai bus menkniekis — susi
tvarkys pats pacientas be jokių 
kosuliui vaistų. Jų nei sau, nei 
vaikui nepirkime.

Dar. vieną dalyką atsiminki
me: virš kraujuojančios vietos 
nedėkime veržiklio, nebent tai 
būtinai reikėtų. Geriausiai krau
javimą stabdyti stipriai ranka 
prispaudus virš kraujuojančios 
vietos. Užmirškite visokius pa
tarimus vadovėliuose, kad rei
kia surasti ir spausti tam tikro-

Cinko mestis — 
geras vaistas

Nuo senovės visi vartoja cin
ko mostį įvairiems išbėrimams 
tvarkyti. Kojų tarpupirščių iš- 
šutimams gerai dėti cinko mos- 
ties. Pasirodo, kad cinkas tvar
ko celių gyvavimo pradus. Žaiz
dos ima geriau gyti. Tai išori
niai vartojant cingo nauda. Da
bar imta vartoti cinkas pavida
le kapsulių (cinko miltelių) į vi
dų. Ne vėmimui sukelti — tam 
tikslui jau nuo senai cinkas bu
vo vartojama'. Dabar cinko mil
teliai kapsulose, nedidelėse do
zėse (nesukeliant vėmimo) nau
dojami sklerozės atitolinimui. Ir 
duoda geras pasėkas.

Vietoje cinko mosties dėl iš
šutusiu pirštų galima vartoti 
Burowo skiedinį (Butow’s so
lution), jo vieną dalį atskiedus 
penkiolikoje dalių vandens. Drė
gni kompresai tokio skiedinio de
dami kojoms iššutus (athlet’s 
foot), ar odą išbėrus. Dabar daž
nai tokiems tikslams naudoja
mas Calamine lotion. Patogiau
sia dabar naudoti dėl iššutusių 
tarpupirščių yra Desenex mil
teliai ai* skystis. Jo turėtina na
muose. Gaunamas vaistiėse be 
recepto (Desenex powder).

Be liuosuojančių vaistų 
tvarkykime vidurius

dingų skysčių vartoti. Aspiri
nas turėtinas dviem atvejais: 1. 
Aukštai temperatūrai esant, 
pas vaikus. Tada šalia minėto 
skysčių vartojimo reikia paim
ti, gydytojo patarimu, reikiamą 
kieki aspirino laikinam karščio 
sumažinimui (ne visiškam nu- 
mušimui). Karštis, ypač jei jis 
perdidelis, labai vargina suau
gusįjį, o vaikams net trauku
lius gali sukelti. 2. Nežinia ko
dėl pas kai kuriuos žmones nuo 
aspirino skrandyje 
žaizdos. Tokie ima 
Tad nežinodami, ar 
aspirinui perjautrūs 
vartokime taip dažnai, kaip iki 
šiol ji vartoti esame įpratę. As
pirinas dabar laikomas kai ku
riems žmonėms pavojinga me
džiaga. O jo perdideeli kieki su
valgius, ypač vaikams — jis ga
li būti nuodingas. Todėl jo ne
didelį kiekį laikykime saugioje 
(vaikams nepasiekiamoje) vieto
je. Tai paprastos penkių grainų 
tabletės. Jos turi būti neperse- 
nusios. Senumą aspirino galima 
susekti iš dviejų reiškinių: 1. 
jis ima atsiduoti actu, 2. lau
žiant ima byrėti. Nereikia pasi
duoti pirklių monams — ne
pirkite vaikams skirtų pasaldin
tų tablečių, panašiii i saldainius. 
Suaugusiam skirtą tabletę leng
vai gali perlaužti — vaikui skir-

Vien su soda čia nieko nepadėsi. 
Tiesa, su ja skrandį mėgino tvar
kyti mūsų senoliai, kitos prie
monės nežinodami. Soda pirmu 
atveju sumažinanti kiek rūgštin
gumą, vėliau gali jį net 'padi
dinti. Užtai sodos vietoje daug 
bus geriau išgerti pasukų stik- 

— ir naudą dvejopą turėsi- 
ir nieko sau nepakenksi- 
Pasukos yra sveikas mais- 
ir geras prieš padidintą 

rūgštingumą skrandyje vaistas. 
Baltymai pasukose riša — neu
tralizuoja rūgštis skrandyje, čia 
nedarykime klaidos: pasukose 
rūgštis yra pieno rūgštis. Ji ne
didina skrandžio rūgštingumo, 
kuris atsiranda dėl neorganinės 
rūgšties — vadinamos hydro
chloric acid. Taigi nebijokime 
su pienine rūgštimi gausiomis 
pasukomis mažinti skrandžio pa
kilusį rūgštingumą, nes balty
mai pasukose gerą darbą atliks. 
Tas pats be pagrindo baimini
masis vartoti rūgščias citrinines 
sunkas — jos nepakelia skran
džio sunkos kenksmingo rūgštin
gumo, o didžios naudos duoda 
savais mineralais ir vitamino C 
gausa, .žodžiu, visi nuo dabar 
pradėkime kiek arčiau tikrovės 
prisilaikydami gyventi. Kuo ma
žiau visokiausių prietarų, nepa
grįsto baimingumo, tuo kiekvie
nam kiekvienu atveju bus ge
riau. Nevartokime sodos dėl 
skrandžio — nebent kai kuriais 
atvejais, jei gydytojas patars. 
Tai gali atsitikti kai kuriais ap
sinuodijimo atvejais, ir sunkiai 
nudegus bei susižeidus. Tais at
vejais pusė arbatinio šaukštelio 
valgomosios sodos ir vienas lyg- 
manas valgomosios druskos ar
batinis šaukštelis kvortoje pa
prasto vandens atskiestas duo
damas nukentėjusiam gerti pa
lengva po gurkšnelį. Tuo gali
ma kartais išvengti alpimo (šo
ko) po minėtu nelaimiu.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 33SK 

PHONE: 254-4478

play with it, couldn’t wear it—and 
Mom took it away from me practi
cally the minute I got it.

And every birthday after that (and 
Christmas, too), you gave me an
other one of those Bands, you called 
them. I thought you were pretty 
gooney.

At least, I never had to guess what 
I was going to get from good old reli
able Aunt Sarah.

And what I got was good old reli
able ILS. Savings Bonds. —

se vietose arterijas. Jūs to ne- 
surasite laiku ir žmogui nu
kraujuoti leisite.

Išvada. Matome, kad rei
kia kiekvienam atsisakyti dau
gelio neveiklių veiksmų, nors 
dar senose knygose patariamų.

Stenkimės naujausias medici
nos mokslo žinias pasisavinti, 
jas gyvenime taikyti, daugelio 
įvairiausių prietarų bei didžios 
netiesos atsisakant.

Pasiskaityti. The Medicine 
Show, A Consumers Union Pu
blication.

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą, ir jų atliktus darbus. . 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija. . \

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekj arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

Nepirkime nereikalingų vaistų, 
nors ir pusvelčiui siūlomų
Daugumos vaistų dabar krau

tuvėse išstatytų žmogui visai ne-toks kosulys 
reikia net paliesti. Tuo labiau 
nereikia jų pirkti bei savo na
muose laikyti. Visokie tonikai, 
visokie kosuliui bei skrandžiui 
skirti neva 
krautuvėse 
mulkinimas

INSURED

> help your.
MB ART FUND”
Jfelp your HEART

PER ANNUM

fi% PER annum /4% PER annum

OF S5000 OR MORE ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES OF $1000

2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY
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aukšte Įvyko 
Veržėsi juodi dūmai.

dovai šlutas ir 
Demonstracija 
gai. Policininkų

1 )emonstracijq

laisvėn pa- 
Kudirka. Smerkė 
“Lietuvos teismą”, 

Kudirka 10

Dalia Stankaitienė Lietuviu operos baliaus metu kalba apie lietuvio 
atvirą širdį ir dosnias rankas, pasitinkant lietuviškoje scenoje naują 

lietuvišką kūrinį — V. K. Banaičio operą "Jūratę ir Kastytį".
V. Mardoso nuotrauka

Siunčiu $22.00. Prašau’ siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $12.00).

Chicagos lietuviu operos vicepirmininkas Vaclovas Mom- 
kus, daug darbo ir širdies įdėjęs, kad Operos balius būtu 
sėkmingas, dėkoja Lietuviu operos mecenatams, rėmė

jams už visokeriopą talką.
V. Mardoso nuotrauka

Duetas, dainavęs širdimi ir auka. Iš kairės dr. E. Ringus, Illinois lietuviu 
gydytoju draugijos vardu įteikęs 1000 dol. auką. Operos solistui ir Jūratės 
ir Kastyčio fondo iždininkui Stasiui Barui (kairėje). Toliau Lietuviu Ope

ros vyry choras, atlikęs programą.
V. Mardoso nuotrauka

VARDAS/ PAVARDĖ

NR. IPv GATVĖ ___

žmonių policijos teigimu,! 
galėjo būti apie tūkstanti. D“-’ 
lyvavo nemažas skaičius ir jam to viršutiniame 
nuoiių. Buvo dalinami 
šaukimai anglų kalba.

£IP CODR ,.;1.......

Siuntėjo Pavardė, Vardas
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1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608 Monty Ruben, Kenijos biznierius 
gamino gerą pasisekimą turintį 

mą "Afrikos drambliai".

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

kalba atviros širdys ir
DOSNIOS RANKOS

Nuskubėjo praeitin maloni Į 
lapkričio mėn. šeštoji diena. Ji‘ 
atmintina visiems, kurie sieloja-Į 
si. Chicagos lietuvių operos liki-Į 
niu, darbais. Virš trejetas šimtų 
Operos gerbėjų rinkosi tą vakarą 
į Inn Motion gražią salę ne tik!

vien smakam pobūviui, tradici
niam Operos baliui, bet apmąs
tyti, kaip ir kuo galėtume prisi
dėti prie šio patvaraus vieneto 
gyvastingumo išlaikymo, bei siu 
metų sezono suplanuotų darbų 
įgyvendinimo.

