
Y NEW
35°, naktį 20. 
leidžiasi 4:21

L'JIJ. 'i T"----------

Debesuota, diem 
Saulė teles. 7 .‘00,

72w /ovt and Greatest Lithuanian DaUy in America

A * ■ i B gg C" ts^cl • 3»
TU LitAiMoūuB Daily Nrw»

Pubb^hed by The Lithuanian Nfwj Publishing Co-. Inc I

1739 So. Halsted Street, Chicago, HL 60606
EAymartet 1-6100

OiMr One Million Lithuanian In The United Statu I

VOL. Lvm , 1971 m. Kaina 15c

MASKVA BIJO LAISVU UKRAIN
' SOVIETU PSICHIATRU NAUDOJIMAS 

POLITINIAMS PRIEŠAMS IZOLIUOTI
NEW YORKAS. — Amerikoje jau pasirodė dviejų sovietų 

mokslininkų, brolių Zhores ir Roy Medvedevų knyga “A Ques
tion of Madness”, šioje 223 puslapių, Alfred A. Knopf išleistoje 
knygoje, kurių į anglų kalba, vertė Ellen de Kadt, smulkiai apra
šyti nauji sovietų metodai naudojant psichiatrines ligonines reži
mui nepritariantiems asmeninis bausti. Zhores Medvedevas buvo 
buvo ligoninėje 19 dienų ir smulkiai aprašė savo patirtį.

UKRAINIEČIAI PLAČIAI KLAUSOSI

Pradžioje jis nurodo, kad pa- 
sibagius Stalino teroro laikomas, 
Kremliaus valdžia nutarė lai
kytis sovietų įstatymų ir kons
titucijos, tačiau pasirodė, kad 
nedemokratinei valdžiai labai 
sunku buvo tinkamai nubausti 
žmones, laikantis gan demokra
tinės konstitucijos. Atleidinėji
mai iš darbų ne visada davė vai
sių. Tada kažkas sugalvojo 
idėją, kad vis dažniau vykdomi 
politiniai teismai ir vis didėjan
tis politinių kalinių skaičius da
ro blogą įspūdį patiems sovietų 
piliečiams ir užsieniui. Tuo tar
pu vis didėjantis skaičius ligo
ninėse gydomų žmonių gali būti 
laikomas socialiniu progresu. 
Taip ir prasidėjo psichiatrinių 
ligoninių didėjimas.

Medvedevas gražiai aprašo ir 
savo apklausinėjimą psichiatri
nės ligoninės daktarų. Klausi
mas' “Ar jūs galvojate, kad jū
sų buvimas šioje ligoninėje yra 
pateisinamas” ? Jai atsakysi: 
“Ne” — daktarai parašys — 
“paranoikas”,' jei atsakysr^ei- 
giAihaų. tai. , bus laikoma ligos' 
pripažinimu, rašo knygoje Med- truputi pagarsint!tokias krau- 
vedevas. .......

‘ Toliau daktarai klausia: “Ar 
jūs dažnai nesutikdavote su sa
vo kolegomis?” Jei atsakai “daž
nai”,-užrašoma “mėgsta -ginčy
tis”,:jei- atsakai “ne”, daktarai 
užrašo “silpnas, neturi agresy-
y.

:.Žhr>rės Medvedevas sako, kad statant naują namą trakto- 
jo ligos’ diagnozė buvo: “nesu
gebėjimas prisitaikyti prie so
cialinės'aplinkos, didelės refor- 
matoriaus-deluzijos, nepaprastai 
skrupulingas dėmesys detalėms 
jo raštuose, Leonardo de Vinci 
sindromas, kuris stumia paci
entą nepasitenkinti vien moksli
niu darbu, bet stumia jį į pu
blicistinių raštų rašymą”.

Kada Med ve j evo. draugai įro
dinėjo, kad jis visai normalus 
ir sveikas, psichiatrai atsakyda
vo, “tik labai patyrę psichiatrai 
gali pastebėti pirmuosius proti
nės ligos simptomus”. v

Sovietų režimo praktika už
darinėti savo kritikus į beprot
namius iškilo Meksikoje vyks
tančiame pasaulio psichiatrų 
penktame kongrese.

Dalyvauja mokslininkai iš 52 
valst., jų tarpe iš Sovietų S-gos. 
Kai kurios delegacijos parengė 
rezoliuciją, kuri pasmerktų sovie 
tų psichiatrų naudojimą politi
niams tikslams. Laisvųjų kraš
tų psichiatrai labai pasipiktinę 
iš Sovietų Sąjungos dažnai atei
nančiomis žiniomis apie režimo 
mėginimus bausti savo kritikus 
ir opozicijos narius uždarant juos 
į bepročių ligonines.

Apie tokios rezoliucijos pla
nus sužinojęs, sovietų delegaci
jos vadas Sneževski, Moks
lo Akademijos psichiatrijos in
stituto direktorius Maskvoje, pa
grasino visai pasitraukti su visa 
sovietų delegacija iš kongreso, 
jei bus priimta kokia rezoliucija, 
smerkianti sovietų elgesį.

Kanados psichiatrai ruošia 
gan abstrakčią rezoliuciją, ku
ri smerktų ne specialiai Sovietų 
Sąjungą, bet valstybę, kuriose j keltos pasakos.

1$ VISO PASAULIO

NEW DELHI. — Indija pa
skelbė, kad penki Amerikos Pa
kistani parduoti lėktuvai ap
šaudė Agartalą miestą Indijoje. 
Buvo keliolika užmuštų ir su
žeistų. Indijos premjerė pareiš
kė: “Praėjo laikai, kada vals
tybės, sėdinčios už 4,000 mylių, 
galėjo mums diktuoti ir stum
dyti mus. šiandien mes elgia
mės taip, kaip mūsų tautos inte
resai diktuoja”.

LONDONAS. — Britanija už
darys .per dvi savaites savo am
basadą Irake, kuris nutraukė di
plomatinius ryšius su Britanija.

ČIKAGA. — Roman Kasper, 
72 metų, gyvenęs 6937 S. Mapel- 
wood, buvo rastas pasikoręs sve
timo namo rūsyje, 6542 S. Wes
tern.

ČIKAGA__ Prezidento Nixo-
no žmona ir duktė Julie Eisen
hower trečiadienį 40 min. apsi
pirkinėjo Čikagos Sears krautu
vėje. Ponia Nixoniene norėju- 

tuves, kurios remia prezidento 
ekonominę politiką.

ČIKAGA.—Sprogimai ir gais
ras vakar sunakino Addisono 
priemiestyje plastmasinių indų 
fabriką.

BELGRADAS. — Jugoslavi- 

rius iš žemės išvertė seną puo
dą su auksiniais pinigais. Gatvė
je buvę žmonės tuoj pat pinigus 
išgraibstė, pasiliko tik šešios 
monetos.

Italijos spaudoje
Romoje leidžiamas dienraštis 

“U Secolo d’Italia” dviejuose iš 
eilės laidose, š. m. lapkričio 12 
ir 13 d. plačiai rašė apie Vilniu
je š. m. gegužės mėn. įvykusią 
Simo Kudirkos bylą ir Simo pa
reiškimus. Dienraštis S. Kudir
kos pareiškimams paskyrė net 
aštuonias ilgas skiltis.

Straipsnis iliustruotas Simo 
Kudirkos nuotrauka. Nurodyta, 
kad S. Kudirka buvo nuteistas 
10 metų sunkiųjų darbų stovyk
los bausme. Laikraštis, žinomas 
savo antikomunistine laikysena, 
straipsniui panaudojo antraštę: 
“Kremliaus tironai plečia žvė
riškus puolimus prieš lietuvius”. 
Plačiai naudotasi Romoje lei
džiamo “Elta-Press” biuletenio 
9 nr. paskelbta S. Kudirkos by
los, jo pareiškimų medžiaga. 
Straipsnis baigiamas Miunchene 
leidžiamo biuletenio “ABN Cor
respondence” teiginiu: “Kudir
ka liks laisvės simboliu ne tik 
lietuviams, bet ir visoms paverg
toms tautoms”. (E) 

psichiatrijos mokslas būtų pa
jungtas politiniams valdžios tik
slams.

Sovietų delegatas Sneževski 
paneigė žinias, kad bepročių li
goninėse laikomi sveiki žmonės. 
Jis sako, kad tai šaltojo karo su-

Šitokiais oro pripūstais stogais apdengiami atsargoje laikomi JAV karo laivai, kad drėgmė ir vė
jas nesužalotu virš denio esančiu laivy įrengimu. Paveiksle matomas "Betelgeuse" laivas stovi 

Philadelphijos laivyno dokuose. ’

ESTAS SIŪLO 69-TĄ GATVĘ VADINTI Sekretorius Stans 
KUDIRKOS IR KARD. MLNSZENTY VARDU atvyko Lenkijon

ČIKAGA. — “Chicago Today” vakar įsidėjo esto Viktor 
Minneste Jr., Amerikos estų politinės akcijos komiteto pirmi
ninko, laišką, pavadintą “Tžla dar blogiau”. Jis siūlo užuot pava
dinus dalį 69-tos gatvės Kudirkos vardu, kaip pasiūlyta miesto 
taryboje, likusią tos pačios gatvės dalį pavadinti kardinolo Mind- 
szehty vardu. Autorius primena, kad “Chicago Today” vedamasis 
lapkričio 18 d. pasisakė prieš Kudirkos gatvės vardą, nes miestui 
esą nereikia paminklų ištižimui priminti, (čia turėta galvoj Vi
gilant laivo kapitono ir kitų Pakrančių Sargybos pareigūnu iš
tižimą) .

Estas sako, kad tylėjimas šia
me atvejuje padėties! nepagerin
tų. Jei būtų visuomenėje dau
giau žinomi Lietuvos Latvijos ir 
Estijos okupavimo faktai tuo 
metu, kada vyko Kudirkos inci
dentas, tai gal ir JAV Pakran
čių Sargyba būtų parodžiusi 
daugiau “stuburo”, kai rusai ėmė 
reikalauti išduoti Lietuvos pi
lietį esantį ant Amerikos laivo.

Sūlydamas 69-tą gatvę pava- 
dnti Kudirkos ir, kitą jos dalį, 
kardinolo Alindszenty vardu, 
autorius nurodo, kad kardinolas 
yra garbingas, atsidavęs savo 
idėjoms vyras — simbolis vil
ties ir užsispyrimo ;milijonams 
žmonių už diktatorių uždangos. 
Jis esąs gyvas pavyzdys to, už 
ką Vakarai sakosi stovį.

Baigdamas Viktor Minneste 
tvirtina, kad paminklai, kada nė
ra darbų ir atitinkamų reikš
mingų pozicijų yra tik “tokeniz- 
mas”, tačiau visiška tyla yra dar 
blogiau.

Jordano karalius 
kalba apie karą

AMANAS. — Jordano kara
lius Husseinas parlamento ati
daryme pasakė kalbą, kurioje kė
lė reikalą visiems arabams mo
bilizuoti jė#as karui su Izrae
liu, kuris pripažįstąs tik jėgos 
teisę. Arabų kelias į taiką esąs 
tik per jėgą ir karą Jungtinių 
Tautų rezoliuciją priimta 1967 
metais, yra vienintelis patenki
namas kelias sprendžiant Vidu
riniųjų Rytų Konfliktą, tačiau 
dėl arabų nevieningumo tos re
zoliucijos niekad nepavyko įgy
vendinti, pareiškė karalius.

Jis pažadėjo palestiniečiams, 
išdavus iš izraelitų vakarinį Jor
dano upės krantą, palestiniečiai 
•patys galės nuspręsti savo atei
tį.

Tuo tarpu Izraelyje kariuome
nė vėl nušovė šešis arabus Ga
zos pakraštyje. Per trijų dienų 
kovas su arabais izraelitai nušo
vė jau 12 arabų partizanų.

VĖUfiUSIOS ZIHIOS
♦

♦ Kongresas priėmė pajamų 
mokesčių įstatymą kuris duo
da teisę mokesčių mokėtojui įga
lioti vyriausybę paimti vieną do
lerį mokėtojo politinės partijos 
naudai, prezidento kampanijos 
išlaidoms padengtu Po ilgų gin
čų nutartą kad Įstatymas pra
dės galioti tik nuo 1973 m., tai" 
gi neturės reikšmės ateinančių 
metu rinkimams.

Senatas po ilgu debatų pa
tvirtino žemės ūkio sekretorių 
Earl Butz 51 balsu prieš 44.

+ Čilės valdžia paskelbė San
tiago provincijoje pavojaus sto
vį. Uždarytos dvi radijo stotys. 
Kubos diktatorius Fidel Castro 
išvyko iš Čilės namo.

♦ Britų parlamentas patvir
tino vyriausybės susitarimą su 
Rodezija.

♦ Vakar sovietų premjeras 
Kosyginas atvyko į Daniją, o 
gruodžio 5 jis važiuos j Norve
gija-

♦ Kambodijos kariuomenė 
atidavė priešui Baray miestą Dėl 
to gali sugriūti visas šiaurės ry 
tu frontas.

♦ Karinė vadovybė paskelbė, 
kad patikrinus Pietų Vietname 
esančius kareivius, per penkis 
mėnesius rasti 5,374 narkotikų 
vartotojai.

WASHINGTONAS. — Ame
rika nutarė sustabdyti karinės 
medžiagos tiekimą Indijai. Apie 
2 milijonų dol. vertės ryšių ir 
komunikacijos įrengimų siunta 
buvo atšaukta. Viso Indijos už
sakymai kariuomenės reikalams 
siekė 11.5 mil. dol.

SANTIAGO. — Čilė pareiškė 
Amerikai protestą spaudai pa
skelbus, kad du prezidento Ni- 
xono patarėjai Herbert Klein ir 
Robert Finch pareiškė kad “pre
zidento Allendes valdžia Čilėje 
ilgai neišsilaikys”. ■ '

VARŠUVA. —- JAV prekybos 
sekretorius Stans iš Maskvos at
vyko į Varšuvą, kur jį pasiti
ko Lenkijos užsienio prekybos 
ministeris Kazimier Olszewski. 
Abu ministerial pasidžiaugė, kad 
Amerikos-Lenkijos santykiai ge
rėja. Neseniai Lenkijoje lankė
si transporto sekretorius Volpe, 
o dabar lankosi Stans.

Ministeris Olszewski pareiškė 
Lenkijos norą išplėsti eksportus 
į Ameriką. Lenkijai reikalingos 
Amerikos mašinos ir įrankiai, 
pareiškė Olszewski.

Čilės šeimininkės 
reikalauja maisto

SANTIAGO. — Čilės sostinėje 
dideles ir triukšmingas demons
tracijas -surengė moterys, na
mų šeimininkės. Daužydamos 
puodus ir-keptuves, jos žygiavo 
prie prezidento namų, reikalau
damos daugiau, maisto produk
tų. Grupė jaunuolių, matyt, ko
munistų, bandė išvaikyti apie 
5,000 moterų, tačiau, jiems ne
pavyko, nes policija išvaikė juos 
pačius ašarinėmis dujomis ir šal
to vandens čiurkšlėmis, 
sužeista 88 asmenys.

Čilės vyriausybė aiškina, kad 
maisto ėmė trūkti todėl, kad so
cialistinei vyriausybei pakėlus 
algas, žmonės daugiau maisto iš
perka. šeimininkės skundžiasi, 
kad krautuvėse maisto negali
ma gauti. Mėsa pasirodo tik vie
ną savaitę per mėnesį ir tai ne 
visur.

Buvęs viceprezidentas sen. Hubert 
Humphrey, įsigijęs naujus akinius, 
kaip atrodo, sutvelnėjo ir yra daugiau 
penalus į mokslo žmogy, o ne į rinki
mams besirengianti politiku. Abejo
jama, ar jis demokratę bus {Įstatytas 

vėl kandidatu į prezidentus.

UŽSIENIO RADIJO PROGRAMŲ
MASKVA. — ’’Christian Science Monitor” bendradarbis Paul 

Wohl paliečia Maskvos baimę, kad Sovietų Sąjungos ukrainiečiai 
neužsikrėstų iš užsienio ateinančiomis svetimomis idėjomis. Jis 
sako, kad vienas iš svarbių motyvų, kodėl Kremliaus vadai nu
tarė užimti Čekoslovakiją, buvo Presov, Slavakijoje, veikusi 
ukrainiečių radijo stotis, kuri nors veikdama komunistų val
domoj Čekoslovakijoj, siųsdavo į sovietų Ukrainą tautinės dvasios 
programas, tautine muzika ir dainas.

Airijoj sušaudė 
britų kareivį

BELFASTAS. — Vienas bri
tų kareivis iš šiaurinės Airijos 
civiliais drabužiais buvo nuva
žiavęs į Airijos respubliką pasi
kalbėti su savo sužieduotine. Jis 
nebesugrįžo atgal ir jo kūnas 
buvo rastas prie vieno kelio, per
šautas keturiais šūviais. Nea
bejojama, kad jį nušovė slapto
ji airių armija. Sakoma, kad kū
nas turi ir kankinimo žymių.

Nužudytas britų kareivis pats 
yra airis, gimęs — Airijoje. Jis 
su tėvais emigravo į Angliją ir 
pateko į britų kariuomenę. Jo 
sužadėtinė praeityje gavusi daug 
įspėjimų nedraugauti su britų 
kareiviu.

Airijos premjeras pasiūlė 
abiem bekovojančiom šiaurinėje 
Airijoje pusėm Kalėdų proga pa
skelbti'paliaubas. .Pirmas tą par 
siūlymą atmetė' Šiaurinės Airi
jos vidaus reikalųaninisteris, sa
kydamas, kad paliaubos tik pa-1 
dės slaptai airių armijai persi
organizuoti.

Slaptos armijos pareiškime sa
koma, kad paliaubos bus tik ta
da, kai bus išardyta šiaurinės 
Airijos provincijos valdžia, kai 
visos Airijos žemės bus sujung
tos ir visa britų įtaka bus paša
linta.

Siūlymai saugumo 
konferencijai

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius William Rogers 
pasakė kalbą užsienio korespon- 

. , dentų sąjungos pietuose. Kalbo- 
Buvo je jįs pa(įarė gan svarbių pareiš- 

ikimų sovietų siūlomos saugumo
konferencijos reikalu. Rogers 
nurodė, kad Europos saugumo 
konferencijoje sovietai tui\ ne
paskelbti viešai visų Europos 
valstybių lygybę ir nepriklauso
mumą. Amerika mielai prisi
dėtų prie tokios konferencijos 
parengiamųjų darbų tuoj, kai 
bus pasirašyta Berlyno sutar
tis, dėl kurios derybos vyksta 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijų.

Rogers pridėjo, kad saugumo 
konferencija turėtų padrąsinti 
Europos valstybių susitaikymą, 
o ne patvirtinti jų suskaldymą. 
Reikėtų patvirtinti lygybę ir ne
priklausomybę visų Europos val
stybių, nežiūrint į tai ar jų po
litinės ir socialinės sistemos yra 
skirtingos ar — panašios. So
vietų Sąjunga turėtų žengti to
liau, negu jų siūlomas Rytų-Va
karų kultūrinis bendravimas ir 
imtis žygių praplėsti laisvesnę 
žmonių, idėjų ir informacijos 
cirkuliacija.

SOTTO IL MONTE. — Kaž
kas pavogė iš nedidelio muzie
jaus, įsteigto popiežiaus Jono 
XXni-čiojo garbei jo gimtaja
me kaime, kryžius, medalius ir 
kitas relikvijas.

Sovietams okupavus Čekoslo
vakija, daug Čekoslovakijos uk
rainiečių buvo išmesti iš parti
jos, iš darbų, radijo stotis bu
vo uždaryta. Čekoslovakijoje 
gyvenanti ukrainiečių mažuma 
buvo nutildyta.

Sovietai tačiau nepasiekia ir 
negali panašiai nutildyti kitų 
šalių ukrainiečiu. Politbiuro na
rys, llcrainos gauleiteris Piotr 
Šelest lapkričio 11 d. puolė 
straipsnyje “Pravda Ukrainy” 
užsienio radijo stotis, kurios ban
dančios suskaldyti Sovietų Są
jungą. Ukrainos rašytojų su- 

! važiavime šelestas šaukė: “Mes 
turime nuplėšti kaukes nuo tų 
ukrainiečiu bužuaziniu nacio
nalistų, kurie sujungė jėgas su 
sionizmu ir įvairiomis kontra- 
revoliucinėmis etninėmis grupė
mis”.

Autorius Paul Wohl nurodo, 
kad Čekoslovakijoje slapta mili- 
sija labai stropiai kontroliuoja 
laiškus, siunčiamas vietinių uk
rainiečių į užsienį ar į Sovietų 
Sąjung^. Sovietų KGB Įsteigė 
Pragoję specialų ukrainiečių rei
kalų skyrių. - ■ * - —- ■

Ypatingai vakarų Ukrainoje 
žmonės neužmirštą Vakarų Eu
ropos tradicijų. Intelektualai 
nusistatę prieš ukrainiečių ru
sinimą ir turtingiausios sovietų 
respublikos medžiaginį išnaudo
jimą. Ukrainiečiai žino, kad jų 
žemės turtai ir pramonės gamy
ba padeda rusams subalansuoti 
biudžetą. Ukrainoje esą dau
giau Įvairių religinių sektų, dau
giau pastebimas žmonių indivi
dualumas, negu Rusijoje.

Ypatingai Maskva bijanti už
sienio radijo religinių programų, 
kurios transliuojamos ukrainie
čių kalba. Vakaruose yra 13 ra
dijo stočių, kurios siunčia pro
gramas 14 vai. kasdien. Radio 
Liberty neagituoja ukrainiečių 
sukilti prieš rusų valdžią, ta
čiau jos stotys palaiko ukrainie
čių tautinę dvasią, siunčia uk- 
krainiečių rašytojų, kurie už
drausti Sovietų Sąjungoje kūry
bą, duoda žinių iš slapto pogrin
dinio laikraštėlio “Ukrainsky 
Visnyk”.

Vėl nukrito 
dolerio vertė

ROMA. — Amerikos iždo se
kretoriui Romos konferencijoje 
pasaulinės valiutos krizės rei
kalais pareiškus, kad Amerika 
sutiktų pakelti aukso vertę, do
lerio vertė pasaulio rinkose dar 
daugiau nukrito. Vokietijoje do
leris nuo gegužės mėn. nukrito 
11.25%. Japonijos biržoje nu
kritimas siekė 10.17/.

Washingtone gruodžio 17 ir 18 
d. bus tęsiamos dešimties pra
monės galybių derybos dėl do
lerio ir aukso santykio. Connally 
Romoje kalbėjo apie 10', aukso 
vertės pakėlimą. Tiek pat nu
vertintas būtų doleris.

Pakistanas skelbia kad 
Indija pradėjo naujus puolimus 
dar septyniuose frontuose.
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Įspūdžiai iš Antrojo Teatro Festivalio
METAI, keturių veiksmų di

vertismentas, parašytas Kosto 
Ostrausko. Režisūra ir sceno
vaizdis Marijos Smilgaitės, re
žisierės padėjėja Daiva Matu- 
1 kmyl ė, choreografija antra
me veiksme Elenos Gustaity- 
tės -— Arguelles, kostiumai 
Julijos Smilgienės, muzikinė 
priežiūra Daivos Matulionytės, 
scenos butaforija Jūratės laks
tytės. Scenovaizdžio atlikimas 
Juliaus Smilgos, grimas — Al
donos Zailskaitės, apšvieti
mas — Vytauto Paukščio, tech
nikiniai padėjėjai Henrikas 
Dovilas, Tentas Martis, Algis 
Regis, Jūratė Žymantaitė. Su
vaidinta Jaunimo Centre, Chi- 
cagoje, LB Jaunimo Teatro 
ketvirtadienį, lapkričio 25 d., 
7:30 v. v. ir penktadienį, lap
kričio 26 d., 7:30 v. v.

Sužadėtinė, Jaunoji, žmona, 
Senelė — Rima Gailiūtė.

Sužadėtinis, Jaunasis, Vyras, 
Senelis — Romas Stakauskas.

Apvesdintojas — Bernardas 
Prapuolenis.

Amūras — Linas Regis.
Meilės dievaitės — Vilija Bi- 

laišytė, Kristina Juodvalkytė, 
Regina Maleckaitė. Daiva Pe- 
tersonaitė, Nijolė Sparkytė, 
Nora Spurgytė

AUDRONĖ, trijų veiksmų 
drama, parašyta Jurgio Jan
kaus, režisūra Elenos Daugu
vietytės — Kudabienės, sceno
vaizdis ‘Algirdo Trumpicko, 
grimas ir perukai — Stasio Il
gūno, režisierės padėjėjas ir 
garsų tvarkytojas Michael Law 
lor. Rūbų eskizai Aldonos Ma
tulienės, baldai — Kazimiero

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

. N AC JI E N0 S
1739 So. Halšted Street Chicago“ 8, IllirwiB

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA j
Naujienose galima gauti puikiu knygų, kurios papuos bet kokią Į 

knygų spinta ar lentyną: I
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. S6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi.........—$6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. _______ —-_________ _______  $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusk įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; H dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — _ ______________________ $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p„ $530
Juozas Liūdžiu s, RAŠTAI, 250 pust __------------------------ $3.00
P. Liūdživvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pust, ________________________________  $1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

įrišta — S5.00 minkštais viršeliais —........  $4.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ___________ _____________ S1C.00

NAUJIENOS,
• -r' ; ■ - ’ ■ ' - ■

1739 So. Hoisted St., Chicago 8, III. — Telel. HA 1-6100

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

S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
pst, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
.' 6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stancikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina. 2 dol.

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

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

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

NAUJIENOS,
fW So. HAISTED STa CHICAGO. ILL.

Mikšio, dekoracijų pagamini
mas — Antano Kaušpėdos, bu
taforija — Aldonos Markevi
čienės, šviesos — Henriko Šva
žo, scenos priežiūra ir admi
nistracija — Kazio Mikšio. Su
vaidinta Hamiltono Lietuvių 
Dramos grupės “Aukuras”, 
šeštadienį, lapkričio 27 d., 7:30 
v. v.

Tėvas, ūkininkas — Algirdas 
Enskaitis.

Motina, jo žmona — Marytė 
Kalvaitienė.

Audronė, jų duktė — Alina 
Žilvytienė.
Skhmutė, jų duktė — Lina Ver 
bickaitė.

žeminėlė, tetulė — Elena 
Dauguvietytė.

Alinis, ūkininkas — Balys 
Juodelė.

Andriejus, prekiautojas — 
Alfonsas Stanevičius.

Vargūnas, kaimynas — Al
girdas Ulbinas.

Saulenis, bernas kaimynas
— Edmundas Dervaitis.

Arminas, bernas kaimynas
— Juozas Sakalauskas.

Erdvis; bernas kaimynas — 
Romas Blekaitis.

Meletėlė, mergina — Onutė 
Elvikytė.

Ulelė, mergina — Ina Ku- 
dabaitė.

Laimutė, mergina — Rūta 
Bikinaitė.

Bernai, merginos — Audrius 
Stonkus, Paulius Sakalauskas, 
Kazys Deksnys, Tomas Kuda
ba* Adelė Lukošiūtė, Laima 
Deksnytė

PASKUTINIS PIKNIKAS, trijų

Paryžiaus Orly aerodrome yra modernios skulptūros pavyzdys — 15 
pėdų įvairiaspalvių lempų, metalo vamzdžių ir 16 mylių ilgumo vielų 
rinkinys. Skulptūra yra gan sunki — penktadalis tonos. Ją paga

minti truko pusantrų metų.

veiksnių melotragikoniedija, pa
rašyta Algirdo Landsbergio, Los 
Angeles Dramos Sambūrio kon
kurse laimėjusi pirmą premiją. 
Režisūra Dalilos Mackialienės, 
scenovaizdis — Algirdo Ža- 
liūno, režisierės padėjėjai Ba
lys Mackiala, Vladas Gilys, 
muzika gitaroms ir angliškų
dainų tekstai Donato Blažio ir 
Vyto Sakalausko, lietuviškų 
dainų tekstai Dalilos Mackia
lienės, suvaidinta Los Angeles 
Dramos Sambūrio sekmadienį, 
lapkričio 28 d., 2 v. p. p.

Baltramiejus, piknikų kara
lius — Vincas Dovydaitis.

Bart," jo sūnus — Donatas 
Blažys.

Arūnas (Rooney), jo drau
gas — Vytautas Sakalauskas.

Mr. Spock, jų draugas ■— 
Manfredas Prišmantas.

Vincas, buvęs mokytojas, 
nekilnojamo turto spekulian
tas — Vytautas Vidugiris.