#

x
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Simo Kudirkos išdavimo 
metinių minėjimas

Š. m. lapkričio *27 d. Chica-Įjaučiui Simui Kudirkai laisvės 
*viduFyiiestyje, Civic cent

re, prie Picaso statulos įvyko 
lietuvių demonstracija ryšium 
su prieš metus laiko Amerikos 
"Vigilant"' laivo vadovybės iš
davimu iš “Sovietskaja Litva’* 
lai\o bandžiusio į laisve pabėg

Gramantienė. 
vyko tvarkin
iai vo vos 'rys. 

Vienas iš jų lietuvis Pratapas. 
,čia pravartu pažymėti, kad 
tvos tik lietuviai pradėjo <le- 

l)a-Įmonstraciją, kaip Civic pasta-

APLANKYS KASDIENA ..,
Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos” 

dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...
Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 

prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė
vams, vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
pažįstamiems, seneliams ir kitiems.

.“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo-paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų Išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GY VBNIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, 
kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

Gal nebūtų prasmės kalbėti 
apie pačio baliaus nuotaikas. Jos 
buvo tikrai malonios, nuotaikin
gos, kultūringos. O šio pobūvio 
gražiai tvarkai užtikrinti daug 
darbo ir gal nemiegotų naktų 
atidavė Chicagos lietuvių operos 
vicepirmininkas Vaclovas Mom- 
kus, jam talkino jo gyvenimo 
palydovė Margarita Momkienė 
ir kiti. Visi svečiai buvo malo
niai sutikti, Operos mecenatai 
atžymėti gyvų gėlių puošniu žie
deliu, visi buvo prisiminti po
būvio metu ir visiems rėmėjams, 
mecenatams ir talkininkams V. 
Momkus iš širdies Operos val
dybos vardu dėkojo.

Gražiųjų nuotaikų slinktin Įsi- 
brėžia ir reikšmingi žodžiai. Va
karo programai vadovaujanti 
simpatingoji Dalią Stankaitienė, 
pradėdama programą, į pobūvio 
dalyvius štai kaip prabyla:

“Mieli svečiai, be jūsų nuošir
džios paramos, kompozitoriaus 
V. K. Banaičio opera “Jūratė ir 
Kastytis” taip ir paliktų neįspėta 
mįslė, neišdainuota daina, neiš
sakyti žodžiai... Tačiau jūsų 
linksmi .veidai, atviros ir dos
nios rankos rodo, kad sekančių 
metų balandžio mėn. 29, 30 ir 
gegužės mėn. 6 ir 7 dienomis vi
sus pradžiugins puiki lietuviška 
opera.

Saulutė leidžias vakaruos, 
Skubėk namo, skubėk Kastyti! 
Motulė laukus nekantruos, 
Jai nusibos besižvalgyti
I besiūbuojančias marias 
Ir vėjo ištemptas bures...

Ta nepamirštama Maironio 
baladė tebūnie Jums šį vakarą 
kaip mįslė, kurią atspėti nesun
ku. Kas ta motulė, kuri žvalgosi 
į marias nekantrauja? Tai mū
sų visuomenė, kurios akys kryp
sta Į Lietuvių operą, laukdamos 
Jūratės ir Kastyčio atplaukiant 
ne Baltijos jūra, bet operos sce
na ..

Puikiai kalbėjo ši vakaro ve
dėja, ji išsakė didįjį tikslą — lie
tuvių išeivijoje sielojimąsi kul
tūrinėmis, savomis vertybėmis. 
Buvo atvira širdimi pažvelgta į

visuomenę, i jos dosnumą Į šir
dies gerumą. Ir čia pat, kaip 
dosnios rankos duoklę atiduoda 
Illinois lietuvių gydytojų drau
gija per savo įgaliotinį dr. E. 
Ringų, kuris.Jūratės ir Kastyčio 
operos fondo iždininkui solistui 
Stasiui Barui įteikė 1000 dol. 
dovaną.

Koks puikus duetas. Gydyto
jai su menininkais, koks gražus 
pavyzdys organizuotam viene
tui, kokiu vardu-jis besivadintų. 
Kiek šiltos padėkos Illinois lie
tuvių gydytojų draugijai, Ope
ros fondo darbus jau antra tūks
tantine paremiant.

Dr. E. Ringus kalbėjo labai 
trumpai, bet konkrečiai — tūks
tantine. Solistas Stasys Baras 
savo žodyje gėrėjosi kilnių žmo
nių darbais, dėkojo gydytojų 
draugijai, išsakė Jūratės ir Kas
tyčio sunkų ir ilgą kelią Į lietu
višką sceną. Bet su viltimi jis 
žvelgė į ateitį, vildamasis, kad 
lietuviškoji visuomenė vis dėlto 
dar nepavargo, dar tebėra jautri 
ir gyva didiesiems užmojams ir 
kultūrinio gyvenimo kelyje.

Pobūvio dalyviai šiam “DU
ETUI” — Dr. A. Ringui, draugi- 
jos atstovui ir solistui St. Barui, 
taip nuoširdžiai susidainavu
siems talkos darbe, nepagailėjo 
katučių.

Skambėjo trumpoje progra
moje Chicagos lietuvių operos 
vyrų choro šaunios dainos, va
dovaujant muz. A. Gečui, pianu 
palydint muz. Alvydui Vasai- 
čiui.

Ilgiausių metų nuaidėjo nau
jiems Operos mecenatams Te
resei ir Povilui Urbonams, -tą 
dieną šventusiems dvidešimt 
penkerių metų vedybinio gyve
nimo sukaktį. Graži operos šei
ma, Bichnevičiaus orkestrui 
grojant, ilgokai sukosi šokių sū
kuriuose. Tačiau nei akimirkai 
nebuvo išleista mintis — viską 
padaryti, kad Jūratė ir Kastytis 
būtų ateinantį pavasarį vienu iš 
šviesiųjų pragiedrulių mūsų 
kultūrinio gyvenimo kelvje.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00 
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderi tokiu adresu:

atidarė sen. 
Trumpa Rai

ba paminėjęs Simo Kudirkos 
tragedijų, jis pristatė kalbėto
jus. Kalbėjo: 3-ėio distrikto 
senatorius Murphy, kongres
manas Pucinski, 15 vardo se
niūnas Comam A. Rudis ir S. 
Balzckas. Visi apgailestavo 
Amerikos pakrančių sargybų 
viršininkų žioplumą ir griežtai

va” įgulos žiaurų, brutalų el
gesį su norėjusiu 
tekti Simu 
vadinamų
nubaudusi Simą c c
metų sunkaus darbo stovyklom

Ypač aštriai pasisakė Simo 
Kudirkos tragedijos reikalu 
kongresmanas Pucinski. Jis 
daugiausia susilaukė griaus
mingų plojimų. Jis, tarp kit
ko, pasakė, kad Lietuva. Lat
vija ir Estiją privalo būti lais
vos ir nepriklausomos.

Vienas iš kalbėtojų (pavar
dės .neužsirašiau) sakė, kad 
69 gatvės didelis tarpas bus 
miesto taryboje svarstomas ir 
turės būti Simo Kudirkos var
du ir pavarde pavadintas. . /

Frank Savickui dėkojant vi
siems kalbėtojams ir pranešus, 
kad tuo demonstracija ir už
baigiama, iš minios atbėgo į 
estradą jaunas vaikinas Edvar
das Šumanas ir maždaug taip 
į mikrofoną pradėjo kalbėti: 
Simas Kudirka norėjo patekti 
i laisvę, bet Amerikos pakran
čių sargybos jį atidavė mūsų 
tėvynės okupanto “malonėn”. 
Jis buvo nubaustas 10 metų 
sunkaus darbo stovyklom Jis 
drąsiai vadinamame sovietu 
“teisme” reikalavo tėvynei 
Lietuvai laisvės ir nepriklau
somybės. ĮJis reikalavo oku
pantų išsinešdinimo. Jis tapo 
mūsų tautos didvyriu, ši kar
tą mes jį pagerbkime vienos 
minutės atsiklaupimu.

Minia tikrai minutę klūpojo. 
Buvo daug plakatų reikalau-

8 ■

-

alsi-'gaisras. O

Daly- Suvažiavo keletas gaisrininkų 
vių tarpe buvo Valdas Adam- mašinų, bet demonstracijos 
kus, Sophie Barčus. Margučio! nesutrukdė. Gaisras tuoj buvo 
radijo vedėjai ir televizijos va-Jlikviduotas. Shisys Juikėnas

. KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
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 Liėtuvos 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 į> Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street Chicago, Ill. 60608

INSURtD

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.
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Peticija Simui Kudirkai išlaisvinti
Amerikos Lietuvių Taryba yra paruošusi peticiją 

JAV prezidentui Richardui M. Nixonui. Altas nori, kad 
tą peticiją pasirašytų kiekvienas lietuvis ir lietuvių tau
tos kovai už savo laisvę pritariantis nelietuvis. Taryba 
būtų patenkinta, jeigu surinktų.bent 100,000 parašų, bet 
būtų-dar geriau, jeigu tų parašų skaičius būtų žymiai 
didesnis.

Peticija jau yra paruošta ir išsiuntinėta visiems Alto 
skyriams ir su Altu bendraujančioms organizacijoms. 
Draugijoms priklausantieji lietuviai ne tiktai patys pri
valo pasirašyti, bet turi organizuoti ir parašų rinkimą. 
Peticijos pritarėjai turi taip pat viską suplanuoti, kad 
lietuvių apgyventų kolonijų gyventojai tą peticiją pasi
rašytų.

Antrasis Pasaulinis Karas jau seniai pasibaigė, bet 
karo metu rusų okupuota nepriklausoma Lietuva iki šios 
dienos savo laisvės dar neatgavo. Peticijoje reiškiamas 
protestas dėl tokios ilgos ir žiaurios. Lietuvos okupacijos. 
Peticija taip pat reikalauja, kad be pagrindo nuteistas 
jūrininkas Simas Kudirka būtų išleistas laisvėn. Jokia 
kita valstybė nebaudžia žmonių, norinčių išvažiuoti į 
užsienį, tuo tarpu komunistinė pačios Rusijos valdžia 
ne tiktai neleidžia krašto gyventojams išvažiuoti, bet 
jie dar smarkiai baudžia išvažiuoti bandančius pavergto 
krašto gyventojus. Už bandymą pabėgti nuo sovietų lak 
vo, įplaukusio į teritorialinius Amerikos vandenis, jūrei
vis Simas Kudirka buvo ne tiktai žiauriai sumuštas, bet 
nuteistas dešimčiai metų kūlėti.