Matas, buvę§ mokytojas, da
bar kepėjasįVladas Gilys.

Kunigas, Airnėrikoje gimęs 
lietuvis — Algimantas Gied
raitis.

Morta, klebono šeimininkė
— Ema Dovydaitienė.

Mėta, Mortos seserėčia — 
Raisa Urbanienė.

Anelė, tavernos savininkė
— ATiltis Jatulienė.

Pradedant Kosto Ostrausko 
susidomėjimu surasti atsaky
mą gyvenimo mįslei Metuose, 
nuslystant į tolimą ir lyg tai 
čia pat esančią praeitį Jurgio 
Jankaus Audronėje (tai yra 
viena versija neužmirštamos 
Antano Vienuolio novelės, ku
ri 1944 metais turėjo išvysti 
rampos šviesas kaip muzikinis 
veikalas Kauno Jaunajame 
Teatre), stebint save ir savo 
aplinką Amerikoje per Algir
do Landsbergio spalvotą ir 
jausmingą prizmę Paskutinia
me Piknike, nepailstančio ir 
amžinai degančio išeivijos dva
sios prasmingumo dėka, vis 
žiūrinčio, kad išeivių kultūrinis 
gjwenimas užsidegtų naujomis 
šviesomis — kalbu apie Anatoli
jų Kairį, suorganizavusį Antrąjį 
Teatro Festivalį, žiūrovas praei
tą savaitgalį buvo nukeltas į te
atro pasaulį, teisingiau išsireiš
kiant. į išeivijos, lietuviško te
atro galimybę. Taigi didysis 
klausimas yra ar išeivijoje gali 
būti lietuviškas teatras?

Tenka atsakyti, jog lietuviš
kas išeivijos teatras dar ir to
liau lieka nepasiektu idealu.

Kodėl sakau, jog tai yra ne
pasiektas idealas? Lietuvoje 
praeityje ir dabar teatras eg
zistuoja per svetimtaučių dra
maturgų kūrybą. Pas mus dra
ma yra daugiausia apleista li
teratūros sritis. O išeivijoje 
lietuviškas teatras atsistoja 
ypatingoje keblioje padėtyje. 
Jei bus statomi versliniai vei
kalai, tai tuomet kam iš viso 
reikalingas lietuviškas teatras? 
I lai sėkmingiausiai atsakė Los 
Angeles Dramos Sambūris, pa

. - įsirėžianti žiūrovo atmintyje, 
skelbdamas dramos konkursų Taip pat vaidyba išsiskyrė Li~ 
ir suvaidindamas premijuotą na Verbickaįtė ir Alfonsas Sta 
vaidinimą. Taip pat pagalvo- nevičius. Pagirtinos Ąekoraci- 
jo ir Antrojo Teatro Festivalio Jos’ kostiumai, vaizduoją Pa
jūry komisija, paskirdama s^enduolės laikų Lietusą (Auš 
pirmą premiją už veikalo at- rinė ^spausdino Paskenduolę 
likimą Los Angeles Dramos 1913 metais).
Sambūriui. Jurykomisijos ki- Kai šiandien New Yorke 
tos premijos paskirtos Hamil- Liquid Theater bando priartė-
tono Aukurui už kostiumus ir ii prie publikos vienas kito fi- 
Chicagos Jaunimo Teatrui už zišku palietimu, tai tikrasis 
dekoracijas. Jury’ komisijos teatras paliečia žiūrovą per iš- 
nuomone, jei būtų nutarta sakytą jausmą žodyje. Algir- 
skirti daugiau premijų, geriau das Landsbergis yra jausmų 
šiai vaidino Rima Gailiūtė ir vaizduotojas ir todėl jo vaidi- 
Romas Stakauskas. Bet visa nimas buvo teatrališkiausias 
tai yra ne tiek svarbu, kai nė- visame festivalyje. Fabula: 
ra teksto ką vaidinti. Išeivi- išeivis lietuvis Baltramiejus, 
jos lietuviškas teatras dar lau- dabar piknikų rengėjas, al
kia savo dramaturgo.- vyksta į visoje Naujoje Angli-

Kostas Ostrauskas savo .Ve- j°.ie pagarsėjusį > pikniką jo 
tais bandė apimti visą žino- pravedimui, bet susiduria su 
gaus gyvenimĮą, pasinaudoda- nauju kunigu, kuris nori ap- 
inas privilegija, kad iš visko švarinti tikėjimą nuo biznio, 
galima šaipytis. Tačiau jis te- Tačiau Landsbergis nutarė ne- 
pagavo tik /žmogaus senatvę, baigti vaidinimo ir tokiu būdu 
ką jis ir pats žino, vis karto
damas senelės ir senelio isto
riją savo vaidinimuose. Tie 
seneliai sėdi- savo namuose, 
skaito lietuviškus laikraščius,

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
- '. J. ' Y _

Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių,#) (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 Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių Kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt . , - -

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti: - . .

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

rauda dėl savo žuvusio sūnaus 
ir vis žudo jaunus nuominin
kus studentus, kad jie nėra jų 
sūnūs. Simbolika ant simbo
likos, tačiau šiuo atveju ji įdo
mi ir gal net prasminga. Pir
mutiniai trys veiksmai drama
tiniai neįdomūs ir nereikalin
gi. Gera vaidyba veikalą gel
bėjo, bet neišgelbėjo. Svarbiau
sias Metu ivvkis vra Romo Sta- 
kausko pasirodymas kaip ste
binančiai kūrybingo aktoriaus. 
Jam geru partneriu buvo pro
fesionalė aktorė Riin(a Gailiūtė. 
Žiūrovams laibiausiai patiko 
trečias veiksnias lovoje, kai 
per viduramžį■•persiritęs vyras 
ir žmona neberanda tarp sa
vęs net nei sekso, o tik mušty
nes paduškomis. Jei Ostraus
kas būtų turėjęs ką nors tame 
veiksme pasakyti, tuomet vai
dyba būtų įgavusi sparnus.

Režisierė Marija Smilgaitė 
yra gimusi 1951 metais. Ji ne
suprato ir negalėjo - suprasti, 
kad Metu esmė vra metu našta 
ir todėl padarė visą spektaklį 
nesibaigiančiu karnavalu. Ka
dangi ir tikslus Metų atlikimas 
nebūtų perdaug padėjęs vei
kalui, tai visiškai priešingas 
priėjimas prie " veikalo buvo 
savotiškai Įdomus ir, kas svar
biausia, parodė režisierės sa
vaimingumą. ' Smilgaitė yra 
linkusi į dailę ir jos režisavi
mas yra nelyg scenovaizdžio 
piešimas. Beje, ji ir atliko Me
tų išradingą 'scenovaizdį. Ta
čiau tai daugiau tinka filmui, 
o ne teatrui, ftes teatro esmė 
yra pagrįsta vaidyba.

Metams labai trūko tempo.
Tai labai matėsi pirmame 

spektaklyje, kai visuomet įdo
mus Bernardas Prapuolenis 
Apvesdintojo rolėje beveik už
migdė publiką. Antrame spek
taklyje visa tai buvo atitaisy
ta.

Antano Vienuolio apsaka 
Paskenduoli yra tapęs klasiki
niu veikalu mūsų literatūroje. 
Nenuostabu, kad nuo 1956 me
tų A. Liobytės ir K. Kymantai
tės Paskenduolės inscenizacija 
yra virtusi Vilniaus akademi
nio dramos teatro repertuaro 
pastovia dalim, kuri ypač rtv 
dytina provincijai. Pasak Sta
sio San t varo, Jurgio "Jankaus 
Paskenduolės verki j a Audronė 
būtų buvęs muzikinis vaidini
mas Kauno Miesto Savivaldy
bės Jaunajam Dramos Teat
rui 1941 metais, kur tame te
atre reiškėsi seserys Daugu
vietytės. Praėjus šimtmečio 
ketvirčiui Audronė buvo pa
statyta be muzikos. Kaip dra
ma ji yra bevertė, kurių muzi
ka gal būtų išpirkusi. Jurgis 
Jankus visiškai nepažįsta teat
ro ir jo dialogai yra nuobody
bės .viršūnė, toli gražu nuo 
šiuolaikinio vilniečių pasiseki
mo. Vaidinimo širdis Elenos 
Dauguvietytės vaidyba: aiški, 
stipri ir žėrinčiai įdomi. Ji bu
vo bobulių bobulė, amžinai

Good intentions never saved a penny.

V ■ ■ • - . , f'

3t takes X fyanrrnfment to save money. To 
yocr £xsa2y, to the fotore. And maybe to 
yoor country. Good intentions just aren’t

That’s -rhy the Payroll Savings Pian 
'weeks so wefl. It’s a iray of saying “I’m

And it’s almost effortless. AH yoc do is 
sign up once, There you tome. Then the 
amount you specify is automatically set 
aside from your check each payday and 
put into U.S. Savings Bonds. You have 
automatic saving poTer.

After aH, it’s hard to spend money you 
don’t tooch.

Oh, you’ll touch k someday. Foe that 
house, or dream vacation, or fix your 
kids’ college education.

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 5^% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 36%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a cocnpa- 
asble improvement for aH older Bonds.

So think k over. The Payroll Savings 
PSaa. It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Jost, or
w dvm. ^rrdrd. r**ey era be 

botek. he deferred
"•*<1 wdrsnreiaiu Ard memeni her,
Brwb aae ■ jwwrf wry Wj w-*.

lake stock in America.
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Dan Kuraičio 
draugų vaišės v j 

Keliautojas ir biznierius Dąn 
Kuraitis biznį pardavė, bet nuo 
kelionių jis neatsisakė. Dabar
tiniu metu jis baigia rašyti apie 
buvusią kelionę į Indiją ir ruo
šiasi naujai kelionei. Pasaulį 
jis kelis kartus yra apskridęs, 
bet Mao Cetungo valdomoje Ki
nijoje jis dar nėra buvęs. Pa
vasarį jis išskris į Kiniją. Jis 
planuoja ten praleisti tris savai- 

kunigas leidžia Baltramiejui 
surengti paskutinį pikniką. 
Trečiame veiksme yra viena 
itin teatrališka scena, kur Bal
tramiejus įsivaizduojamai, pub 
likai suka laimės ratą, o vėliau 
sapne mato visus praėjusių pik 
nikų dalyvius. Vincas Dovy
daitis smarkiai paūgėjd savo 
vaidyboje. Išskirtinos savo 
rolių atlikime taip pat Raisa 
Urbonienė ir Viltis Jatulienė.

Didžiausia festivalio spraga 
yra Chicagos lietuvių teatra
lų nepasirodymas kokiu nors 
vaidinimu. Visa tai gajima 
suprasti, bet negalima patei
sinti. Atrodo, kad norima 
daugiau vaidinti - gyvenime 
negu Teatre. Tebūna ateities 
Trečiasis Teatro Festivalis pas 
kutiniu skambučiu XZhicagos 
Teatralams sugrįžti į Teatrą. 
Tik tuomet namai bus pilni. ’

les. Jis bus nongironge, Pekine, 
Šanchajuje ir Kantone. Tokiai 
kelionei jis turi pasiruošti, ge
riau susipažinti su Kinijos isto
rija.

Dan Kuraitis, prieš išvažiuo
damas į Floridą, praeitą sekma
dienį sukvietė būrelį senų savo 
pažįstamų, kuriems gyvenimas 
kirto panašius smūgius ir kūne 
turi pramokti džiaugtis' kad ir 
aptemusia diena.

Pas Kuraitį buvo muzikas Jo
nas Byanskas, Genovaitė Gied
raitienė, politikas Frank Woy- 
dat, Sophie Vizgard, Albinas Ru- 
dinskas, -Nella Shukis, John 
Evans, kaimynė Philomena Pa- 
kel, Bill Conrad, Mary Bullaw, 
Frances Kaiken, Stella Rogers, 
Julija Maukus, Agnes Thomaš, 
Marcelė Taussant ir kar keli 
kiti.

Dan Kuraitis visus labai gra
žiai priėmė, savo planus papa
sakojo, o svečiams mažai pa
sakoti tereikėjo. Kiekvienam, 
kaip Bocaccio pasakoje, reikėjo 
tiktai, papasakoti vieną savo gy
venimo anekdotą. Vėliau visi 
buvo nuvežti į Kuraičio mėgia
mą valgyklą ir skaniai pavai
šinti.

Vaišingas Kuraitis svečius pa
vaišino, bet jis ir savo įgimto 
darbo neužmiršta. Jis šlifuoja, 
taiso' įr derina savo įspūdžius iš 
ankstyvesnių kelionių i Indiją. . 
/ . ' Korespondentas
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(Tęsinys)

Lietuviu tautinis atkutimas 
kunigo lenkomano nusikračius

Plymouth

PLYMOUTH, Pa., prie Sus-
quehannos upės Wilkes Barre 
kaimynystėje, 1960 metais 12*- 
000 gyventojų; apylinkėse buvo 
gausūs kietos anglies klodai. 
Lietuvių kolonija Čia prasidėjo 
1869 metais nė kiek negeriau 
kaip ir kitur: 1882 m. su lenkais 
įsteigta bendra parapija, drauge 
su lenkais pasistatyta bažnytė
lė, nors lietuvių buvo daugiau, 
bet kunigas buvo lenkas, o kai 
pagaliau gautas “lietuvis” kun. 
Varnagiris, tai šis pasak Dr. A. 
Kučo istoriją “laikėsi senoviš
kos tvarkos ir pamokslus sakė 
lenkiškai”. Net šv. Kazimiero 

. savišalpos draugijos įstatuose 
buvo Įrašyta, kad esanti “Inten
cija Taworczistos Broliszkos Pa- 
maszies Szwento Kazimiero, kad 
narodas polskas ir lietuviczkas 
Rimskaj katalikiszkas galėtų 
susiryszt mazgu broliszkos mej- 
les”... Tik kunigo Varnagirio 
nusikratę plymutiškiai lietuviai 
pagaliau gavo tikrą lietuvį, Dr. 
Šliupo iš Lietuvos partrauktą 
kun. Aleksandrą Burbą, dėl ku

rio kilo lemiamasis su lenkais 
“mūšis”. Vyskupui įsakius, kad 
Burba pamokslus sakytų lenkiš
kai ir lietuviškai, šiam perskai
čius evangeliją lietuviškai len
kai sukėlė tokią “revoliuciją”, 
kad grasino pati vyskupą nušau
ti, o kun. Burba kelias savai
tes negalėjo į kleboniją grįžti. 
Tolimesnė vaidų lietuvių karstų 
iš kapinių išmėtymo ir bylų ei
ga jau buvo aprašyta anksčiau. 
Lenkai kun. Burbą kitaip ne
vadino kai “polakožerca” (len
kų ėdikas). Lietuviai lenkams 
palikę brangiai kaštuvusią mū
rinę bažnyčią pradėjo vėl rink
ti aukas kitai, bažnyčiai — lie
tuviškai, kad ir medinei statyti, 
kas su klebonija ir naujomis ka
pinėmis kaštavo $18,800. -

Plymoutho lietuviai, atsiga
vę po visų negandų ir nuostolių 
atsipalaidojant nuo lenkų, pra
dėjo kultūriškai kaip ant mie
lių kilti, čia iki 1907 m. ėjo 
“Vienybė Lietuvininkų”, ku
rios spaustuvėje išleista nema
žai knygų ir knygelių, čia kun. 
Burba leido savo “Valtį”, čia ke-

Kanados žąsys jau išskrido į šiltesnius kraštus. Paveiksle matomas žąsų spiečius buvo nufotogra
fuotas Wisconsin©. Waupon pel cėse, kur žąsys sustojo pailsėti.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KtSS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50.

lėtą metų ėjo SLA organas Tė
vynė, Blaivystės Laiškas, čia 
Dr. šliupas įkūrė Lietuvių Moks
lo Draugiją knygoms leisti, įsi
steigė Motiejaus Valančiaus 
skaitykla, Rašliaviška draugys
tė, Dramos vaidilų dr-ja, Tėvy
nės Mylėtojų Draugija; čia vy
ko SLA seimai, veikė visa eilė 
kitokių draugijų, k. a. Simano 
Daukanto, Darbininkų, Jauni
kaičių, Rūtos moterų dr-jos, 
Lietuvių Republikonų ir Moterų 
klubai ir t. t.

Trubadūras su beržo tošele
MINERSVILLE, P., apie 1950 

metus dar turėjęs 7783 gyven
tojus, bet mažėjantis buvęs ant- 
tracito kasyklų miestas. Pirma
sis lietuvis čia apsigyveno 1889 
m. Apie 1890 metus čia įsisteigė

lietuviai buvo išrinkti net į sa
vivaldybės tarybą; o vienas bu
vo miestelio policininkas. Būta 
lietuvių biznierių, verslininkų ir 
6 smūklės. Lietuvių apsčiai gy
veno visoje eilėje apylinkės 
miestelių, k. a. Mount Pleasant, 
Coaldale, Lanslord ir kt. viso 
1549 lietuviai. Dėl žiaurios kal
nų išvaizdos lietuviai šias vie
tas vadino “Sibiru”.

Nuo čia netoli yra Silver Crek 
su skaitlingomis kasyklomis apy
linkėje. Lietuviai čia per 50 me
tų kasdami anglį daug pergy
veno, . daug nelaimių turėjo. 
Port Corbin, St. Clair, Pottsville 
apylinkės — visur lietuvių gy- 
venta, sunkiai dirbta ir daug 
kentėta. Nuo 1924 metų liko 
ko ne vieni tik griuvėsiai ir liūd
ni atsiminimai. “Ten, aname kai

riai) su 63,551 .gyventoj ų 1960 
metais, buvęs dįdžiausias antra
cito kasyklų centras. Lietuviai 
čia atsirado 1870 m., jau jų bu
vo virš 600. Tai kolonija, kur 
lietuviai ko mažiausiai reikalų 
turėjo su lenkais ir dar 1892 
metais jau susitarė steigti sa
vą lietuvišką parapiją, o 1893 
m. ir bažnyčia be lenkų pasista
tė. Priežastis aiški, kad čia iš 
pat pradžių veikė nebe lenkoma- 
nai, o šliupo importuotasis kun. 
Burba!

Wilkes Barre pradėtas leisti 
laikraštis “Draugas” ir čia per
keltas “Garsas”, čia Įvyko' pir
masis Amerikos liet, katalikų 
kongresas, kuriame nutarta 
steigti Liet. Katalikų Federaci
ja; čia yra LRKSA centras ir 
veikia keturios SLA kuopos, čia

BRIGHTON PARKO 
NAMU SAVININKU 

VEIKLA
Brighton Parko Lietuvių Na

mų Savininkų Draugija kitais 
metais rengiasi paminėti savo 
veiklos 10-ties metų sukaktį.

Nors per šį pirmą dešimtmetį 
draugija nedaug tepasižymėjo, 
bet ateityje numatoma turėti 
daug darbo, ypač besirūpinant 
lietuvių nuosavybių apsauga.

Yra žinių, kad miesto vado
vybė rengiasi Brighton Parke 
vykdyti pigiųjų namų statybą ir 
apgyvendinti mums nepageidau
jamą elementą. Dėlei to šioj 
apylinkėj automatiškai nuken
tėtų mūsų gražiai tvarkomos 
nuosavybės vertė.

Brighton Parko lietuviai na
mų savininkai sušaukė lapkričio 
26 d. Hollywood salėje susirin
kimą, aptarė opius klausimus ir 
išsirinko naują valdybą.

Valdybą sudaro: pirmininkas 
Pr. Rumšą, vicepirm. B. Paliulis, 
sekret. Pr. šulas, kasininkas — 
Kostas Marcinkus ir parengimų 
vadovas — J. Aukščiūnas.

Kandidatai —- J. Jokubka ir 
A. Marma.

Draugija turi per 200 narių, 
bet Brighton Parke galėtų turėti 
tris kartus daugiau.

Valdyba tad yra numačiusi 
aplankyti kiekvieną lietuvį na
mų savininką ir paraginti tapti 
šios draugijos nariu, nes “kur 
du stos, visados daugiau pada
rys”.

Draugija ruošiasi paminėti 
10-ties metų veiklos sukaktį ir 
tam reikalui rengia banketą, 
kuris įvyks 1972 m. vasario 5 d. 
Hollywood salėje, 2417 \V. 43rd 
Street.

Valdyba kviečia? visus Brigh
ton Parko lietuvius, ypač namų 
savininkus, bankete skaitlingai 
dalyvauti jr tuo prisidėti prie 
draugijos gyvavimo palaikymo.

Bilietus iš anksto galima "įsi
gyti Pr. Rumšos maisto krau
tuvėj, 4359 So. Maplewood Ave.

P. Rumšą

heip you r 
HEART FUNdV

holu your HEART
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■ Dr. KAZYS GRINIUS

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

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

i (neįrištą) už $2.00.
• -.?? NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.
** Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS "
1739 South Halsted Street, Chicago, UI. 60608

pirmoji pažangių moterų drau
gija, o sekančiais metais visa 
eilė visų pakraipų ir tikslų drau
gijos ir kuopos. Draugijų veiki
mas buvo gyvas. Apie 1890 me
tus L. Šliūpienės ir J. čelvienės 
iniciatyva įsteigta pirmoji pa
žangiųjų moterų draugija, 1895 
m. laisvamanių Spindulio drau
gija, 1900 m. Lietuvių Laisva
manių Susivienijimas, be to šv.

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psL

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

- darbiautojif ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą, 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 t>sl., kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

S+efanita Rūkienė,. GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu. Masišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja- 6 dol. . ; <

JwŽ8» KapaČIntkas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą, tremtinių stovyk
lose, VoMetijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dot

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriHausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIET6S ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukamis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psL $l,Q0. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultti- 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingu Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psln S.LOO.

Šie ir Mtr leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6OS 
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Vincento, šv. Pranciškaus drau
gijos, TMD (Tėvynės Mylėtojų 
Dr-jos) kuopa, želmens dr-ja, 
Nepriklausomų Piliečių klubas 
ir kt. Būta nemažai lietuvių 
amatininku ir biznierių ir 5 kar- 
čiamos.

1895 metais pradta kurti šv. 
Pranciškaus parapija ir jos pa
statyta bažnyčia, klebonija, 
Liurdo koplyčia, mokykla ir vie
nuolynas 1958 metų apskaičia
vimu visas turtas įvertintas pu
se milijono dolerių.

Minersville kaimynystėje — 
Tower City, Williamstown, Ly- 
ken, Valley visur buvo gyvos lie
tuvių kolonijos; šiandien tik pri
siminimai belikę... Likusieji su. 
meile tebeprisimena savotišką 
lietuvį trubadūrą, tai yra vieną 
Lietuvos kaimo bernelį, kurs 
laisvalaikiais po darbo savo vie- 

Įninteliu “muzikos instrumentu” 
— beržo tošele grodavo ex 
promptu komponuojamas tokias 
griaudžias nostalgiškas tėvynės 
ilgesio meliodijas, kad besiklau
santiems ašaras išspausdavo...

t

Griuvėsiai ir liūdni 
atsiminimai beliko

NEW PHILADELPHIA, Pa., 
apie 2,500 gyv. Pirmieji lietu
viai čia pradėjo kurtis apie 1885 
m. ir 1914 metais jų buvo 1,600; 
dirbo kasyklose, turėjo daug 
draugijų, 1896 m. įsteigta Sal
džiausio širdies parapija. Lie
tuviai čia buvo gana veiklūs, du

ne buvo užmuštas mano brolis”, 
rodo senas maineris svečiui. “Čia 
Įgriuvo žemė”, rodo kitą vietą. 
“O čia mano tėtis žuvo”, prisi
mena mainose užaugusi lietuviš
ka atžala...

ši kolonija savo laiku buvo 
pagarsėjusi tokiais “tikinčiais” 
klerikalais mušeikomis, kad ap
kuldavo ne tik LSS (Socialistų), 
bet ir SLA (Susivienijimo) kal
bėtojus!

Įvyko ir istoriškasis 1901 metų 
šešioliktasis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje Seimas, kuria
me dėl kunigų Miluko ir Kaupo 
diktatoriškų užmačių Įvyko ski
limas, kurio rezultate šiandieen 
turime SLA ir LRKSA.

(b. d.)

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

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

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St, Chicago, 11L 60608

Pirmajam “Naujienų” 
numeriui pasirodžius

GIRARDVILLE,’ Pa. — Kai 
Pranas Lavinskas, “Mainerio at
siminimų” autorius, čia atvyko 
1893 metais, rado vienui vieną 
lietuvį, kurs jau buvo Įsitaisęs 
saliūną. Apie 1890-98 metus čia 
jau buvo lietuvių 30-40 šeimų. 
Daugumas lietuvių čia gerai Įsi
kūrė, yra apie 40 sėkmingų biz
nierių. Girardville yra pagarsė
jusi Potts mainos darbininkų 
streikais ir kompanijos polici
jos žiauriais elgesiais, šaudy
mais, skebais ir pagaliau ang
liakasių unijos steigimu. Bet ji 
sustiprėjo tik unijos priešaky
je atsistojus John Lewis ir jo 
artimam talkininkui Stasiui Ge
gužiui. Lavinskas savo atsimi
nimuose mini, kaip entuziastin
gai Minersville lietuviai 1914 me
tais sutiko iš Chicagos gautas 
pirmąsias “Naujienas”, kaip kar
štai ruošėsi šaukiamam pirmam 
Amerikos lietuvių seimui, iš
rinkdami savo du kandidatu — 
Žemaitį ir Mazurkevičių, ir kaip 
kunigas Augustaitis “deklara
vo”, kad “Mes norim tik kata
likiškos Lietuvos, o visus ne- 
katalikus iš Lietuvos išvary
sim !”

WILKES BARRE (Vilksba-

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽU
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 GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl-, 
kaina 2 doL , ’ . J’!

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

IMI

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

today's FUNNY

$KUA/K^ M

l.uf’W/W 1

to 
Edword ScRock 
Manchester, Coon.

© 1$71 by NEA, Inc.

T<xJ«y'i FUNNY vili poy $1.00 for 
eoch orięinol -fonn," tvd. Send oooj 
re: Today's FUNNY, 1200 Wert Third 
St, Cleveland, Ohio 4411L

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

UNIYEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
įie 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.

Taupyme Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Be reikalo Zenkevičiaus nebūtų vežę
Dalis Amerikos lietuvių, patyrusi, kad rusai, va

žiuodami į dabartinę Jungtinių Tautų sesiją, pasiėmė 
Vytautą Zenkevičių, manė, kad jis išleistas prasivėdini- 
mui. Užsieniuose nebuvęs rusas triukšmo nekelia, bet 
užsienyje gyvenęs kitatautis pradeda nerimauti. Pilka 
ir nuobodi sovietinio gyvenimo kasdienybė pasidaro ne-
bepakeliama, todėl kartas nuo karto juos ir išleidžia 
prasivėdinti.

• Atrodė, kad ilgus metus Amerikoje gyvenęs ir po 
visą kontinentą zujęs Zenkevičius lietuviškame užkam
pyje pradėjo nerimauti. Teisybė, jis buvo padarytas “ta
rybinės” .Lietuvos užsienio ministro pavaduotoju, bet 
jis ir kiekvienas žino tos ministerijos reikšmę Vilniuje. 
Užsienio ministru yra plaukus dažnai besidėstanti Pilių-' 
šenkina, bet oficialiu ministerijos valdytoju padarytas 
Zenkevičius. Tas oficialumas mažai tereiškia, nes tik
ru valdytoju yra ne Piliušenkina ir ne Zenkevičius, bet 
Vilniun specialiai šiems reikalams sekti atsiųstas rusas.

visos Tarybų Sąjungos delegacijos vardu”. (Tiesa,
1971 m. lapkričio 30 d., 3 psl.).