Niekas neįdėjo tiek daug laiko, energijos, pasiryži
mo ir širdies Simui Kudirkai padėti, kiek tai padarė da
bartinis Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. Jis važinė
jo į Washingtona ir kalbėjosi su atsakomingais Valsty
bės ir kitų departamentų pareigūnais, jis sakė kalbas 
masiniuose mitinguose, jis praleido valandų valandas 
rašydamas laiškus ir kalbėdamas telefonais įvairiais Si
mo Kudirkos bylos reikalais. Jam teko kovoti prieš neap
dairių Amerikos pareigūnų bukumą ir komunistų nepa
žinimą, -jis turėjo bėdos su įvairiais lietuviškais adho- 
kais (ant greitųjų sudarytais įvairiais komitetų nariais), 
bandžiusiais pasidaryti politinio kapitalo iš lietuvių tau
tos tragedijos.

JAV pakraščių sargybos admirolas, įsakęs atiduoti 
suimtą lietuvių jūrininką sovietų jūros policijai, kongreso

trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui— $2.00

Kanadoje:
metams__________ -__ $22.00
pusei metų --------------------  $12.00
vienam mėnesiui-------------$3.00

Užsieniuose:
metams$23.00
pusei metų —Z--------------- $13.00
vienam mėnesiui ------------- $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Hals ted St, Chicago, 
fll 60608. Tele! HAymarket 14100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J. VLKS.

Donelaičio Metai vokiečiu kalba
Rytų Vokietijoje pasirodė Do

nelaičio Metai bene trečią kar
tą išversti į vokiečių kalbą. Ver
tė vokiečių baltistas H. Buden- 
zigo. Įvykusiame Rytų Berlyno 
baltistų vokiečių konferencijoje 
tas vertimas buvo plačiai ap
tartas.

Donelaičio Metus išleido Leip
zig© leidykla, kuri gyvuoja nuo 
1896 m.

Literatūros ir Meno Nr. 30 Le
onas Stapanauskas, Laiške iš 
Berlyno, suteikia vokiečių bal
tistų pasisakymus apie tą leidi
nį.

Štai kai kurios jų pastabos:
— “Naujas poemos “Metai” 

leidimas — puikus įrodymas, 
kad Donelaitis nepriklauso vie
nam kuriam laikmečiui, amžiui, 
— kalbėjo VDR baltistų komi
teto pirmininko pavaduotojas, 
filologijos mokslų daktaras R. 
Ekermanas. — Didysis lietuvių 
būrų poetas turėjo ką žmonėms 
pasakyti daugiau kaip prieš šim
tą metų ir ant mūsų amžiaus 
slenksčio. Laiko perspektyva ir 
gilesnė pažintis su šiuo lietuvių 
poetu parodė, kad Donelaitis — 

komiteto nariams aiškinosi, kad jis nemanęs rusų admi
rolus žvėrimis esant. Jam ir į galvą neatėjo mintis, kad 
sovietinis viceadmirolas ir kiti sovietų laivyno pareigū
nai taip žiauriai būtų mušę pabėgusį lietuvį. Dėl politinio 
neapdairumo ir komunizmo atstovų nepažinimo, tas ad
mirolas nukentėjo — jis neteko garbingos vietos. Ame
rikiečių tarpe kilo didžiausias pasipiktinimas dėl Kudir
kos išdavimo. Didžioji Amerikos spauda,' krašto prezi
dentas ir kongreso atstovai pasmerkė žiaurų sovietų 
valdžios atstovų elgesį, o krašto prezidentas ėmėsi prie
monių, kad panašūs dalykai nepasikartotų.

Amerikos spaudoje pasirodė rusams labai nepalan
kių žinių. Atiduotą Simą Kudirką jie sumušė, bet visai 
jo nužudyti jie vis dėlto nedrįso. Simas Kudirka visą lai
ką buvo tardomas ir kankinamas, bet sovietų policijos 
agentai pakišo žiopliems Amerikos žinių koresponden
tams žinią apie Kudirkos gyvenimą Klaipėdoje. Jie net 
pabrėžė, kad Kudirka nusipirkęs savo, butui naujus bal
dus. Jie tai darė sukeltoms blogoms žinioms atitaisyti, 
bet jiems nepasisekė. Niekas ištaigingu Kudirkos gyve
nimu Klaipėdoje nepatikėjo. Simas Kudirka buvo teistas 
Vilniuje. Jam paskirta 10 metų sunkiųjų darbų kalėjimo.

Didžiojoje Amerikos spaudoje buvo plačiai paskelb
tas Anatolijaus šubo reportažas apie Vilniuje ėjusią Ku-_ 
dirkos bylą. Paskutiniame žodyje Kudirką teismui pa
reiškė:

— Drąsiausieji ir ryžtingiausieji Lietuvos, patriotai 
buvo fiziškai išnaikinti. Tačiau nauja gentkąrtė užaugo, 
kuri ryžtasi eiti savo tėvų keliu... Grąžinkite mano tė
vynei Lietuvai nepriklausomybę.

Pasirašydami peticiją prašysime prezidentą Nixoną/ . Lietuvos bibliotekų galima 
kad jis, besirengdamas kelionei j Maskvą, neužmirštų ir reikia moįytis»t 
jūrininko Simo Kudirkos likimo, neleistų rusąęns nųkąmi Donelaičio Metų vertimo vo- 
kinti jo kalėjime. I kiečių kalba pasirodymas yra Vodi.

didelis poetas, priklausantis vi
siems laikams ir visoms tautoms. 
Turėdaiųi ypač artinaus ryšius 
ir gilią tradiciją, mes, vokiečių 
baltistai, laikom savo pareiga 
planingiau ir giliau tyrinėti po
eto gyvenimą ir kūrybą. Nuo
širdžiai sveikiname Donelaitį 1”

“Daktaras Ekertas priminė, 
kad praeitame amžiuje Donelai
tį tyrinėjo daugiausia kitų tau
tų žmonės, jo nuomone, reikia 
džiaugtis, kad dabar šį vaidme
nį jau perėmė ta tauta, kuriai 
priklauso patsai poetas. Neįma
noma studijuoti Donelaitį, ne
atsižvelgiant į tarybinių litera
tūros žinovų pasisekimus. Vis 
dėlto ir vokiečių mokslininkams 
tenka keletas labai svarbių spe
cifinių uždavinių.

Šiai minčiai pritarė įr kiti kal
bėtojai. Svarbus uždavinys, pa
vyzdžiui, yra Donelaičio ryšių su 
didžiuoju vokiečių poetu Gete 
tyrinėjimas. Dar vis neišaiškin
ta, ar Gėtė buvo susipažinęs su 
“Metais”. Labai svarbu, kad į 
vokiškai skaitančiųjų literatū
ros mylėtojų rankas patektų ne 
vien poema “Metai”, bet taipogi

svąi'U^uąi donelaitikos pas; 
rosi. Todėl
tavimas, kad naujame leidinyje | 
(išleistas Leipcige) išspausdin
ta vertėjo apybraiža apie Done
laičio gyvenimą ir kūrybą ne
atsako į daugelį labai svarbių 
klausimų. Baltistai turi recen
zijomis, straipsniais papildyti 
Donelaičio paveikslą, pateikti 
platesnę poeto gyvenimo ir kū
rybos apžvalgą. Ypač svarbu, 
nurodė daugelis kalbėtojų, pa
ryškinti socialinius-krįtįnius mo
mentus svarbiausiame didžiojo 
menininko veikale”.

Kalbinių atžvilgiu vertino dr. 
G. Benze, Halės universiteto at
stovo:

“— Mano nuomone, — kalbė
jo mokslininkė, — naujasis “Me
tų” vertimas tiek priartėjo prie 
originalo, kiek apskritai žymaus 
poetinio kūrinio originalas gali 
suartėti su vertimu. Skaitome 
Donelaitį taip, tarytum jis vo
kiškai būtų parašytas. Galime 
tvirtai pasakyti, kad ketvirta
sis — Hermano Budenzigo ver
timas toli pralenkė visus tris 
ankstesniuosius.

Vis dėlto daktarė B.enzė pa
reiškė nuomonę, kad net dabar 
“darbo su Donelaičiu” negali
ma laikyti užbaigtu. Pavyzdžiui, 
ji nesutinka, kad vadinamieji 
“riebūs”, “grubūs” posakiai be 
Išimties būtų verčiami -tiktai 
pažodžiui. Mokslininkė mano, 
kad labiau reikėtų atsižvelgti į 
lietuvių kalbos istoriją, Sakysi
me, kai kuriuos šiuos posakius 
bei žodžius Donelaitis vartojo, 
visai kitaip juos suprasdamas. 
Jis paprasčiausiai po ranka ki
tokių žodžių neturėjo, lietuvių 
literatūrinės kalbos dar nebuvo”.

Ir dar pastaba:
“— Norėčiau pažymėti svar

bų leidyklos nuopelną, — pasakė. 
Berlyno universiteto profesorius 
V. Falkenhanąs. — Pačiu ope
ratyviausiu būdu leidykla dar 
suskubo padaryti svarbų pakei-1 
timą: vietoj ankstesnio, meni-* 
ninku sukurto Donelaičio atvaiz
do įdėtas tarybinių mokslinin
kų meseniaį atkurtas didžiojo 
poeto paveikslas. Gerai, kad 
skaitytojai jau dabar gali išvysr 
ti tikrąjį Donelaitį”.