Vytautas Zenkevičius - pasisavino nepaprastai dide
les teises. Jis pasisavino tokias teises, kokių niekas jam 
nesuteikė. Be to, jis turėjo drąsos paneigti kongreso 
atstovui Derwinskiui tas teises, kurias čikagiečiai vis 
dėlto jį įgaliojo. Derwinskis yra legaliai,, teisėtai išrink
tas JAV kongreso atstovas. Legali ir gyventojų daugu
mos legaliai ir teisėtai rinkta šio krašto valdžia kongreso 
atstovą paskyrė Į Jungtines Tautas. Esame tikri, kad už 
Derwinski buvo paduoti jo distrikte gyvenančių Ameri
kos lietuvių balsai. Bet jeigu už šį kongreso atstovą būtų 
nebalsavęs, nė vienas lietuvis, jis yra teisėtos šio krašto

Dabar aiškėja, kad Zenkevičius atvažiavo ne tik vyriausybės įgaliotas rūpintis socialiniais, ekonominiais 
prasivėdinimui. Atrodo, kad Gromyko ir kiti sovietų j ir kultūriniais pavergtų tautų reikalais.
delegacijos nariai žinojo, kad šios sesijos Jungtinių Tau- T110 tarpu Zenkevičius lietuvių niekur nebuvo rink
tu socialinių, ekonominių ir kultūrinių reikalų komite- tas. Vytautas Zenkevičius atstovauja tiktai Lietuvą ka
tas gali paliesti ir sovietinę Baltijos valstybių okupacija. metu okupavusią Sovietų Sąjungos karo ir policijos 
Aukštas JAV pareigūnas rusams galėjo iš anksto paša- Okupacinė sovietų valdžia primetė Lietuvai ‘la
kyti, kad toks klausimas bus keliamas. Tarptautinis man
dagumas nėra priešingas panašiems įspėjimams. Mas-

gana gerai pažįsta Ameriką, nes čia ilgai gyveno ir Mas
kvą informuodavo apie Amerikos vyriausybės ir gyven
tojų nuotaikas. Jam gerai žinomas ir sovietų valdžios 
iš anksto suplanuotas pasiteisinimas Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai okupuoti. Jis vykusiai pakartojo prieš 30 metų 
sovietų propagandos agentūrų skelbtas žinias. Bet jis 
dar toliau nuėjo. Kai kongreso atstovas Ed. Derwinskis 
apgailestavo, kad sovietų valdžia į savo delegacijos sąs
tatą įdėjusi lietuvių kilmės žmogų, tai Zenkevičius Jung
tinių Tautų socialinio komiteto posėdyje šitaip čikagie- 
čiui JAV kongreso atstovui Derwinskiui atkirto:

rybinę” vyriausybę, kurią iki šios dienos kontroliuoja 
Maskvos paskirti atstovai, o Zenkevičius yra tos okupa- 

kva pasirinko Zenkevičių dviem sumetimais, būtent: jis i Onės vyriausybės narys. Jokių rinkimų okupuotoje Lie- 
“* ‘ 'tuvoje nebuvoto pats Zenkevičius jokiuose rinkimuose

nedalyvavo/ Zenkevičių ministro pavaduotojo pareigoms 
pasirinko rusai, Zenkevičių į savo delegaciją New Yor- 
kan taip pat Įtraukė rusai. Užtat Zenkevičius ir kartojo 
prieš 30 metų rusų mestus šūkius ir apie rusų pavergtą 
Lietuvą pasakojo tiktai sovietų imperializmui naudingus 
tvirtinimus.

< . Sovietų valdžia žino, _ kad pavergta Lietuva negali j kiant Gotikos past<>viu stj]jumi> 
turėti jokio atstovo Jungtinėse Tautose. Maskva tsip p^t«į-uo tarpu, kai europiečiai blaš- 
žino, kad net ir “tarybinė” Lietuva negali paskirti at-’kėši tarp jų daugelio, niekuomet 
stovo į bet kokį Jungtinių Tautų komitetą. Husai įtraukė nenutoldami nuo renesanso ir 

<<rn . „ t - • • m t r, • .Zenkevičių i savo delegaciją. New Yorkan jis atvažiavo, romantizmo
Taip, as esu lietuvis, esu Tarybų Sąjungos de- kaip Sovietų Sajungos atstovas. Tariamą Lietuvos vice.; kuriu pilgrimai bėgo Kata- 

legacijos narys, Lietuvos Tarybų Socialistinės Res-įmjnjstrą rusai atšmugeliavo į New Yorką, o Zenkevičius 3S atsilikimu"
publikos užsienio reikalų ministro pavaduotojas ir tiktai šmugelio keliu galėjo girtis neturimais įgalioji-. primityvumu, o jų dogmos bu- 
aš, o ne jis, galiu kalbėti čia savo respublikos vardu, mais ir nebūtais dalykais. vo laikomos laisvės varžtais. To-

trims mėnesiams — ---------- $6.00
vienam mėnesiui ..... --------- $2.00

Kanadoje:
m p tams$22.00
pusei metų --------------- -----$12.00
vienam mėnesiui ----- -—— $3.00

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
ZU. 60608. TeleL HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

> JonaS A. šAMkUS, 1*11 b.

KAS ČIA DABAR DAROSI?
Reformacijos ir kontra refor

macijos turjo ir turi įtakos so
cialiniam politiniam žmonių gy
venimui. Dabartinės katalikų 
Bažnyčios reformos pagrinduo
se ir užkulisiuose turi daug di
desnės reikšmės, negu tai yra 
aiškinama tikintiesiems, visai 
neužsimenant, kas čia dabar da
rosi. žmonėms yra svarbiau ži
noti ne liturginiai ar techniški 
dalykai, bet kas tikrumoje sle
piasi reformacijos paraštėse.

Martyno Liuterio reformaci
ja, kurią dabar vadina konser
vatyvia, prasidėjo ne 1517 m. 
prikalimu 95 tezių prie Witten- 
burgo katedros durų, bet 1510- 
11 m. jam esant Romoje, kur vo
kiečių augustiniečiai vienuoliai 
ieškojo naujų santykių tarp Die
vo ir žmogaus. Jis paliko kie
tas doktrinas su likiminiu at
spalviu tikėjime ir gyvenime. Ki
to tuolaikinio reformatoriaus Ul
rich Zwingli pažiūrą, kad ir pa
gonys gali būti išganyti, jis lai

kė krikščionybės išdavimu. Re
formatoriai įdiegė demokrati
nius principus, kad karaliai ir 
valdovai būtų ribojami įstaty
mais. Dar tolimesnį žingsnį val
džios ir žmonių santykiuose pa
darė kitas reformatorius Jean 
Calvin, skelbdamas, kad žmo
gus turi teisę kovoti prieš tiro
niją, tai darant laisva valia su 
kantrybe ir jautrumu. Tikru
moje ta pasipriešinimo teorija 
kilo Jėzuitų ordine, Pierre Ju- 
rieu ją suformuluojant ir vėliau 
kalvinistui Kari Bart ryškiai pro
paguojant. Liuterio ir Kalvi
no reformacijos teorijose žmo
gaus prigimtis laikoma silpna ir 
linkusi į blogį, o pasaulį pirma
sis palygino su pagundų pilnu 
velnio kabaku ar užeiga, todėl 
žmogui ir gyvenimui yra reika
lingos griežtos taisyklės.

Į reformacijas reagavo kata
likų teologai kontrareformacija, 
sugriežtindami savo tikėjimo 
tiesas bei dogmas, ypač tas, ku

rias reformatai paneigė ai* su
švelnino. Vienok jų inteligenti
ja ir diduomenė gyveno racio
nalizmo ir apšvietos bei rene
sanso amžiaus idėjomis, kelian
čiomis žmogaus didybę, jėgas ir 
laisves. Vyriausiai tai (o ne re
formatoriai, kaip daugelis klai
dingai prileidžia) turėjo lemia
mos įtakos Prancūzų revoliuci
jai.

Pagal dėsningumą kiekviena 
akcija susilaukia atitinkamos 
reakcijos, kiekviena tendencin
ga teoriją susilaukia kritikos ir 
priešingo pakaitalo. Taip prieš 
komunizmo doktriną iškilo Adam 
Smith teorijos, prieš dabartines 
Herbert Marcuse naujosios kai
rės utopijas stojo Eliseo Vivas, 
Max Rafferty ir kiti ne tik su 
kritika, bet ir su realiais pasiū
lymais. Prieš viduržemio refor
matorių pažiūras ir prieš katali
kų dogmas liaudžiai, taip pat 
prieš inteligentijos sumiesčionė- 
jimą bei jos karikatūrinę elgse
ną išėjo romantizmo amžiaus 
auklėtinis J. J. Rousseau. Jis kėlė 
į padanges žmogaus prigimtį, sa
kydamas, kad jis iš prigimties 
yra inteligentiškas ir geras, tik 
bloga aplinka jį sugadina, o ci
vilizacija surakina grandinėmis.

1 Todėl reikia keisti ne žmogų, bet 
aplinką, kuri nesiderina su jo 
laukiniais polinkiais, kad jis būtų 
be visokių varžtų. Iš čia kilo 
šūkis "“Atgal į gamtą”, tapti 
garbingu laukiniu laisvose ko
munose, visai ignoruojant val
džią ir tvarką. J. J. Rousseau 
pirmasis išreiškė. Didžiojo ink
vizitoriaus tvirtinimą, “kad ateis 
laikas, kai žmonijos filosofai ir 
mokslininkai sakys, jog nėra to
kių dalykų kaip nusikaltimas ar 
nuodėmės, bet tik alkani žmonės. 
Ant jų plakatų bus užrašai —
Pavalgydink juos, o tik tada 
reikalauk iš jų dorybės. Jie su
naikins Tavo katedras”...

Visose reformacijose atsispin
di reformatorių būdas. Liuteris 
ir Kalvinas buvo kieto charakte
rio, šalto proto, išbalansuotų 
jausmų asmenybės. Amerikoje 
dominavo Kalvino doktrinos su 
dar griežtesnėmis puritonų bei 
pilgrimų nuotaikomis, žvelgda
mi Į dangų, jie tvirtai stovėjo 
ant žemės. Protestantizmo filo
sofijoje Amerika išaugo i pa
saulinę galybę su tendencijo
mis Naujojo pasaulio idėjas ir 
sistemas skleisti kitur. Kalvi- 
nizmas turėjo didelės įtakos net 
Amerikos katalikams, tai išreiš- 

sentimentalumų,

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

dėl nenuostabu, kad Amerikos 
nepriklausomybės j udėj imams 
teikė, jėgos gandas, jog Jurgis 
3-sis slaptai tapo kataliku. Jie 
tame įžiūrėjo būsimą pavojų lais
vei. Gandą rėmė faktu, kad jis 
1774 m. aktu užtikrino Kana
dos katalikams toleranciją.

Nežymus Amerikos pakrypi
mas link Rousseau romantizmo 
prasidėjo prez. Jeffersono lai
kais. Prancūzų revoliucijos ger
bėjas Thomas Pane savo raštais 
tai praplėtė, nes savo pasiseki
mais išdidus amerikietis pradėjo 
nutolti nuo kalvinistų pažiūros 
apie žmogų. Tos revoliucijos šū
kiai apie laisvę, lygybę ir bro
lybę daugumoje interpretuoja
mi ne tiems šūkiams įgyvendin
ti ar teisingai suprasti, bet nau
jai revoliucijai kelti. Prie to pri
sideda įvairūs tikybininkai, šū
kaudami jau gatvėse, kad visi 
žmonės Dievo akyse yra lygūs, 
nors tai jų šventraščiuose vi
sai nėra parašyta, Kristaus san
tykiavimas su apaštalais ir šven
tųjų šventumo laipsniai rodo vi
sai ką kitą. Todėl kai tik bažny
čios įtikins, kad Judas yra ly
gus Šv. Petrui, jos užsidarys 
savo duris, nes nei danguje nė
ra lygybės, o tik pragare, bet 
niekas dėl priverstinos lygybės 
žemę neturėtų paversti į praga
rą. Dabartiniai reformatoriai ir 
revoliucionieriai sutartinai kal
ba apie žmogaus didybę visai 
nekreipdami dėmesio, kad ji sa
vaime nėra garantuota,- o tik pa
siekiama nuolatinėmis pastan
gomis ir kasdieniniu tobulėji
mu. Visi, pagaliau, žinome, kad 
Napoleonas yra miręs, bet dau
gelis Napoleonais jaučiasi psi
chiatrinėse ligoninėse. Vienok 
Amerikos katalikai reformacijos 
šešėliuose per savo avangardą 
pasuko revoliuciniais keliais,, 
visai nekreipdami dėmesio į bu
vusių tragiškas pasekmes.

Revoliucijų istorijose, kurios 
dažnai turi ne tik socialinius ir 
politinius atspalvius ir vyksta 
reformacijų bei kontrareforma- 
cijų šešėliuose, buvo pašalinta 
ir sunaikinta daug gerų valdžių 
bei valdytojų, kurių vietoje iš
augo tironijos su pabaisomis ir 
avantiūristais viršūnėse. Senti
mentalus Rousseau mokslas vėl 

GEROS DOVANOS
Žios knygos parduodamos. dabar "Naujienose" su 

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

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _________  $3.00
Minkštais viršeliais tik __________ _$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar 
tik ----------------------------------- ---------------------------------  $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba

money orderi.

NAUJIENOS,

atgijo. Tik dabar vietoje skar
malių — Lumpenproliatariat — 
yra hipių ir jipių komunos, ta
pusios tikrais revoliucijos avan
gardais. Šūkis “Atgal į gamtą” 
nereiškia pasivaikščiojimo ar 
važinėjimo dviračiu gamtoje, 
bet yra kelias į naujus kacetus.

Disputuose tarp Kalvino ir 
Rousseau visai nereikia jokių fi
losofijų ar mokslų, jeigu tik be
šališkai pažvelgsime į save ir 
objektyviai viską vertinsime. Iš
kraipytos rouselinės logikos pa
vyzdžius ryškiai užtinkame ben
dradarbiauto jų ir tiltų su so
vietais statytojų ječeikose, at
metant tautinės drausmės reika
lą. Jie kalba apie organizaciją, 
kurią nori pasiekti disorganiza- 
cijos ir uzurpacijos būdu. Sto
ką minimalios organizacijos' ir 
visišką nesus iklausymą pasku
tiniu laiku rodo Cicero miestelio 
mokytojas, organizuodamas vai
kus tokiems eksperimentams, 
kokius vokiečiai darė karo metu, 
siųsdami būrelius avių minų 
laukams valyti. Organizacijos 
viršūnės pretenduoja į politinį 
išeivijos dominavimą. Stipria 
sukraipyto rouselizmo įtaka rei
kia laikyti vieno Chicagos ku
nigo, didelio patrioto išvyką į 
San Francisco miestą pas Haight 
Ashbury hipius vaizdžiam paži
nimui, pagal kurį juos pakarto
tinai vis vadinant naiviais idea
listais. Pilnesniam vaizdui ir su
pratimui, kas čia dabar darosi, 
mums reikia išgirsti apie Ven
grijos prieškomunistinės orga
nizacijos Mindszenty Foundation 
skyrius, esančius mūsų koloni
jų kaimynystėje, apie Amerikos 
studentų prieškomunistinę YAF 
organizaciją, kubiečių Alfa 66 
ir kitus prieškomunistinius są
jūdžius.