Ir laiško autorius savo prane
šimą baigią šiais žodžiais:

“Antra VDR baltistų konfe
rencijos dalis buvo skirta jau 
kitoms temoms. Tačiau dau
gelis minčių giminingai siejosi. 
Štai, sakysim, ką tiktai iš Vil
niaus grįžusi Vokiečių valstybi
nės bibliotekos generalinio di
rektoriaus pavaduotoja daktarė 
F. Krauzė papasakojo apie Lie
tuvos TSR. bibliotekininkų dar
bą, pažymėjusi, kad “šiuo metu

ŽIBURIU POVEIKYJE
Vienos knygos x

Negalėčiau dabar tiksliai pa
sakyti, kelinti tie buvo metaį, 
gal 1951 ar 1952, kada, gyven
damas Detroite, gavau voką su 
į lietuvių kalbą išversta knyga
— “Marija kalba pasauliui”. Ji 
buvo palydėta bendralaiškio, ku
riuo ir į mane buvo kreipiamasi
— ar kaip į lietuviškos knygos 
mėgėją, ar jos brangintoją, ąr 
tik skaitytoją, bet vieną įš tų 
trijų, — nebepameųu. Be to, 
ten nurodyta ir knygos kaina — 
2 doleriai. Priėmus neprašytą 
knygą, savaime suprantama, rei
kėjo už ją atsilyginti. Tai aš.įr 
padariau.'- -

Pasiunęiąu tuos $u dolerius, 
tik pridėjau, kaip pamenu, laiš
kutyje trumputę pąstąbą: “Taip, 
esu lietuviškos knygos skaity-r 
toj as, bet lektūrą paprastai pa
sirenku pats”. • ■ į -

Tai buvo prieš 20 metų. Šian
dien, be abejo, tokios pastabos 
nebepridėčiąu. Viena, kąd. anas 
siuntėjas ir .kartų knygas ver-. 
tėjas — jau po žeme (vienąme 
laikraštyje skaičiau, kad jis mi
rė š. m. spalio 30 d.), antrą— 
ir dabar vienas kitas čia Ame
rikoje mėgina tokiu pat -būdu 
platinti savo rašytųs ar verstas 
knygas, taigi toks knygos pa
siūlymas lyg ir įprastas.

Knygos “Marija kalbą pasau
liui” (autorius — prof. dr. L. 
Gonzaga da Fonseca) vertėjas 
buvo velionis kun Mykolas Vem
brė, tadą, 1949 m., atvykęs į 
Bostoną ir dabar ten miręs, bet 
ilgesnį laiką vikaravęs Stought- 
one ir Brocktone, Mass.

Gal kas nors parašys apie 
jo. kunigavimą ir spaudos darbą 
(valdė plunksną gana gąbiąi) kur- 
plačiau, o. aš čia noriu tik prisi-.

’ Į minti atsitiktinę pažintį su juo, 
kaip gana įdomų tremties epi
zodą.

1949 m. gruodžio pradžioj at
vykęs į Ameriką, sustojęs So. 
Bostone ir- pajutęs, kad būtinas 
reikalas yra eiti į vakarinę mo
kyklą mokytis anglų kalbos, tad

reikšmingas, nes primena Do
nelaičio tėvynės likimą ir jo ap
rašytu būrų, vaikų ir kitų to. 
krašto gyventojų iš savo sodybų 
išgujimą, genocidą pavartojus 
kolonizacijos Įgyvendinimą. Da
bar vieton Donelaičio aprašytos 
baudžiavos įgyvendintą . raudo-, 
noji baudžiava, kuri savo nei
giamomis savybėmis šimterio
pai praneša Donelaičio metų 
baudžiavą. O Donelaičio gyven
ta sodyba, Tolminkiemis, lyg pa
sityčiojimui pavadintas Čistija

£ ŽYDINČIU CHRIZANTEMŲ IR GĘSTANČIŲ
nedęlsdąrnas į ją nuskubėjau. 
Atsidūręs klasėje, radau keĮią 
savo tautiečius, o kitose jų buvę 
daugiau. Mokytoja, kąip iŠ pa
vardės spėjau, buvo airių kįl- 
mės ir, be abęjo, dąj Miss. Rątj 
pirmą vakarą susipažinau su vie
nų judriu, guviu vyrų, kurį kla
sė vadino Niaikiu. Tąs Maikis 
buvo mano amžiaus, gerai mo
kėsi, bet kartu aštrokai politika
vo bei darė simpatingą įtaką 
jaunai mokytojai. Ėmiąu spėlio
ti, kas jis —, buvęs mokytojas, 
karininkas, o čią žinomas — 
tik kaip paprastas dąrijininkas ir 
dąr viępgųngis. Tik. "vienas at- 
srtiknpukąs tąją kb Ųk neųž- 
vedė ant tikro atspėjimo kelio. 
Klasėje mokės vienąs rųūsų tau
tietis (vįįpiškią)., buvęs lenkų 
karys. Jis kartą pasiūlė mūsų 
Maikiųi žvilgterėti į gintarinės 
spalvos kandiklį įr ne iš galo, 
bet pro įgrąžą šone. Maikis, pa
žiūrėjęs, metė tą kandiklį jo 
savininkui į rankąs, kaip įgeltas. 
Taigi, buvo, galimą spėti, kad 
jam nederėjo, į jį žiūrėti, jis pa
sipiktino. Q, tai jau galėjo išduo
ti jų luomą. ; .

MąĮonįąi slinko laikas su Mai
klu mūsų klasėje, bet neilgai. 
Vieną sekmadienį, nuėjęs į šv. 
Pętro lietuvių bažnyčią, buvau 
maloniai nustebintas, pamatęs, 
kad, liturginiais drabužiais ap
sivilkęs, * mūsų Maikis žengia 
prie altoriaus, iš paprasto darbi
ninko. atvirtęs į kunigą Mykolą 
Vembrę. Buvo maža, bet vi
sai netikėta staigmeną- ne Vie
nam iš mūsų. * V

Klasėje Maikis nebepasirodė, 
o kažkas simpatinga j ai moky
tojai paaiškino tikrąją padėtį. 
Ji ne tik nustebo, bet ir nuliū
do. Liūdėjomę ir mes kartu. Po 
valandėlės atsipeikėjusi, ji pa
siūlė, kad kaip pratimų rašinu- 
ką, mes rašytume laišką mūsų 
bičiuliui, dabar jau, anot jos, fa
ther Mike. Laiškas mums ne
sisekė, nes mums trūko reikia
mo poveikio. -■

Beje, kaip anksčiau minėjau, 
siųsdamas už knygą pinigus, 
pridėjau nevisai reikalingą pa
stabą, kurią dabar liūdno įvykio, 
vertėjo mirties proga, net ap
gailestauju,

— O koks gi buvo tikrasis to
kios pastabos akstinas? — pa-’ 
klaus mane skaitytojas.

Truputį mane pykdė vertimo 
kalbą, — juo labiau, kad verti-, 
ipo kalbą ir- korektūrą, kaip pra
kalboje buvo pažymėtą, žiūrėjo 
(kalbą) įr taisė (korektųrą) p. 
St. Santvaras, o vis dėlto buvo

(Nugeltą į p psL)

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 

1932 METŲ DIENORAŠTIS 
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Trečiadienį nors ir nenoromis prisiėjo 
važiuoti į talką. Ąžuolus iš Jankauskio 
žemės vežėme kažkur toli už Jezdaičiu. 
Bokštas paliko mums šioje pusėje. Pap
rastai , aš nenoriu dirbti talkose, mieliau 
darbuojuos namie vienas, vienas su savO 
mintimis. Ir tą dieną važiavau tik todėl, 
kad nebuvo kam važiuoti. Mudu su Nuga
rių Petkiniu pavėlavova, tad gavova vi
są laikų vienu du važiuoti.

Ketvirtadieni darže šukavau kanapes. 
Malonu buvo darbuotis nuo ryto iki vakaro 
tyrame ore. Penktadienį su Papūniu jas 
sumerkėva. Kanapės buvo stebėtino didu
mo. kaip vytkočiai.

Kiti visą laiką kasa bulves. Aš pasa
kiau neisiąs bulvių kasti. Kai parveža, pa
dedu Stanislovui sunešti.

Antradieni parsįyęžęii daiktus žadėjau 
po pietų dar nedirbti, bet susitvarkyti, iš
imti ir sukabinėti krepšyje, suslėgtus dra
bužius. Papūnįs pasakė noris, kad eičiau 
padėti surinkti linus. Nenorį kasėjus truk
dyti. Ėjau. Įdomu, kas tuos linus būtų 
surinkęs, jeigu aš dieną vėliau būčiau par
važiavęs.

Parvažiavau arti dirvų, bet jos laukia 
niapęs nesulaukia, o aš darbuajuosi antro 
berno vietoje.

Parvažiuoju Į Kėkštus pasiilgęs visų, 
liet jau pirmomis dienomis noriu bėgti nuo 

tų žmonių galvą susiėmęs. Jie yra baisiai 
sumaterialėję, sugobšėję. Kokiomis švel- 
ninačiomis priemonėmis prisidengę par
duoti galėtų ir savo vaiką. To nedaro tik 
dėlto, kad dar nėra tokios “mados”. Juk 
ir mano tėvo sąžinė negraužtų, jeigu jo 
vaikas būtų jo vergu, jeigu dirbtų jam be 
atlvginimo. » o •

Vakar vėl važiavau į Plungę parsivežti 
Eliozio ir vėl, kaip ir aną syki, grįžau vi
durnakty vienas. Nebuvome tikri, kad 
parvažiuos, tik žinojome, kad parvažiuoti 
turi šiomis dienomis. Rytoj ir poryt bus 
Plungėje naujoku ėmimo komisija.

Sėdėjau pas Alaušą iki vėlyvos nakties. 
Skaičiau, kalbėjomės. Kalbėjome apie 
Urbšaitę. Malonu yra, kad kas ją man 
primena. Ir pats dažnai prisimenu ją. O 
rytoj turėsiu susitikti. Bijau, kad nebūtų 
tas susi tikintas pavojingas.- Bet laikysiuos.

Laukiu liudijimo. Eliozis turi parvežti, 
šiandien įsikūriau Bočeliaus priešinin

kėje. Parsinešiau iš kamaros staliuką, su
sitvarkiau, papuošiau savo kampelį. Ant 
sienos kabo paveikslas “Dusetų apylinkė
se”, buvęs “Trimito” viršelis, ant stalo 
stovi jaunasis laiškanešys.

Spalio 4 D.