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS

1932 METŲ DIENORAŠTIS
18

Per pačius pietus kartu su kalėdinin
kais sėdėjo tik Papūnis. Nė vienas kitas 
nebuvo prileistas prie stalo. Ir su kunigu 
man visai mažai teteko šnekėtis.

LAPKRIČIO 21 D.

Apie ką turėčiau dabar rašytii Ar apie 
tai, kad šią naktį neramiai miegojau sun
kių sapnų varginamas? O gal aprašyti, 
kaip vakar po pietų ėjau i rikiuotės pamo
kas? Daug dainavome, ■ ir manevrą rimo 
rikiuotę darėme. Buvo skaudžiai pašalusi, 
visur sausa. Iš Plungės parvežė m/ane Už
upių šakys.

Bet ne. Įsidrąsinsiu ir parašysiu tą di
delę kovą su savim, kurią aš vakar pergy
venau.

Parėjęs iš Plungės radau atėjusią pas 
mus Domicę Grikštaitę. Vienerius metus 
esu aš kartu su ja pas tėvą išgyvenęs, 
daug linksmų naktų praleidęs. Mokėdavo 
ji. apsivynioti apie kaklą — net dabar ne
galiu prisiminti nesijaudinęs.

’ Tad besėdinti ji vakar geroje trolyje 
stalo gale, prie pat šviesos. Balta bliuze su 
juodu kaklarv’šiu jai gražiai tiko. Tik spė
jau pasisveikinti, ir jau pradėjo veikti nuo 
jos lyg kokia magneto trauka. Atrodė, kad 
ji yra kambario centras.

— O kodėl manęs nesveikini? — pra
šneko tamsoje atsisėdusi Justina Panamai- 

tė. Tik dabar pastebėjau, kokia ji pri
prasta, nublukusi ir nežymi tame kamba
rio pasaulyje' su centru Domice.

Tuojau išėjau į savo priešininkę. Ir 
blaškiausi ten. Norėjosi kokiu nors pre
tekstu pakviesti Domicę į priešininkę, no
rėjosi eiti prie Vosyliaus Į vakarėlį. Buvo 
didžiausias noras pagauti ją į savo glėbį ir 
pergyventi tai , kas tokiu momentu per
gyvenama.

Tramdžiau tuos savo norus, kovojau. 
Ir negalėjau. Palikau nepadaręs jokio ne
tinkamo veiksmo.

Šįryt atsikėliau visus tuos sunkumus 
pramiegojęs. Mokausi vokiečių kalbą, o 
Mamūnė su Justina čia pat verda ir kepa. 
Justina jau šįryt išvažiuos.

Kaip aš turiu tą Mamūnę vadinti? Tei
singiausias jai pavadinimas būtų “pamo
tė’’. Bet žodis “pamotė” yra beveik įžei
džiąs, primenąs nemalonią tiesą. Motina 
aš ją vadinti negaliu, nes tai būtų gryniau
sia melagystė. Mama irgi negaliu vadinti, 
nes lokiu vardu vadinau savo motiną, o 
kitas asmuo negalį ją atstoti ir jos vardą 
nešioti. Paėmiau tą dirbtiną žodį, su galū
ne “ūnė” prie “mamos” pridėta, ir toks 
pavadinimas visais atžvilgiais jai pritinka.

Prisiminiau dabar vieną dalykiuką iš 
savo vaikystės. Prisiskaičiau vieną kartą 
tokių knygų, kaip “Ar yra pragaras” ir 
šventųjų gyvenimus, ir pradėjau gyventi 
kaip ten rašo. Tebebuvau gimnazijoje. 
Abu su broliu miegodavova vienoje lovoje. 
Vieną vakarą atgulus jis išgirdo mane 

šniukščiojant, tylomis verkiant. Supyko 
ir pradėjo bartis. Ką aš čia dirbąs- O aš 
tada atgailavau už nuodėmes. Iki tokio 
laipsnio buvau prisigalvojęs, kad net verk
ti ėmiau.

Rašydavau kiekvieną vakarą tos dienos 
nuodėmes, kalbėdavausi su davatkomis 
apie šventus dalykus.

Vieną kartą sarginau Bočeli, miegojau 
jo kambaryje. Vakare įėjo tėvas ir ištrau
kė iš mano lovos medžius, ant kurių aš 
buvau pasiryžęs gulti atgailaudamas už 
savo nuodėmes.

LAPKRIČIO 24 D.

Praeitą kartą nebebaigiau rašyti vai
kystės atsiminimų. Gavau nuo brolio laiš
ką ir pakvietimą atsiimti pinigus. O va
kar rytą įėjęs pas mane tėvas padėjo ant 
stalo šešis sidabrinius ir du popieriniu, iš 
viso 50 litų. Antradienį iš pašto parvežęs.

Aukso žmogus tas Eliozis. Dabar jau 
be rūpesčio galėsiu susipirkti knygas. Dar 
žada ir “Trimitą” ateinantiems metams 
parūpinti.

Pradėjome minti linus. Linamynės bū
davo kitą kartą kaip didelės šventės, ge
rokai palaidų linksmybių pilnos. Pernai 
per linamynę nebebuvau namie. Užpernai 
buvau, bet su kareivišku munduru, kaipo 
svečias. Buvau parvažiavęs i teismą. O to
liau į praeiti seka visa eilė atsiminimais 
gausių linamynių. Jau suaugęs — šiltos ir 
tamsios pirties pasilinksminimįuosc daly
vaudavau; jaunesnis — saujas sklaidyda
vau; dar vaikas — arklius varydavau.

Eliozio komodose radau keletą dar ne
skaitytų knygų. “Patricijus” jau perskai
čiau. Pradžioje — taip bent iki pusės kny
gos — atrodė, kad nieko nuobodesnio pa
saulyje nebėra. Kai tik pradėdavau skai
tyti, tuojau net išsimiegojusiam miegas 
imdavo. Bet skaičiau prievarta. Perskai
čiau —: patiko. Dabar skaitau “Zuzi šoka”.

Keletą dienų šalo, buvo jau visur kie
tas gruodas, jau ir vaikai ant ledo čiuožė, 
o dabar vėl viskas dingsta. Žemė pradėjo 
minkštėti. ledai pranyko, dangus apsi
niaukė, ir pradėjo vėl rudeniškai lynoti. 
Teisingai H. Senkevičiaus romano herojus 
Plašauskas sako, kad tokios drėgnos ir 
tamsios dienos persisunkia į žmogaus sie
lą ir padaro ji tokiu pat tamsiu, rūsčiu. 
Pasiutęs persisunkimas! Vėl grįžo pas ma
ne tingėjimas dieną fizinį darbą dirbant ir 
ir proto nelankstumas dienorašti rašant ar 
ką nors galvojant.

~ LAPKRIČIO 27 D.
Vakar buvo šeštadienis, ir vakare mes 

baigėme minti linus. Vakar jau mynėme 
su talka. Iki pietų laužti nereikėjo, tad 
myniau ir aš. Dulkių iki soties, net ir per 
daug. Sluką vistiek primyniau, kaip ir 
visi, nors seniai bebuvau niynęs. Po pietų 
kišau i mašiną. Prie mašinos dulkių ma
žiau. Be to, ten jau galėjau dirbti užsidė
jęs Klaipėdoje pirktuosius akinius. Maši
na dažnai gedo.

Talką paįvairino vienas nuotykis. Bu
vo kilęs gaisro pavojus, buvo užsidegę 

suodžiai kamine. Visa talka bėgome gesin
ti, o Vasyliaus Jonis palipo į kaminą ir 
užliejo. Pavakarius valgėme susijaudinę.

Iš svetimų minėjų buvo: Jonušaitė Ie
va, Bumblienė, Vasyliaus Jonis su Juozapa 
ir Jonauskis “Bagalteris”. Jonauskis vi
są dieną mus juokino.

Pavalgius vakarienę, kiti išėjo į Stane- 
lius pas Smilingi šokti ir kino žiūrėti, 
o aš valandėlę pavakarojau — pasiruošiau 
Šnekėti šiandien šaulių susirinkime. Kaip 
pritraukti į būrį daugiau moterų. Nežinau, 
dar , ar paskaitysiu iš rašto,' ar žodžiu pa
pasakosiu.

Tik kažin kaip jausiuos tame susirin- 
kimte? Gal visai neišdrįsiu nė išsižioti. 
Baisiai jaudinuosi panašiais atvejais. Daug 
kartų esu žadėjęs susirinkime šnekėti, bet 
neišdrįsęs, nepajėgęs savo nedrąsumą nu
galėti. Ir tai yra iš didelio nepasitikėjimo 
savimi. Kai dar mažas būdamas gim 
nazijoje buvau, net paskaitas ateitininkij 
susirinkimuose skaitydavau. Tuokart aš 
turėjau didelį pasitikėjimą. Pas tėvą gy
venti astuoni metai po to visiškai ji sunai
kino. O turiu aš jį atgauti, nors ir pavė
luotai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Die nra š t i 
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, MQSili 

IR GERKLtS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tslsf.; P Respect 8-32Lc$ 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo iv iki 12 vaL ryto, 
tuo 7 iki 9 vai. vak. Tree, uždaryta.

Rex. tok 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, saamoinu 3/4-8U12

TeleU PRospect 8-17)7

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trecia dL ir sekmad, ofisas nedarytas,

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phene: REpublic 7-7863

LOS ANGELES - SAN JOSE TKAUKlNid
Anksčiau savo rašinėliuose 

girdavau (prisipažinsiu, neperdė
tai) Kaliforniją, tikėdamas, kad 
gal atsiras koks lietuvis pensi
ninkas ir atklys į išgarbintą 
San Jose, kur tau! Traukia kur 
arčiau — į tą sumurdytą Flori
dą, o jei į Kaliforniją, tai j L. 
A., kur naftos pompos ir rafi- 
nerijos sudaro nemažai smar
vės, o kur dar smogas, degalai 
iš eibės automobilių, fabrikų ir 
kt.

DR. G K. BOBBIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR 6LAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETfiR BRAZIS
KnYbiClAN AND SuKUtQN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-bb4y 

Rezidu 386-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
antract, penktadieni nuo 1—o, tree, 

ir sesuo. tiktai susitarus,

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN-ESINAS
AKUŠERIJA ir moterų LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 

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

Ramiojo okeano pakraščiais
SAN JOSE. — Tris savaites 

praleidau Los Angeles mieste. 
Dabojau namus ir gyvuliukus, 

savininkams išvykus atostogų j 
Europą).

Turėjau progą aplankyti Los 
Angeles apskrities gamtos ir is
torijos muziejų. Pastatas didžiu
lis ir eksponatų pilna. Ypač tur
tingi gamtos skyriai iškamšo
mis ir puikiu pavaizdavimu bei 
kadaise buvusios gyvūnijos di
džiuliais skeletais, rastais kokio
je tai smalos dauboje ir kitur.

Gerasis V. Dovydaitis (dabar 
dažymo rangovas) pavėžino po 
miestą ir savo darbovietes (li
goninė, kaledžas, priv. turtuo
lių namai ir kt.), tad nemaža 
miesto plotą teko apvažiuoti. 
Miestas taip išsiplėtęs, kad kom
paktinio centro lig ir nėra, o di
dieji pastatai susispietę atski
romis grupėmis.

Charakteringa Los Angeles

GRADINSKAS
- '________________________

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

Ofiso 4el.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencno»s~PR6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

AM-FM RADIJAS i
STEREO 

FONOGRAFAS 
NAMŲ ELEKT. IR BATER.

2512 W. 47 ST. — FR
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI

*------- — • —.---- >

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. i E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

ii {vairi v atstumy.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
. 2656 WEST 63rd STREET
Vai.: antrad. nu<r 1—4 po pietų. ' 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rex. telef.: 448-5545

RADIJO ŽE1MOS VALANDOS 

! Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

Lietuvi y kalba: kasdien nuo pirma 
dienio ■ iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 ikį 9:30 vai 
ryto.

Tol.: HEmiock 4-2413
7IJ9 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. HL. *50629

miestui — daugely vietų teko 
matyti naftos pompas, lyg ger
vės be perstojo linksiančiąs. 
Nieko stebėtino pamatyti tokias 
pompas žemoje lygioje vietoje. 
Aplankius, šalia kalno statomą 
kaledžą (greitos statybos, vie
no aukšto pastatėliai), kalno pa
kraščiu priskaičiau 11 veikian
čių naftos pompų. (Ir “užuosk” 
tu man žibalo gyslą per didžiu
lį kalną!).

Į L. A. važiavau busu, o grįžau 
traukiniu. Laiko atžvilgiu tas 
pats — apie 9 vai. kelionės, ta
čiau traukinyje kėdės visaip pla
tesnės ir galima nors šiek tiek 
pasivaikščioti.

Atvažiuojant busu, rodos, įva
žiavome į pilną gyvenamų na
mų miestą ir tik kur ne kur įma
nė, o išvažiuojant traukiniu — 
fabrikai, įmonės, didžiuliai san
dėliai ir tik mažais protarpiais 
gyvenimui namai. Matomai, pra
monės įmonės, susikoncentravo 
palei geležinkelį.

Traukiniu perėjus per keletą, 
tuneiių ir pakopus aukščiau, 
šiauresnėse tarpukalnėse akme
nynai — uolynai ir tik lygesnėse 
vietose vaisiu sodai. 

Kr

Plokštikalny teko matyti ūkių 
kurių rubežiai ar atskiri laukai 
apsodinti eukalipto medžiais. 
(Malonu akiai matyti didžiulius 
keturkampius apaugusius me
džiais. Gal tai apsaugai nuo 
vėjo?).

Didelė dalis geležinkelio eina 
Pacifiko atskardžiais (veik iki 
San Luis Obispo). Automobi
liams greitkelis taip pat kurį 
tarpą eina palei pat okeaną, bet 
vėliau “peržengia” geležinkelį ir 
grįžta į atkalnes.

Ir kur tų pompų nėra? Net 
pačiame okeane, ant specialiai 
pastatytų tiltų.

Santa Barbara kurortinis 
miestas prie pat okeano, tačiau 
gyv. namai toli siekia kalnų 
aukštumas. (Kalnai gyvenamais 
namais lig dėžutėmis nubars
tyti). . . '; .

Ilgame 400 mylių kelyje teko 
matyti didelių plotų nenaudoja
mos žemės: kemsynų, sniegynų 
ir net balų.