Labai susipykau su tėvu. Net galvojau 
apie grįžimą į Klaipėdą. Kodėl nepasitikau 
pas Radveikienę iki Kalėdų? Būčiau galė
jęs ir egzaminus išlaikyti, ir Eliozio neap- 
sunkinti, ir pinigų užsidirbti. Ir dabarti
nių nemalonumų nebūtų reikėję turėti.

SPALIO 16 D.

Ruduo. Liūdnas ir ilgas ruduo. Biąu- 
rūs ir šlapi rudeniški orai jau kuris laikas. 
Juk, rodos, jau turėtų1 pradėti šalti ir snig
ti. bet vis dar ne. Vis tos pačios ir tos pa
čios nuobodžios dienos. Juk visi sutiks, kad 
lietingos dienos nuobodžios yra. Kai gra
žus oras, savaitės nepastebėtos prabėga, 
o kai lyja, jau dvi — trys dienos begalinės 
atrodo. O ką bekalbėti .apie rudenį, kai 
kiekvieną dieną lyja.

Buvo daug darbų prieš akis, buvo di
džiausias plotas bulvių nukasti, ir jau at
rodė, kad nebaigtos bulvės ir daržovės po 
gruodo pluta sustyrti turės, bet nukastas 
jau yra bulvės, o ruduo vis vienodas tebė
ra. Įsižiūriu kartais, kaip greitai krenta 
nuo medžių lapai, viepas paskui kitą. 
Krenta, kad niekuomet daugiau nebepa
kiltų ir medžio šakų nebepuošĮų. Kai ku
rie dar žali tebėra, dar nencai mirti, bet 
dienos ir jų jau suskaitytos, Ruduo kas
met primena žmogui vieną didelį visatos 
dėsnį — visoko pabaigą ir išnykimą.

Praeitą kartą, kai norėjau dienoraštį ra
šyti, nebegalėjau, buvau perdaug Įsiau
drinęs. Buvau susipykęs su tėvu. Viskas 
pasibaigė tuo, kad tėvas matydamas ne
palaužiamą mano nusistatymą, nusileido. 
A’isas incidentas buvo kilęs iš to, kad aš 
atsisakiau kalbėli su ’ jais poterius vaka
rais. Tuos pasenusius, nuvalkiotus pote
rius. Kai sekantį vakarą paklausiau, ar 
turėsiu išeiti, tėvas šydui a i atsakė, kad 
niekur neičiau, tik prašė, kad dalyvau

čiau poteriuose kartu su visais, nors. įy 
nekalbėdamas, tylėdamas, tik “dėl svie-r 
to akių’’. Su tuo aš sutikau, ir santykiai 
tarp mudviejų nuo to laiko vėl yra kaip 
tarp tikro tėvo ir sūnaus.

Eliozis buvo parvažiavęs. Parvežė man 
ir keturių klasių baigimo liudijimą. Iš jo 
matosi, kad geriausiai man sekėsi gamta
mokslis, o vokiečių kalbą reikės paspausti.

Į kariuomenę Eliozio nepriėmė. Paša-: 
kė jis, kad nuo dabar prasidėsiąs jam nau
jas gyvenimo perijodas. Gal žada vesti.

Įsigijau žadintuvą, susitaisiau lempą, 
ir vakarais visiems sugulus vakaroju. Die
nomis ariu dirvas. Beveik baigiau lauką 
prie Stakanio. Dabar vėl važiavau į Masi- 
liauskines. Ten daug arti. Vakar beveik 
baigiau Maskoliškąjį. ’

Praeita sekmadienį buvau Plungėje 
Spalio Devintos minėjime. Dalyvavau 
šaulių rikiuotėje pakeliant ir nuleidžiant 
vėliavą. Parėjau sutemus.

šį rytą laikrodis mape pažadino pusę 
trijų. Kodėl taip anksti? Ogi — vakar 
anksti atguliau, tad septynias su puse va
landos išmiegojęs ir kėliau. Visuomet po 
tiek temiegu.

Skaitau dabar Henriko Senkevičiaus 
“Be dogmos”. Nors nėra nuotykių romą-: 
nas, kokie man paprastai, patinka, bet 
vistiek Įdomus ir vertas perskaityti. Rašo 
apie tai kas žmogaus viduje darosi, jo gal
voje ir jausmuose. Beskaitydamas pradedu 
matyti pats save. Gaila, kad tik pirmą to
mą teturiu. Taip pat gaila, kad kitų gerų 
knygų po ranka neturiu, šiais savo atos

togų mėnesiais galėčiau dabar daug per
skaityti. • Įr pamačiau, kad geros. • knygos 
yra kaip vaistas nuo tokių ligų, kokia aš 
neseniai sirgau. Mintis jau nebegalanda 
man dalgio. '

11 vai. 45 min. išeinu Į Plungę, Į rikiuo
tės pamokas. Jau einu ruoštis. O Ii ei u s 
lauke tebepliauškia.

SPAUO, 20 D.
Biaurūs orai, šalta ir šlapia visuomet. 

Nesvarbu kaip apsirengsi, vistiek tokiame 
drėgname ore šalta tau bus. Kai kasdien 
ardavau, mažiau tejaučiau tą rudens Įky
rumą. Ariant nėra šalta, nesušlampi ko
jų, nereikia graibytis rankomis, gali būti 
su pirštineniis, A’akar arti nebėjau, reikė
jo kloti klęties stogą. BękĮąmpodaęias po 
purvynus sušlapau kojas. Ir lijo visą die
ną, visi daiktai b.uvo šlapi, šalo rankos^ 
Baisu ir prisiminti, šįryt pasveikino mus. 
su pirmuoju sniegu. Irgi ne gudriau. Kim
ba prie klumpių iš apąčios, baisi šlapdri
ba iš viršaus. Virpėti pradedu net dabar, 
jau trohoųe būdamas, kai apie tai pagal
voju.

(Bus daugiau)

Skąityldtę ir putinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo ,
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIUKAS 
akių, AUSŲ, MOSI SS 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospect 8-322$
Rezid. telef.; WAIbroolc 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vai, vak. Tred. uždaryta.’

R«. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446* 
Priima ligonius pagal susitarimą/* 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

KUR SENŲJŲ LIETUVIU GYVENTA
(Tęsinys)

XII

Ankstyboji lietuviy ateiviy istorija: 
statė bažnyčias ir kovojo su lenkais

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. BIEZ15
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 i Išdarytas

Rex.: 3241 WEST 66th PLACE
Phono: REpubiic 7-7868

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. EIS1N - EISINAS
AKUŠERIJA iR MOTERŲ LIGOS 

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

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

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 arti RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 r

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71stSt. — Tel. 7376149 
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 telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

Dr. Antanas Kučas savo “Ame 
rikos Lietuvių Istorijoje”, sky
riuje “Pasimetęs žmogus sveti
mame pasauly” gana taikliai įsi
jaučia į pirmųjų lietuvių kai
miečių ateivių dvasinę būseną 
bei savijautą Naujajame Pasau
lyje. Dr. Kučas rašo:

“Jis buvo išaugęs plačioje 
gamtos aplinkumoje tarp žmo- 
nių, kuriuos jungė per daugelį 
metų susidariusios tradicijos, 
giminystės, krikštynos,- vedybos 
beiz laidotuvės, pagaliau bažny
čia... Visame kaime ir bažnyt
kaimio gyvenime jis buvo tikras 
dalyvis, saviškis, ne pašalietis. 
Net sunkiai būtų įmanomas 
koks nors išsiskyrimas.

Atvykęs Amerikon kaimietis 
lietuvis jautėsi praradęs viską. 
Dingo jo kaimas sū visais upe
liais, jo giminės bei artimieji; 
už vandenų ir kalnų išnyko jo 
bažnyčios ' bokštai, čia atsimu
šė tartum į kokią sieną, kur jam 
viskas svetima ir nebuvo vilties 
atgaivinti kaimą. Kur jis pasi
suktų, visur yra svetimas. Todėl, 
tur būt, visai teisingas Handli- 
no (Oscar Handlin, Uprooted, 
117—143) teigimas, kad vienin
telis dalykas, ką ateivis atsine
šė, buvo jo religija. Jis troško, 
kad ta religija jį gaivintų tose 
pačiose tradicijose, kurių supa
mas jis augo. Jis norėjo tokios 
pat bažnyčios, bylojančios jo pa
ties kalba. Jis nerimo kitokioje 
to paties tikėjimo bažnyčioje... 
(mano pabraukta, J. Pr.). Šį 
jausmą patvirtina savo atsimi
nimuose ir Jonas šliupas”...

čia ir glūdėjo visa to lietuvio 
kaimiečio ateivio dvasinė trage
dija ir čia istorikas Kučas iš 
sykio pradeda istoriją į vilnas 
vynioti. Ką tik pats pasakęs, 
kad lietuvis šiame jam svetima
me ir tada labai nesvetingame 
.troško, kad jo religija jį gaivin
tų tose pačiose tradicijose, kad 
jo bažnyčia į jį bylotų paties 
kalba, vietoje parodęs, kas dėl 
to buvo kaltas, kad jis to troš
kimo negalėjo gauti, visą kaltę 
švelniai suverčia jam pačiam. 
Suminėjęs, kad lietuvius ir len
kus jungė dalis bendros istori
jos, bendra caro priespauda, pi
giausio darbininko likimas ir, 
svarbiausia, bendra religija, jis 
aiškina, kad jie (lietuviai su 
lenkais) jungėsi į bendras drau
gijas, kai kur steigė bendras pa
rapijas... Girdi, “Geromis in-

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

AM-FM RADIJAS
STEREO 

FONOGRAFAS
NAMŲ ELEKT. IR BATE R.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI

' —.....-........... 'J

'PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N AS

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiai 
Ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak; šeštadie
niai y 24 vai, po pietų ir kitu Laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*f STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Rezid. tele.- Gibson 8-6195 

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

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Bae- 
dažai. Speciali pagalb* kojoms 

* (Arch Supports) ir t L
VaL: g 4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
TISO West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdrausta* perkraustymas 

is jvairiv atstumv.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place ’
Telu FRontier 6-1882

Z________ .4

p I
SOPHIE BARČUS*

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, I 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dieni o iki penktadienio 11—12 
vai ryto. — Šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaLI 
ryto.