Už San Luis Obispo, kylant į 
kalnus, daubose matėsi, atokiau 
vienas nuo kito, du didžiuliai 
kalėjimai.

Kopiant į kalnus ir kalnų at
šlaitėmis traukinys labai pama
žu judėjo. Nuo Los Angeles 
iki San Jose teko pervažiuoti 
virš 10 tunelių.

Lygesnėse vietose matėsi gal
vijų ūkiai ir skaisčiai žaliuoją 
plotai apsėti alfalfa.

Kelionės dieną okeane buvo 
lengvas rūkas, tad matomumas 
toli nesiekė. Didelių laivų ne
teko pastebėti, tik žvejų kute- 
rius ir mažesnius laivukus.

Iš kalnu nusileidus i Salinas 
lygumą, garsią supramonintais 
daržovių ūkiais, pradėjo temti,

lIPIllIlllllllllllllliaillllllllCIGEIIIII

POEZIJOS VEIKALAI
* Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadieni 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.-
Rez. tek: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ Ilgos 
OfiMs: 2652 WEST 59th STREET 

Tek: PR 8-1223 z
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
niaii 2A vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso telef/ HEmiock 4-2123 
Rezid. telo%\> Glbson 8-6195 .

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

. p. Šileikis, o. p.4rt CMTMOPEDAS-PROTEZISTAS
S* Aparatai • Protezai. Med. Bap- 

dažai. Speciali pagalba kojoms
1 (Arch Supports) ir L t

Vai.; 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
1850 Wast 63rd St^ Chicago, Ilk 60629

Telef/ PRospect 6-5084

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį’ deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

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

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butky Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kama $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - L1ŪDL Lyrikos eilės, 105 pslr S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
’t išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinu lyrika. 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl $2,50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. S1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl, $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. S2.50.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasai, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti J Naujiem 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderi-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, HL 60608

c tuu n i et n o jtcbcjiiiiui
nutrūko.

Džiaugiuosi keliavęs trauki
niu ir turėjęs progą daugiau pa
matyti ir pastabėles pasižymėti.

Tiesa, traukinio, palyginus su 
busu, kelionėm bilieto kaina 20% 
aukštesnė. Traukinyje buvo ir 
vagonas-restoranas su daug tar
nautojų (ne ką mažiau kaip kli
entų), tačiau kainos “sūrokos”.

Šia proga norėčiau padėkoti 
mieloms ponioms: Dovydaitie
nei, Raulinaitienei ir Žoliunie- 
nei padėjusioms man ištęsėti pa
siimtas namų priežiūros parei
gas, o poniai Irenai už rodą pa
matyti muziejų. (Net porą nak
tų po to sapnavau matytus di
nozauro ir kitų gyvūnų ir paukš
čių skeletus!). S. šurkus

DETROIT MICH.
Trumpos žinutės

— Vliko Seimas įvyks gruo
džio mėn. 4 ir 5 dienomis. Ba
lius gruodžio 4 d. 7 vai. vakare 
Lietuvių namuose.

Vliko Seimui Ruošti Komi
teto prezidiumas sudarė speci
alią komisiją, kuri rūpinsis Vli
ko Seimui pagerbti baliumi. Ko
miteto pirm. Antanas Bukaus
kas, nariai: Rožė Ražauskienė, 
Elzbieta Paurazienė, Juozas 
Gruzdas, Juozas Murinas, Felik
sas Blauzdys ir Stasys Račiukai- 
tis. Baliaus šeimininkė — Bro
nė Kailėnienė.

— Baliaus metu meninę pro
gramą atliks muziko Stasio Sli
žio vadovaujamas jaunimo 70 
asmenų choras. Deklamuos jau
na mergytė Taura Zarankaitė. 
Gros Vytauto Petrausko orkes
tras “Atžalynas”. Nuo 9 valan
dos vakaro jaunimui bus leidžia
ma nemokamai pasišokti.

— Radijo Klubo vieši pietūs 
su diskusijomis ir kitomis pra
mogomis įvyks sekančiais me
tais sausio mėn. 23 diena 12 vai. 
Lietuvių namuose.

— Prano Baltuonio šaknų 
skulptūros natūralaus medžio pa
roda lapkričio 28 d. susilaukė 
daug lankytojų. Atrodo, juo to
liau, tuo geresni eksponatai, bet 
pagal pridėtas kainas geri ir pi
nigai. Kai kurių eksponatų kai
nos siekia net.2,000 dolerių. Su
sidariau sau nuomonę, kad p. 
Baltuonis išskirtinų eksponatų 
nenori parduoti, todėl ir uždėjo 
aukštas kainas. A. Miežis

U

Susirinkimų ir parengimų 
PRANEŠIMAI

★
— Upytės Draugiško klubo priešme- 

tinis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Prašo
me visus narius ir norinčius įsirašyti 
į klubą gausiai susirinkti. Bus renka
ma valdyba 1972 metams ii yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirinki
mo bus vaišės.

A. Kai y s, nut rast

— S LA 134-tos Motery kuopos svar
bus susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 3 d., 6:30 vai. vak., Hollywood 
salėje, 2417 W. 43rd SL Visos narės 
kviečiamos atsilankyti nes bus Pildo
mosios Tarybos nominacijos ir renka
ma 1972 m. kuopos valdyba. Malonė
kite atsinešti $1.00 vertės dovaną dėl 
“grab bag”.

C. Austin, fin. sekr.

— Upytės Draugiško klubo linksmas 
šokių vakaras įvyks šeštadieni gruo
džio 4 d., 7:00 vaL, Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St. šokiams gros Ge
orge Joniko orkestras. Bus skanių 
valgių, įvairių gėrimų ir gražių dova
nų. Valdyba ir komisija kviečia visus 
narius ir svečius atsilankyti ir links- 
mai praleisti laiką su upytiečiais.

, A. Kalys

— Lietuviu Motery Pilieciy Lygos 
priešmetinis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 5 dieną Lietuvių 
Auditorijos mažojoj salėj, 3133 So. 
Halsted SL, 1:00 vai. p. p. - Narės gau
siai dalyvaukite, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus 1972 metams 
valdybos rinkimai. Po susirinkimo 
bus vaišės.

C. McNamme, nut. rast.

— Sekmadienį, gruodžio 5 d. 1 vai. 
Hollywood Inn salėje, 2419 W. 43rd 
St., įvyks Zarasiškių klubo visuotinas 
narių susirinkimas. Prašome gausiai 
dalyvauti. Bus renkama nauja valdy
ba ir sprendžiami kiti reikalai.

S. Bikulčius, pirm.

— Chicagos Lietuviu "Kęstučio" 
Pašalpos klubo priešmetinis narių su
sirinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
mėn. 5 dieną 1 vai. popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43-čia gatvė Su
sirinkime bus renkama klubo valdyba 
1972 metams ir svarstomi kiti svarbūs 
klubo reikalai. Valdyba

REMKITE TuOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSLXAS1 

“Naujienas f”

« » t t t i i t t

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

VERONIKA (VICKI) OSINSKIS 
Pagal tėvus Orris

Gyveno 5429 Oak Center Drive, Oak Lawn, Illinois

Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 30 dieną, 4:00 vai. popiet, sulaukus 
46 metų amžiaus.

Gimusi Pennsylvanijoje.
Pasiliko dideliame nuliūdime vyras dr. Walter, duktė Diane Dab- 

bert, žentas Phillip, sūnus Walter Jr., marti Patricia, 2 anūkai — Phil
lip ir Jill Dabbert, motina Helen Orris, 2 broliai — Donald, brolienė 
Patricia ir šeima, ir Richard Orris, uošvė Josephine Svalainis ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

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

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gruodžio 4 d. iš koplyčios 10:00 vai. 
ryto bus atlydėta į šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į Lietuvių Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, duktė, sūnus, marti, žentas ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.
E3 *

JOSEPHINE A. KLOWAS
Gyv. 1620 No. Leavit Avė.

5:20 vai. vak., sulaukusi 53Mirė 1971 m. lapkričio mėn. 30 d., 
metų amžiaus. Gimusi Chicago, Ill.

Paliko nuliūdę: motina Adela, sesuo 
ras Niek, 2 broliai — Paul J., jo žmona 
Louis, 3 dukterėčios — Twila Dahl, Audrey Kaiman, Patti Klowas, 
2 sūnėnai — Bruce Klowas ir Josephe L. Klowas bei kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Velionės tėvas buvo Joseph W. Klowas.
Kūnas pašarvotas Stanley koplyčioje, 3060 Milwaukee Ave.
šeštadienį, gruodžio mėn. 4 dieną 11:00 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a.: Josephine A. Klowas giminės, draugai ir pažįstami nuo-, 

širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Motina ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Arthur Stanley. Tel. 342-3330.

Aldona E. Sudeikis, jos vy- 
Monica ir Julius, jo žmona

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS !

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmunio arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GUŽAUSKV
GĖLAS VISOMS PROGOMS

BEVERLY 1' HILLS GĖLINYČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834V --------- f

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
Ji- 2533 W. 71st Street
jv Telef.: GRovehill 6-2345-6

M 4 1410 So. 50th Ave., Cicero
M Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

6S45 SO. WESTERN AVE.

MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
gyM tumtt tmtnieiioeeiii eanti tmemtum ttitmni ibiihiimi tiiitimir miiimtMflOMlttt IMM etiitw* r*C

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: -

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAINIO
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 
PATARNAVU 
MAS CMENĄ 

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-340)

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

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

STREET REpublic 7-1213
PLACE Virginia 7-6672

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III. 974-4410

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
f

10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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*A. JONAITIS

(Gydytojo teigimu)

Labiausiai apkrauta ir di
džiausiu intensyvumu dirba šir- 

; dis. Suaugusio žmogaus, kurio 
minutėmis širdies tūris 41, šir
dis per valandą pervaro ¥< to- 

• nos kraujo, o per parą — iki 
< 5-6 tonų, šiam darbui atlikti rei
kia daug mechaninės energijos, 
kurią gamina pats organizmas, 

j vykstant biocheminėms reakci
joms. Pagrindinė energetinė 
medžiaga širdies raumeniui yra 
gliukozė.

Jau yra minėta, kad sacharo- 
zei perdirbti į invertuotą cukrų 

-reikia daug energijos, taigi ir 
širdies veiklos. Meduje esantis 

-cukrus yra tokiame pavidale, 
;kurio organizme perdirbti ne
reikia. Tokiu būdu medus labai 
vertinga maisto medžiaga tokiais 

_ atvejais, kai organizme apsun- 
"kinti cukrinių medžiagų perdir- 
įbimo procesai, kai širdies rau- 
;muo yra nusilpęs ir biochemi- 
nės reakcijos virškinimo trakte 

. susilpnėjusios, nepilnavertės. Ta-1 
-da cheminės energijos paverti
mas mechanine energija sutrin
ka; susilpnėja kraujo apytaka, 
sumažėja deguonies kiekis krau- 
juje, visame organizme trūksta 
'deguonies, prasideda audinių 
distrofiniai procesai, nutukimas, 
nuovargis, krinta darbingumas 
ir pan.

į'- Atliekant širdies veiklos sti-

prepa-< 
ir jos I 
atvej u

muliaciją medicininiais 
ratais, reikia rūpintis 
raumens mityba, šiuo 
labai vertingas produktas yra
medus, kaip lengvai organizmo,1 
Įsisavinamas gliucidas.

Ne atsitiktinai kai kur reko-' 
menduojama širdies susirgimų' 
metu, skiriant bet kuriuos šir
dies veiklos stimuliatorius, skir
ti gliucidus medalis pavidalu. 
Dauge'is autorių nurodo, kad 
esant širdies veiklos nepakanka
mumo reiškiniams, tikslinga 
skirti ligoniams po 100—150 
gramų medaus per parą 1-2 mėn. 
laikotarpiu.

Laikoma, kad apteriosklero- 
zės, kaip širdies ir kraujagyslių 
susirgimu pagrindo, vystymuisi 
didelę reikšmę turi pernelyg rie
baus maisto bei didelių kiekių 
angliavandenių ir ypač.cukraus 
vartojimas. Medus taip pat yra 
angliavandenis, ir jeigu jis bus 
vartojamas dideliais kiekiais, 
kaip papildomas davinys, gali
ma gauti neigiamus rezultatus. 
Vartojant daug medaus, gali 
atrofuotis kasos tam tikros ląs
telės ir sumažėti jų funkcija, o 
tai gali sukelti jau naujus susir
gimus. Medų įtraukus kaip pa
pildomą produktą, kad ir į svei
ko žmogaus maitinimosi racio
ną, organizmas gaus papildomus 
maisto medžiagų išteklius, ir 
žmogus nutuks. Medumi vertė
tų tik pakeisti dalį sunaudoja-

I mų angliavandenių.

Medus ir kitos ligos
Nervų sistemos jautrumo ma

žinimo klausimas šiuo metu, vis 
intensyvėjant gyvenimo tempui, 
yra daugelio mokslininkų dėme
sio centre. Pasirodo, kad ir šiais 
atvejais tikslinga naudoti me
dų, nes jis veikia nervų siste
mą raminančiai. Todėl kai kurie 
tyrinėtojai rekomenduoja nervų 
sistemos veiklos sutrikimus, pa
vyzdžiui, lydimus nemigo, gy
dyti medumi, šiais atvejais tik
slinga vieną valandą prieš mie
gą išgerti 50 gramų medaus, iš
tirpinto virinto drungno van
dens stiklinėje.

Dabartiniu metu klinikinėje 
praktikoje siekiama vartoti vis

Dalai Lama, pabėgęs iš Tibeto į Indi
ją, sako kalbą tibetiečiams vienuo
liams Namogyel Budos šventykloje. 
Jis padeda paruošti naujus Tibeto re
ligijos vienuolius, kurie svajoja su
grįžti į Tibetą, kai pasibaigs kinęj oku

pacija.

irnus. Manoma, kad šiuos raiški-, help wanted_  female
j mus sukelia meduje esančios i Darbininkiv Reikia
į baltyminės medžiagos,, pateku- ---------- -------------------
sios Į jį su žiedadulkėmis. Fas-! . CLEANING_WOMAN

... , , - .. , , j Experience helpful, but not necessary.
■ tebeta, kad alergija nuo medaus i Fun time hours 4:qo P. M to 12:00 
i dažniau būna vaikams. • A. M. Monday throught Friday. Good

i ■ J u

Kalbant apiq gydymą medų-* 
mi, neišvengiamai iškyla ir jo! 
rūšingumo klausimas. Nors la- i 
biau vertinamas šviesus, baltos

i spalvos, bespalvis, skaidrus me
dus ir jis laikomas geriausiu, pir-

[ mos rūšies medumi, tačiau gy
dytojus domina kitas klausi-

I mas, būtent jo poveikio specifiš- 
i kūmas. Tai neabejotinai susiję j 
’ su medaus chemine sudėtimi, Į 
i kurią tik dalinai atspindi jo iš- 
: orinė išvaizda.