I
Telu HEmlock 4-2413

7tJ9 So. MAPLEWOOD AVĖ,
CHICAGO. ILL. 60629
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tencijomis draugijų įstatai buvo 
rašomi abiem kalbomis, bet su
sirinkimuose sunku buvo susi
kalbėti. Noroms nenoroms te
ko griebtis vienos kalbos, deja, 
lenkų, nes tarp lietuvių buvo 
mokančių lenkiškai”... Išeina, 
kai pagal Dr. Kučą “aficieriaus 
žmona pati save išplakė”. Rei
kėjo sąžiningai pasakyti, kad 
visa tai darė ne patys lietuviai, 
o jiems vadovauti pasipiršę ku
nigai.

Visa Šių lietuvių nelaimė bu
vo ta, kad juos čia atsekę kuni
gai, -nepaisant kaip gražiai lie
tuviškai skambančias pavardes 
turėjo patys būdami sulenkėję, 
lietuvius į krūvą su lenkais trau
kė juos lenkindami, nė kiek ne- 
užsigaudami, kad lenkai tą bend
rą tikėjimą “polska wiara” ir 
lietuvių kalbą “pagoniška” vadi
no.

Kaip iš žemiau sekančios lie
tuviškųjų kolonijų Wyoming ir 
Shenandoah slėnuiose trumpos 
apžvalgos matyti, pirmieji mū
sų tautiečių gyvenimo metai čia 
beveik visur praėjo bažnyčias 
bestatant, su lenkais dėl jų be
kovojant ir su vyskupu dėl jų 
besibylinėjant...

Nors yra priskaičiuojama apie 
30 miestu ir miesteliu bei vieto
vių Pensilvanijos upių Sus
quehanna ir Lackawanna santa
koje, kur kalnuose buvo didžiau
si gerosios anglies — antracito 
klodai ir kur didesnėmis ar ma
žesnėmis kolonijomis buvo įsi
kūrę senieji ateiviai lietuviai, 
tačiau sustoti ir pabūti teko tik 
šenadory, Mahanojuj ir Skran- 
tuose, savo metu lenktniavusiuo- 
se dėl Amerikos lietuvių sosti
nės titulo. Tai apie šias “sosti
nes” vėliau plačiau, o kitas vie
toves tik tiek, kiek apie jas pa
vyko trumpu laiku informacijų 
parinkti. Pradėsim nuo paties 
šiauriausio ir, kaip lietuviai ang
liakasiai vadindavo “žiauriausio 
Sibiro” — Forest City, su ku
riuo jau “baigiasi svietas”.

Forest City, Pa.
Forest City, Pa. Tai dykuo

se kalnų šlaituose pasistatęs apie 
20 mylių Į šiaurės rytus nuo 
Skrantono arti 4 tūkstančių gy
ventojų anglies pramonės mies
telis, kur lietuviai pradėjo apsi
gyventi jau nuo 1889 metų ir čia 
buvo įsteigę vieną iš stipriau
sių kolonijų, kuri dar 1892 m. 
suorganizavo savo šv. Antano 
parapiją (žinoma, priimdami ir 
lenkus!) ir 1894 m. pasistatė 
už 320,640 kaštavusią bažnyčią, 
kuriai pradžioje priklausė 60 šei
mų ir 80 viengungių; viso lietu
vių tuo metu apylinkėje priskai- 
tyta apie 550. Kas su jų bran
giai kaštuvusi bažnyčia atsiti
ko, neteko aptikti, bet viena tik
ra, kad ji yra vyskupo nuosavy
bė. šiandien ši kolonija skaito
ma išnykstanti...

Carbondale
Carbondale, nors garsi geros 

rūšies anglies kasyklomis ir tu
ri 16,000 gyventojų, bet ar ten 
kokios lietuvių kolonijos būta, 
neteko šaltinių aptikti.

Pittston, Pa.

Pittston, Pa., apie 18,000 gy
ventojų buvęs žymus antracito 
anglies kasyklų centras, kur lie
tuviai įsikūrė kaip viena pirmų
jų ir didžiųjų lietuvių antgliaka- 
sių kolonijų, kurioje, jau ang
liai išsisėmus, 1960 metais dar 
priskaityta arti 3,000 lietuvių, 
daugumas jau čiagimiai ateivių 
vaikai.

Pirmasis čia 1867 metais ap
sigyvenęs lietuvis buvo Andrius 
Tepliušis iš Alvyto. Lietuvių 
kolonija pradėjd kurtis jttuf nuo 
1871 m., o pirmoji lietuvaitė 
Magdė Norbutaitė atsirado 1875 
metais. Pradžia lietuviams čia, 
kaip ir beveik visur, buvo labai 
sunki, čia viešpatavo airiai, ku

rie nedv. . e daubų, ir leaKui, k-- 
rie lietuvių nekentė kam jie ne
sideda su jais į “uniją”.

Tas pats Tepliušis 1885 m. 
suorganizavo šv. Kazimiero pa
rapiją, kuri 1889 m. pasistatė 
medinę bažnyčią, kuriai klebo
nu 1890 metais gautas iš Sibiro 
į Lietuvą grįžęs ir į Ameriką 
emigravęs 1863 metų sukilėlis 
kun Jurgis Kolesinskas.

Kolesinskui po metų išsikėlus 
į Ghicagą, Pittstono lietuviai ga
vo jau JAV-bėse į kunigus iš
ėjusį, tautiniu susipratimu ir 
lietuvišku veikimu pasižymėjusį 
kun. Juozą Zlotožinską, kurs čia 
įkūrė pirmąją lituanistinę mo
kyklą Amerikoje. Kadangi len
kų čia nebuvo ir lietuviai turė
jo gerą tikrą lietuvį kunigą, dėl
to lietuviai galėjo laisvai tautiš
kai veikti ir savo lietuviška kul
tūrą kelti.

Apie 1920 metus Pittstone lie
tuvių parapijai priklausė 1139 
šeimos ir 175 viengungiai: čia 
veikė'keturios SLA kuopos, ke
lios kitos draugijos ir trys Lie
tuvių piliečių klubą, vėliau Alto, 
Balto skyriai, liet, radio valanda 
ir kt. Pittstone ir apylinkėse IX 
šimtmečio pabaigoj čia gyventa 
2,349 lietuvių, bet kaip Liet. En- 
ciklapedija liūdnai praneša, su 
išmirštančia senąja karta mirš
ta ir lietuvybė; 1960 metais vi
soje apylinkėje berasta apie 200 
namie lietuviškai kalbančių as
menų... Ir lietuviu bažnyčioje 
tik vienas pamokslas sekmadie
nį besakomas lietuviškai...

Luzerne, Pa.

Luzerne, Pa., su apie 6-7 tūks
tančiais gyventojų, iš kurių apie 
1950 metus dar 1,000 buvo lietu
vių. Pirmoji organizacija — šv. 
Petro ir Povilo pašalpinė dr-ja 
įkurta 1892 metais, bet lietuvių 
parapija įkurta tik 1925 m. ir 
tais metais pastatyta laikinė (?) 
mūro bažnyčia, pusrūsyje. Tiek 
Liet. Encikl. t. XVI, J. Pr.

CHKIZANi'EMy.w 
(Atkelta iš 4 psl.) 

palikta apstokai kalbos negero
vių, pvz.: “perskaitęs vokiečių 
kalboj knygą” (kitoj vietoj jau 
rašoma — išleisdami šią knygą 
lietuvių kalba”), “nutariau” 
(knyga išversti), “kelius sy
kius”, “patiekia” (ištraukas), 
“aukavo”, “atgailojo”, “Stebuk
linga Stovyla” ir kt. Tačiau 
mane tada labiau erzino knygos 
pabaigoje įdėto nekalčiausiai 
Marijos širdžiai pasiaukojimo žo
džiai — “...Mes Tau kitados pa
aukotos mūsų Tėvynės Lietuvos 
šalies sūnūs...” Aš tada galvo
jau — jei aukojome savo tė
vynę šventiesiems, tai kodėl pik
tinamės, kad ją, kaip auką, už
grobė nešventieji...

šį trumpą apšaudo j imą bai
giu viena ištrauka iš kun. My
kolo Vembrės “Vertėjo žodis”, 
įdėto Čia anksčiau paminėtoje 
knygoje: “Tada (kada įvykdys 
Marijos reikalavimus, perduo
tus Fatimoje — L. B.) į savo 
gimtąsias sodybas galės sugrįžti 
iš šaltojo Sibiro, tolimosios Aus
tralijos ir kitų pasaulio kraštų 
išblaškytieji Lietuvos vaikai”, 
— pakeisdamas ją sentencija, 
derama šiai liūdnai progai: Te
būnie lengva svečios šalies žemė 
velioniui kun. Mykolui Vembrei, 
didžiai mylėjusiam savo tėvynę 
Lietuvą ir karštai troškusiam 
jos laisvės! Liudas Balvočius 

(b. d.)

PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 1 dieną 8:00 vai. vak. 
Hollyywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai ir narės prašomi gausiai atsi
lankyti, nes bus renkama 1972 metų 
valdyba ir kit. Po susirinkimo bus 
vaišės. E. McNamee, nut, rast.
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(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

CX YT sX. A TT rx ¥7* ¥TG J 2 A U S N Ų 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834 
v----- —*PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

— Lietuviu Brighton Parko Motery 
Klubo narių priešmetinis susirinki
mas įvyks ketvirtadieni, gruodžio 
2 dieną 8:00 vai. vak. Hollywood Inn 
salėje, 2417 W. 43rd St. Nares prašo
me atsilankyti nes bus renkama 1972 
metų valdyba ir kt. Po susirinkimo 
bus vaišės.

Estella McNamee, nut. rast.

A. I A.

BERNICE KANAPĖ 
Gimusi Kausteklaitė

Gyvenusi 75391/2 West 12 Place, Los Angeles, California
Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 25 dieną, 4:30 vai. ryto, sulaukusi 

61 metų amžiaus. Gimusi Chicagoje, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras Anton; 2 dukros — Aldona McMillan ir Ge

nevieve Blazek, žentas Ronald, 3 anūkai — Lowanne McMillan ir Do
nald bei Daniel Blazek; sesuo Barbara Markevičius, šyogeris Algirdas 
ir jų šeima; Lietuvoje liko dvi seserys su šeimom ir daugelis kitų 
giminių, draugų bei pažįstamų.

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

Trečiadienį, gruodžio 1 dieną, 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply
čios į Gimimo Panelės Švenčiausios parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bus laidojama Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. a. Bernice Kanapienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukros ir giminės.

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

Dviejų metų mirties sukaktis

A. A.
KAZYS BATUTIS

Gyvenęs 6614 So. Artesian Ave., Chicago, III.

Mirė 1969 metais lapkričio mėn. 30 dieną, saulaukęs 85 metų am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Šilavoto parapijoj, Pakuonio kaime.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 1969 m. gruodžio mėn. 
4 dieną.

Paliko nuliūdę: žmona Elzbieta, sūnus Motiejus, marti Albina, 
anūkė Geraldine Kramarczyk, jos vyras Jerry, 3 proanūkai — Michael, 
Paul ir Lori-Ann, anūkas Charles Batutis, jo žmona Peggy, du proa
nūkai — James ir Christopher, brolio vaikai, gyv. Rockford, HL, Alton, 
III. ir Phoenix Ariz., švogerka Eva Burbienė ir jūs šeima, gyv. Spring- 
valcy, Hl., švogerka Magdalena Popierienė ir jos Šeima Lietuvoje bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

“Tu mieliausias, mano kapą 
Žolynėliais apkaišysi. 
Tarpu rožių ir lelijų, 
Man paminklą pastatysi.

Nieko kito aš nenoriu 
Tik lelijos kad žydėtų 
Kas pavasario rytelį 
Kad paukšteliai čiulbėtų.

Tos lelijos — tai paveikslas. 
Kurias gyvas numylėjau. 
Nors paukštelių dainelių 
Aš dainuoti nemokėjau.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirsime. -Tu pas 
mus jau nebesugrįš, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė. Mirties metinių proga prašome prisi
minti velioni geru žodžiu.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, gimines.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
fflĮni-nunitiriinnttriiinmittHiiitiiiiitiiiitiiiniiiiiiinitninimniniMitHiiunutHiiiiiiHiiniiHiHtHUiE į
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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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ ’ 
IR NAKT) 

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

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

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

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

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LITUAN1CA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALTED STREET Phone: YArds 7-1911

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2Z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinoii
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A. VIL AINIS ŠIDLAUSKAS

-“BALTIC” kepykla ir jos savininkas
Esu užsimojęs parašyti kele- duodamas vieną atostogų išvy- 

i ilgesnių reportažų apie ii kusį specialistą kepėją. Bet ji 
ivių kolonijas Čikagoje . Ne- buvo tokia gera »ir nuėjo pra-i 

nešti apie mano apsilankymo 
tikslą. Grižo su gera žinia. Bū
sią galima pasikalbėti, lik tek
sią nueiti i pačios kepyklos i 
paruošos patalpas, (ieroji iner-i 
gaitė dar palydėjo,
siklysčiau ir be vargo 
čiau

įdu, žinoma, rašyti jų istori- 
i, o tik pateikti būdingesnius 
lomentus, nuotrupas iš praėj
ės ir dabarties. Tuo jau do- 
lėjaus daug ankščiau. Turė
tu, rodos, ir medžiagos apie 
is jau sutelkęs. Bet aš tariau, 
>g bus verta dar prieš rašant 
o jas pasidairyti. Bet pradė- 

is vėl lankyti pamačiau, 
tas mano žinojimas yra 
gana siauras, v Pradėjau 

arstyti gyventojų duris,
(formuotis ir su senesniais 
nonėmis apie jų praeitį dau- 
au išsikalbėti. Taip tokiu 
įformacijos reikalu dar vasa- 
>s metu pravėriau Baltikos 
ingliškai pavadinimas Bal- 

kepyklos duris, kuri be- 
•ds, nūdien yra patapusi pa- 
a didžiausia iš visų čia esan
tį kepyklų lietuvių rankose.
Pirmoje erdvioje
ir vietos gyventojai apsiper-
i, apsirūpina tos kepyklos 
iminiais, radau simpatingą 
ergai te. Jai pasakiau, kas 
ąs ir kokiu tikslu norėčiau 
imatyti tos kepyklos savinin-
j, Juozą Ankų. Mergaitė kiek 
įgalvojusi paaiškino, jog ji 
įgalinti pasakyti, ar tai Įma
una. Jis esąs užimtas ir dir- 
is pačioje kepykloje, pava-

kad. hepa-| 
susi ras-Į 

kepyklos savininkų.

PAGALBININKAS
ar

OPERETĖ

“SIDABRINĖ DIENA”
su simfoniniu orkestru, Daina
vos ansamblio statoma šeštadie
ni, gruodžio 11 d., 8 vai. vak., 
ir sekmadieni, gruodžio 12 d., 
2:30 vai. po pietų Marijos aukšt. 
Mokyklos Auditorijoje.

Bilietai: po $8, $7, S6, $5, S4, 
S3 į abu pastatymus 
"Marginiuose", 2511 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji
?ali Įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderį, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave., Chicago, til. 60629.

Juozas Ankus tikrai buvo į 
pririštas prie vykstančio pa-i 
ruošos darbo. Jis buvo apsi-j 
vilkes baltu darbo apsiaustu, 
bet toje didelėje vėsioje patal
poje jis nešilo. Nereikėjo jaut, 
žinoma, prie to darbo nė rau
menų įtempimo. Jis turėjo ta
me darbe mechaniškų pagal
bininką ir, kai aš pamačiau 
tokį darbo talkininką pirmą 
kartą, prisipažįstu, mane ge-

patalpoje,! rokai nustebino. Tai buvo pa
našu į didoką metalinę statine. 
Ji ant tam tikro metalinio pe- 
destalo, veikiama elektros sro
vės, sukinėjosi, lankstėsi, o 
jos viduje lyg grąžtas plačiais 
tankiais sparnais raižė, min
kė joje esančią tešlą. Jo užduo
tis atrodė gana nesunki. Rei
kėjo tik įpilti į ją miltų, pagir
dyti pienu ar gal kitokiu su 
prieskoniais skiediniu ir sekti 
jos veikimą iki to 
bus gana, žinoma, 
minkoma ne 
tešla, 
riamas 
mynų, 
įvairių
kepykla, aprūpindama didžiuo 
sius Čikagos restoranus ir di
džiąsias krautuves, kaip Jewel, 
A&P ir kitas. Savo gaminiais 
Baltika, kaip pastebėjau, ir 
i amerikiečių prekybą plačiai 
yra spėjusi jau

minkymo 
joje buvo 

juodos duonos 
Tai gardumynams ski- 
mišinys, O tu gardu- 
kaip žinome, daug ir 
rūšių gamina Baltikos

gaunami
W. 69th

bilietus

SAVINGS

HOME
LOANS

praverti duris.

JUOZAS ANKUS
mums kalbantMačiau, kaip 

tas darbas tesėsi be susitruk- 
dvmu. Mano akvse Juozas An- w G

kus atrodė stambokas vyras, 
bet ūgio ne iš pačių aukštųjų.

ASSOCIATION

INSURED
SAVINGS

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

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Igamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — 13.00.

domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
ia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
ls tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, niinob 60608
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Carolyn Muelbauer, kairėįe 
savo darbe Čikagos universi
teto Įstaigoje, kur ji yra se
kretorė. Ji turi ir kita užsi
ėmimą — "pilvo šokiu" mo
kytoja Čikagos YMCA. Ca
rolyn tvirtina, kad šie Vidu- 
riniuįy Ryty šokiai labai nau
dingi moterims, norinčioms 

išlaikyti gražią figūrą.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

-DEL YEŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE! Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-77

VERTIMAINAMŲ VALDYMAS — NOTARLATAS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraštus

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

t——M

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas

2646 WEST 69th STREET ’ 
TeL: REpublic 7-1941

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

Nebuvo jis liesas, bet ir ne 
tokio sunkaus svorio, kad ji 
nešioti būtų sunku, kaip kar
tais esu pastebėjęs ne vieną 
kartą kitur tokio pobūdžio 
Įmonėse ar prekyboje. Jis man 
atrodė judrus, lankstus, pil
nas energijos ir, jei anksčiau 
nebūčiau sutikęs jo sūnaus Al
gimanto Margutyje, tai kažin 
ir metų ar būčiau jam davęs 
daugiau kaip keturiasdešimt. 
Tiesa, už to skaičiaus metų ri
bos jis dar ne pertoliausiai ir 
tėra nusiyręs.

Ne taip lengvai man klojosi 
su rūpima informacija. Greit 
pastebėjau, jog jo esama ne 
tik gerai suprantančio kepyk
los darbą, net galinčio pava
duoti ir specialistus, jei kas su 
jais kada atsitinka. Buvo aiš
ku, jog jis vesti — tvarkyti 
Įmonę turi didelių sugebėjimų, 
ir jo rankose ši Įmonė vis au
ga, plečiasi. Įsiskverbdama su 
savo gaminiais ir i amerikie 
čių plačiąją rinką, šalia to aš 
greit pastebėjau, kad jo gal
voje telpa daugiau, negu kad 
reikalinga gerai tešlą išminky
ti ar net gerai tvarkyti savo 
biznio reikalus. Jo esama aukš
tesnio ir gilesnio išsilavinimo, 
negu reikalauja pats biznio 
vedimas šiuo atveju,
muo, kuris supranta mūsų 
dienu tautinius kultūrinius rei 
kalus, seka jrnūsų gyvenimo 
laiko tėkmę ir orientuojasi ki
tose gyvenimo sritvse, tad ir 
pats pokalbis su juo pasidaro 
ne visai lengvas reikalas. Ne
gi pradėsi jį kamantinėti kaip 
su anketa pradedant nuo gimi
mo metrikų. Juo labiau, kad 
pastebėjau, jog ta tema pa 
kreiptas pokalbis jo nedomi
na. Jis, rodos, net tyčia pa
kreipdavo jį į mūsų dienų iš
kilusias problemas kultūros ir 
ekonominio gyveninio plotmė-