’ salary and benefits.
1 block from L.

Call Personnel Department 
273-5000

STATE NATIONAL BANK 
1603 ORRINGTON 

EVANSTON
All Equal Opportunity Employer

LIVE IN HOUSEKEEPER 
PERMANENT. 

No cooking./ Adults. 
Beautiful new home, 
North west suburb.

Own room, T. V. Salary open. 
Good references.

769-3300

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

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

DĖL YKŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

PETRAS KAZANAUSKAS, FrezidentM

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

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

-L, Bilietai: po S3, $7, $6. S5, $4, 
$3 i abu pastatymus gaunami 
"Marginiuose", 2511 W. 69th 
St. Tel. PR 8-4585.

Toliau gyvenantieji bilietus 
gali įsigyti paštu, pasiuntę čeki, 
arba Money orderi, nurodant 
dieną ir kainą, šiuo adresu, 
"Dainava", 7217 So. Fairfield 
Ave.z Chicago, 111. 60629.

nauju hormoninių, fermentinių, 
praturtintų mikroelementais, ir 
kitokių preparatų, kad kiekvie
nas susirgimas būtų gydomas 
fiziologinėmis priemonėmis, šio
je perspektyvoje dar labiau iš
ryškėja medaus, kaip turinčio 
daug reikiamų organizmui ele
mentų, produkto vaidmuo, o ypač 
dėl to, kad reikalui esant, dau
geliu atveju medų galima paga
minti norimos sudėties.

Nors medus, kaip gydymo 
; priemonė, žinomas seniai, tačiau 
i nėra vieningos nuomonės dėl 
medaus gydomųjų dozių ir pa
naudojimo metodų net tiems pa
tiems susirgimams gydyti. Ats
kiri autoriai siūlo skirtingas do
zes, skirtingus gydymo kursus. 
Tenka pabrėžti, kad universalių 
dozių ir negali būti. Medus, kaip 
vaistas, gali duoti gerus rezulta
tus, protingai vartojant ir tei
singai dozuojant, atsižvelgiant į 
visą kompleksą klausimų, susi
jusių su individualinėmis atski- 

j ro organizmo savybėmis, o tai 
į gali nuspręsti tik atitinkamos 
j specialybės gydytojas.

Bičių produktus gydymui nau
doti sunkiau ir dėl to, kad jie 
be savo bendri] požymių, turi 
ir individualines savybes, todėl, 
kitur atlikti bičių produktų ty
rimai ne visiškai nusako, atski
rų vietovių ir metų laikų bičių 
produktų savybes.

Kadangi medus pasižymi dau
geliu gydomųjų savybių, o jo 
pritaikymą gydymui riboja jo 
cheminės struktūros Įvairumas, 
būtų tikslinga plačiau pradėti 
medaus cheminės sudėties tyri
mus, kurie leistų tikslingiau ji 
panaudoti Įvairiems susirgi
mams gydyti mūsų sąlygomis.

(Bus daugiau apie bičių duo
ną ir jos gydomąsias savybes).

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia VERTIMAI

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEU: LA 3-824S

Meras pasiūlė pakelti 
cigaretėms mokesčius
Chicagos meras Daley, netu

rėdamas pinigų savo tarnauto
jams pakelti algas, pasiūlė dar 
pakelti cigaretėms mokestį po 
5 centus nuo pakelio. Jei pasiū
lymas praeis, tai miestas vien iš

REIKALINGAS

422-3535

AN IMALS— DOGS—BI RDS—P ETS 
Gyvuliai—Šunys—Paukščiai, etc.

68-TOS IR WESTERN AVĖ. APYLIN
KĖJE dingo Irish Fox Terrier veislės 
7 mėnesių baltas su rudom dėmėm šu

nelis. Ieško savininkas.
Tel. GR 6-8121.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

>0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

vyzdžiui, Melody mokykloje ne
praeina diena, kad nebūtų lan
gas išmuštas. “Nespėjus Įdėti, 
vėl išmuša”, nusiskundė moky
toja.

Chicagos mokyklų adminis
tracija per metus langams tai
syti išleidžia apie milijoną do
lerių ir toli gražu nespėja per 
metus pataisyti, ' sako Francis 
Cronin, Įmonių užlaikymo biu
ro direktorius. Vietoje stiklo 
pradėta vartoti medžiaga, vadi
nama Lexan, tariamai nelūž- 
tanti ir nesprogstanti, bet van
dalai išmoko kaip ir tą medžia
gą sugadinti, pasirodo, joje ga
lima išdeginti skyles ir chemi
niu pieštuku išterliojus nebega
lima nuplauti kaip stiklą ...

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 1

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
PARDUODAMA 2 AUKŠTŲ MŪRINIS 

NAMAS ant plataus sklypo. 
4216 So. CAMPBELL.

Tel. 927-7043

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublic 7-1941

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

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

TEL. — 776-5888 
Anicetas Garbačiauskas, sav

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FAX*

INStlANCr

State Farm Fire and Casualty Company

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ

DIDELIS TURTAS — $17,000 nuo
mos į metus iš atskiru butų su bal
dais. Jaukūs 2 aukštų mūro namai, 
arti Archer buso. Automatinė alyvos 
šiluma. Galima pirkti už $46,000.

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

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

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

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

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

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

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Rrigh 
ton Parke.

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

PUKUS BUNGALOW, . Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVE ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais Įreo 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

užim-

butai

Mar-

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

Didelis pasirinkimas Įvilrly p raki v.
AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Medų rekomenduojama Įtrauk
ti i inkstų ligomis sergančiųjų 
dietą, ypač tais atvejais, kai 
ligonio dietoje reikia riboti drus
kų ir baltymių kiekius. Medus 
padeda reguliuoti elektrolitų ba
lansą ir pateikia organizmui 
daug kitų reikalingų medžiagų. 
Gliukozė, esanti meduje, kaip 
lengvai besirezorbuojantis ir 
maitinantis daugelio audinių 
ląsteles produktas, dalyvauja 
osmotinio slėgimo pusiausvyro
je, kuri greit pažeidžiama, ypač 
sergant ūminiais inkstų užde
gimais.

Medus naudojamas išorinėms 
žaizdoms, įvairiems pūlingiems 
susirgimams ir nudegimams gy
dyti. Daugelis autorių, remda
miesi savo klinikine patirtimi, 
nurodo, kad medus šiais atve
jais reikšmingas dėl savo prieš- 
bakterinių, audinių regenezaci- 
ją skatinančių savybių. Jis pa
greitina granuliacinio audinio cigarečių gautų po 22 milijonus 
susidarymą, skatina epitelizaci- dolerių daugiau pajamų kiek- 
jos procesus, šiems tikslams | vienais metais. Bet skeptikai 
farmacinė pramonė gamina te
palą, i kurio sudėtį įeina medus.

Medicinos mokslų istorija ro
do, kad senovės medicinoje me
dus buvo naudojamas sudėtine 
dalimi, gaminant preparatus vė
žiniams susirgimams gydyti. 
Dabartiniu metu, remiantis at' 
liktais tyrimais teigiama, kad 
medus stabdo vėžinio audinio 
vystymąsi, šios savybės priski
riamos meduje esantiems inhi- ką, kur panašiai Įvedus naujus 
bitoriams, kuriuos išskiria bitės [cigarečių mokesčius, miestas 

vien pernai neteko $269 milijo
nų mokesčių pajamų, kadangi 
nepaprastai suklestėjo rūkalų 
juridoji rinka.

sako, kad tai tik galandimas 
jiešmo zuikiui kepti, kol zuikis 
dar miške.

Tabako distributorių sąjun
gos atstovas Stephen Bloom sa
ko, kad toks didelis mokesčio 
pakėlimas būtų didžiausias 
džiaugsmas kriminalo organiza
cijai, nes gengsteriams su kaupu 
pripildytų kišenes doleriais, pa
vyzdžiu nurodydamas New Yor-
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgą metą patyrimas.

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

I Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Į NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, ūlinob 80608

organizmas. Todėl yra nuomo
nių, kad medų reikėtų vartoti 
kaip profilaktinę, priešvėžinę 
priemonę. Tam tikslui, kai ku
rie autoriai rekomenduoja 100 
gr. medaus ištirpinti 0.5 litro 
vandens ir per dieną išgerti. Tai 
patariama ypač vyresniojo am
žiaus žmonėms, minėtu medaus j 
kiekiu pakeisti dali kitų anglia
vandenių.

Medų ne visi žmonės gali nau
doti ne tik ka'ip gydymo prie
monę, bet ir kaip maisto produk
tą. Medus kai kuriems gali su
kelti alergijos reiškinius. Aler
gija nuo medaus gali pasireikš
ti bendriniais arba vietiniais reiš
kiniais. Iš bendrų reiškinių ga
li būti bendras negalavimas, 
galvos svaigimas, pykinimas, vi
duriavimas, karščiavimas, dusi
nimas, net bronchinės astmos 
priepuoliai. Kartais gali būti 
net traukuliai. Vietiška alergija 
nuo medaus gali sukelti niežėji
mą, odos išbėrimus, pabrinki-

Mokyklų langų išmuša 
kasmet už milijoną
Išmušti langai yra Chicagos 

viešųjų mokyklų pažymys, ypa
tingai miesto viduryje. Melody 

[elementarinės mokyklos, 412 
A. Keeler Ave., langai plasti
kos juostomis, faneros lentga- 

jliais užtaisyti; Hefferan mokyk
los, 4109 W. Wilcox St., langai 
šaudyklių kulkomis suaižyti, iš 
vidaus lentomis užtaisyti, kad 
krintančiomis stiklo skeveldro
mis vaikai nesusižęistų: Bryant 
School, 1355 S. Kedwale Ave. 
beveik visi langai lentomis už
kalinėti, ir t. t.

Kasmet išmušama po daugiau 
kaip 100,000 langų stiklų, dau
giausiai “vandalų” darbas. Pa-
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— Dail. Br. Murino dailės pa
roda atidaroma šį šeštadieni, 
gruodžio 4 d., 7 vai. vakaro. Pa
rodą galima aplankyti ir šiokia
dieniais nuo 7—9 v. vak. bei sa
vaitgaliais ir nuo 11 v. ryto iki 
9 vai. vakaro.

— Al (Vaitis praneša, kad 
Chicagos Parkų Distrikto super
intendentas ypatingų parengimų 
reikalams Al Kumskis buvo ga
vęs lengvą širdies priepuoli ir 
buvo atsigulęs ligoninėje, bet 
dabar sveiksta savo namuose ir 
jaučiasi gerai.

— Amerikos Lietuvių Ben
druomenės centro valdybos fi
nansų tvarkytojui M. Vaišniui 
atsistatydinus, nauju finansų 
tvarkytoju pakviestas Philadel- 
phijoje gyvenantis Petras Mita
las.

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

APYNAUJIS 2-jų butų gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie .parko, -r 
S40 500

6 KAMB. MŪR., moderni, virtuvė'ir 
vonia, alum, langai, karštu. vandenin 
šild. gazu. Marquette Parke. $21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., akun. 
langai, šiluma gazu, Įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette Par
ke. $36.500. " "

GRAŽUS 4 BUTŲ mūr.. alum, lan
gai; karštu vandeniu šild. jgazu, mo
dernios vonios. Mūr. garažas. .Mar
quette Parke. $52.000. .

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

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

NERIS REAL ESTATE
- 3009 WEST 63rd STREET

x Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontai

esa-

ilga

sitetas yra viena iš seniausiu 
mokslo Įstaigų Europoje. Jame 
dabar dirba dr. Kajetonas Če
ginskas.

— Naujienose dažnai teirauja
si lietuvių ir ne lietuvių kilmės 
asmenys, kaip išmokti lietuvių 
kalbą. Jiems suteikiamos infor
macijos apie Lietuvių kalbos 
katedras universitetuose, 
mūs vadovėlius ir knygas.

— Stanislovas Karpius,
laiką išbuvęs slaugymo namuo
se. apsigyveno Viliaus Neiman
to šeimoje. Bridgeporto apylin
kėje. Anksčiau jie čia laikė ta
verną.

— Anthony Boublis, esantis 
Kosary slaugymo namuose, Tin- 
ley Park, Ill., jau gavo prasmin
gą kalėdinę dovaną — Naujienų 
prenumeratą nuo savo dukterė
čios p-lės Albinos Zagunas ir 
artimųjų, gyv. Marquette Parko 
apylinkėje.

— Aidu redaktoriai renka me
džiagą apie JAV Lietuvių Ben
druomenę, kad ateinančiais me
tais galėtų paruošti rimtesnę 
studiją apie bendruomenės vei
kėjų vedamą darbą.

— Teis. Petras Stravinskas, ke
lis mėnesius praleidęs Denver, 
Colo., sanatorijoje, persikėlė Į 
Chicagą ir dabar gyvena Mar
quette Parke, 66-18 So. Albany, 
Chicago. Illinois 60629.

— L. Vaštokas, Toronto, Ont., 
Canada, prisiųsdamas prenume
ratą už sekančius metus, pagyrė 
Naujienas už demokratinę lai
kyseną ta proga visiems siųsda
mas švenčių linkėjimus ir auką 
laikraščio paramai.

— Upsala universiteto biblio
teka Švedijoje užsakė Vinco že
maičio studiją “Lietuvių etninių 
sienų klausimais”. Tas univer- Bronių Kasakaitį, tel. 778-7707.

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

■* Lietuviu Tautiniai Namai 
(6422 S. Kedzie Avė., Chicagoje, 
tel. 778-9878) maloniai praneša 
visų žiniai, kad LTN pastogės 
patalpos atdaros vakarais: dar
bo dienomis nuo 5:30 vai. p. p., 
šeštadieniais nuo 2:00 vai. p. p., 
sekmadieniais nuo 12 vai. die
nos.

Norintieji dėl patalpų tartis 
kitu laiku, prašomi kreiptis į

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-«775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs autom obi Ii y draudimai.

utso—

NAUJIENAS
--------- «rom tam——

NAUJIENAS