Atrodė, jog visus gx’veni- 
seka atidžiai, 

ir mūsų pačių lietuvių

prisiminė, jog pirmosios spau
dos kregždės, pirkus šią įmonę, 
buvo atskridusios raudonos 
spalvos, ar esą nebuvęs spėjęs 
nė kaip reikiant pilnai susitvar 
kyti su pačia gamyba , nė tos 
gamybos pakitusia rinka, kaip 
jam vieną dieną suskambo 
telefonas., žinoma, tai nieko 
nebūtu buvę stebinančio, bet 
ragelyje pasigirdo švelnus mo
teriškas balsas, pasisiūlęs su 
rimtu pasitarnavimu. Mergina 
kalbėjo angliškai ir siūlėsi tą 
taip svarbų pasitarnavimą at
likti per dienrašti Vįlnį. Esą, 
jo ten dedami skelbimai daug 
pagelbėsią jo biznio reikaluo
se. Bet Juozas Ankus pasakė, 
jog Vilnies neskaitąs, ir apie 
ją net nieko inegirdėjęs. Tur 
būt tas dienraštis būsiąs spaus
dinamas rusiškai, o jis esąs 
lietuvis ir rusiškų laikraščių 
visai neskaitąs. Bet mergina 
su dideliu užsidegimu, tur būt, 
tikėdama pasigavusi ne taip 
jau mažą žuvį ir savo uždar
bio atžvilgiu net su užsispyri
mu tvirtino, jog Vilnis tai pats 
geriausias lietuvių kalba lei
džiamas dienraštis ir taip pa
plitęs,
liorių skaičius pasiekiąs

jog gausus jo egzemp- 
net

Tai as-

je.
iųo Įvykius jis 
net ir mūsų . 1 .spaudą. Domėjosi, kaip Nau
jienos tvarkosi, pasitraukus iš 
gyvųjų tarpo ilgamečiu! jų vai
ruotojui dr. Pijui Grigaičiui. 
Jis labai vertino Naujienų at
liekamą toki svarbų vaidmenį 
mūsų laisvės kovos kelyje. 
Juk dėl savo to bekompromi- 
sinio nusistatymo šis dienraš
tis yra labiausiai nekenčiamas 
tiek okupantų tiek jų bendra
keleivių.

PIRMOSIOS SPAUDOS
KREGŽDĖS BUVO

RAUDONOS
To pokalbio metu paaiškėjo 

ir kodėl jis pasitiko mane su 
švpsena. Jam tuo momentu

(Bus daugiau)

MARQUETTE PARKE 
NUSIŽUDĖ STUDENTAS

Praeitą šeštadienio rytą Mar
quette Parko futbolo aikštėje 
buvo rastas Illinojaus technolo
gijos instituto studento Glen Do- 
veat, 19 m., kūnas. Policija aiš
kina. kad Doveat. gyvenęs 6606 
So. Rockwell St., nusižudė per
sišaudamas ir susprogdindamas 
savo pasigamintą bombą. Kulka 
buvo peršauta per smilkinį, bet

Guyford Srever, Pittsburgh© Car
negie — Melon universiteto preziden
tas, buvo prezidento Nixono paskir
tas Valstybinio Mokslo Fondo direkto

riumi.

Dr.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ BU
TAS 2-tram aukšte Bridgeporto aoy- 

linkėje. Tel. 523-4109.

kaip jis bombą susprogdino, ne
išaiškinta. Jo namų rūsyje rasta 
medžiaga bomboms gaminti. 
Liudininkai matė jį penktadie
nio vakarą apie pusiau dešimtą 
valandą išeinant iš namų. Žmo
nės, gyvenantieji South Califor
nia Avenue, 6900 bloke, valandą 
vėliau išgirdo -smarkų spro
gimą.

PADĖKOS SAVAITGALĮ 
UŽMUŠTA 56Q ŽMONIŲ 

Dar negalutinomis’ žiniomis 
per Padėkos savaitgalį nuo pra
eito savaitės 
kričio

trečiadienio, lap- 
24 d. 6 vai. vakaro iki 

sekmadienio nakties 12 valau, 
dos JAV-bėse trafiko nelaimėse 
žuvo 560 žmonių, iš kuriu 14 už
mušta vien Chicagos srityje.

— Dar dėl Čiurlionio Galeri
jos. Kas galėjo tikėtis, kad pa
čių dailininkų 1956 metais Įs
teigta galerija, jų atrinkti ir ap
saugoti lietuviu dailininku kūri
niai pasidarys užsitęsusio ginčo 
priežastimi. Deja, jau dešimtį 
metų Čiurlionio Galerijos steigė
jai kovoja už tos galerijos idė
jos išlaikymą ir joje sukaupto 
turto apsaugą.

Šių metų gegužės mėnesį gin
čas buvo perduotas Lietuvos ats
tovui Vašingtone p. J. Kajeckui. 
Dar gegužės mėn. atstovas J. 
Rajeckas raštu kreipėsi į kun, J. 
Borevičių, S.T., o taip pat pavedė 
Generaliniam Konsului Dr. P. 
Daužvardžiui imtis priemonių 
galerijos ginčą užbaigti. Iki šio 
laiko atst. Rajeckas nėra gavęs 
atsakymo iš kun. J. Borevičiaus. 
A. a. Gen. Konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis mirė taip pat nesulaukęs 
atsiliepimo į jo kūn. J. Borevi- 
čiui parašytus raštus.

— Paul Jasinskas, St. Rita 
aukšt. mokyklos mokinys, daly
vavo tos mokyklos futbolo ko
mandos žaidynėse su Loyolos 
akademijos komanda dėl Chica
gos katalikiškų mokyklų čem
pionato. Laimėjo St. Rita ko
manda 26:8 rezultatu.

A. G. AUTO REBUIIDERS 
j čia automobiliai išlyginami ir nuda 
|žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

DIDELIS TURTAS — $17,000 
mos į metus iš atskirų butų su 
dais. Jaukūs 2 aukštų muro na 
arti Archer buso. Automatinė ai: 
šiluma. Galima pirkti už $46,OOC

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Be 
kaip naujas. Aluminum langai. Ir 
tas šiltas beismantas. Naujas gan

i Blokas nuo parko. S38,5O0.
3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS, 

zu šildymas. Geros pajamos. Gr 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,0

6 KAMBARIU MŪRAS. Kabi] 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas 1 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modemus bunga 
Liuksusinė vonia, kabinetų virt 
Pilnai Įrengtas beismontas. Židi 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 : 
garažas. Marquette Parke. $28,

4 BUTŲ gražus mūras ir„ 4 : 
mūro garažas. Naujas gazo šildyi 
Aluminum langai. Prie Maria H 
— $42.700.

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

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

mn uis

INSVlANCf
<y_

State Farm Fire and Casualty Company

2 PO 4 MŪRINIS, ssiepas ir pa 
gė, centrinis šildymas, garažas. Br: 
ton Rarke

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tusi 
sklyp'as. 41-ma ir Campbell.

Piasus BUNGALOW, irenf 
skiepas, garažas. Tuoj galima už 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
ąuete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įr 
gimais. Judri vieta.

bt

Y

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ir ilgesnį laiką negalėjo daly
vauti.

— Diek Butkus, Chicagos fut
bolo komandos Bears pagrindi
nis žaidėjas, pakviestas garbės 
pirmininku US Marinų tradici
nės žaislų rinkliavos neturtin
giems vaikams Kalėdų proga. 
Chicago Daily News įdėjo sek- 
marieninės laidos pirmame pus
lapyje spalvotą propagandinę 
nuotrauką. Tame pat numeryje 
tilpo straipsnis apie latvių tipiš
kus valgius, ta proga paminint 
Latvijos istoriją ir dabartinę pa
dėtį.

— Al Pretkelis, Ruth Mielių- 
lis ir Jean Masokas, Chicago Sta
te universiteto studentai, paskir
ti į įvairias mokyklas praktikai 
ir specialiems mokyklų bei apy
linkių projektams.

— Frank Ročkaitis su savo 
apylinkės grupe išstojo iš naujai 
sukurtos Chicagos pietvaka
riuose organizacijos The Mid
way Organization, pareikšda
mas abejones jos tikslams, kurie 
nesiderina su apylinkės gyvento
jų reikalais.

— John Unitas - Jonaitis pra
eitą sekmadienį dalyvavo Balti- 
morės Colts futbolo komandos 
svarbiose žaidynėse su Oakland 
Raiders ir laimėjo 37-14 rezul
tatu. Praeitame futbolo sezone 
jis buvo sunkiai susižeidęs koją tybę.

— Sue Palusis išrinkta Ameri
kos Legiono Garfield posto pa- 
gelbinio Mergaičių vieneto pir
mininke. Ji perėmė tas pareigas 
iš savo sesutės Karen. Pat Pa
lusis išrinkta istorike ir Maria 
Palusis — seržantės asistente.

— Daiva Matulionis ir Vincas 
Kuliešius iš Marquette Parko 
apylinkės gavo Amerikos pilie-

2951 WEST 63 STREET 
436-7878 ė /

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mi 
po 3 mieg.. alumin. langai, karštu v 
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, ga 
žas. Gražioje vietoje prie parko. 
$40.500. V-... ■ -

6 K A MB. MŪR., moderni virtuvė 
vonia, alum, langai, karštu vandei 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.5

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alų 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūš 
2-jų autom, garažas. Marquette P 
ke. $36.500.

GRAŽUS 4 BŪTŲ mūr., alum. L 
gai. karštu vandeniu šild. gazu, n 
dernios vonios. Mūr. garažas. M 
quette Parke. $52.000.

VIRŠ 50 PĖDŲ plomo, gražus ka 
pinis sklypas, 2-jų butų namui. O; 
lawn. Teiraukitės.

LABAI GERAS 10 butų mūras, 
automobiliu mūro garažas. Marque' 
Parke. — Tik $88.000.

NERIS REAL ESTAT
3009. WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu' naujus ir perstatai! senus 5 
su rūšių namo apšildymo pečius 
air-conditioning Į naujus ir senus r 
mus. Įrengiu vandens boilerius 
stogų rinas (gutters). Darbas atli 
karnas greit, sąžiningai ir garantuot:

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

NAUJIENAI
NAUJIENAS


