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- APIE JAUNIMĄ, NACIONALIZMĄ
Vilniuje š. m. liepos 3 sukviestas Lietuvos kom. partijos Cen

tro Komiteto 6-sis plenumas svarstė du klausimus. Pranešimą 
pirmuoju klausimu — “dėl partinių dokumentų keitimo” padarė 
antrasis sekretorius (iš tikrųjų, vienas pagrindinių asmenų par
tijoje Vilniuje) V. Charazovas, gi antruoju klausimu — dėl pa
siruošimo Sovietų Rusijos įkūrimo 50-sioms metinėms kalbėjo CK 
sekretorius A. Barkauskas.

Įvykiai Lietuvoje, jų atgarsis
Barkausko pranešime

šis savo kalbą skyrė beveik 
išimtinai vadinamam ideologi
niam darbui. ,Jei abu kalbėtojui 
įprastu, įkyriu būdu šaukė apie 
reikalą dirbti vis geriau, vis na
šiau, tai Barkausko pranešimas
— mums ypač įdomus dėl nors 
ir netiesioginio ryšio su pasta
rųjų kelių mėnesių įvykiais. Tie
sa, Barkauskas tik vienoje vie
toje paminėjo “chuliganus” Vil
niaus Sporto rūmuose, tačiau vi
si jo puolimai, nukreipti prieš 
“buržuazinę propagandą”, jos 
paaštrėjimą, prieš nacionalizmą 
ar Vatikaną neabejotinai liudijo
— tai atliepis į susideginimus, 
riaušes, studentų demonstraci
jas, atgarsis į lietuvių tautos 
pareikštą protestą prieš prie
spaudą tautinėje, religinėje sri-

Pasak A. Barkausko, visur 
esanti pažanga, socialistinis 
lenktyniavimas, bet... liūdni rei
kalai stebimi ideolo os srity. 
Ir čia partijos sekretorius apie

PRANCŪZU KOMUNISTAI SMERKIA 
PRAGOJĘ VYKDOMUS TEISMUS
PRAGA-----Vakar Čekoslovakijoje prasidėjo dar vienas Ale

sandro Dubčeko, buvusio komunistų partijos vado, rėmėjų teismž 
Šį kartą svarbiausias kaltinamasis yra dr. Milan Huebel, buv 
komunistų partijos politinės kolegijos direktorius. Tai jau Šešt. 
panašus teismas, kuriame valdžios prokurorai Įrodinėja kaltin 
mųjų priešvalstybinę veiklą. Iki šiol 28 asmenys buvo nubausi 
dar 13 gavo lygtines bausmes, arba buvo atsėdėję iki teisu 
bausmių numatytą laiką, šių “komunistų-liberalų” teismų gs 
būti ir daugiau. Sovietų kariuomenei okupavus čekoslovakij 
kairieji komunistai reikalavo Dubčeko šalininkams plačių teisini 
tačiau buvo nutarta jiems atkeršyti vėliau, teisiant už įvairu 
nedidelius prasižengimus. Dabar tas kerštas ir vykdomas.

tijai nepaprastai svarbus — prie
šingai, A. Barkauskas neteigtų, 
jog komunizmo priešai, greta 
antikomunizmo, siekią “perkelti 
savo gyvenimo būdo elementus, 
per juos veikti ir jaunimo sąmo
nę bei idėjinius įsitikinimus” 
(taigi jau antrą kartą kalba
ma apie jaunimo sąmonę... Red.).

Partijai tas “buržuazinio gy
venimo būdo pamėgdžiojimas” 
(tas būdas, tai, matyt, Vakarų 
suprantama laisvė...) tiek bai
sus, kad Barkausko, žodžiais čia 
jau slypi “žalingos anarchisti
nės, antivisuomeninės nuotai-; ’ - - .
kos . Išniro ir partijos prisipaži-į §^-as įurj teisę, pagal varžybų taisykles, prašyti trijų atidėjimų.

. ° rumuose; Nors Spasskis gavo Islandijos šachmatų federacijos gydytojo pa-
£ ! žymėjimą apie savo persišaldymą, šachmatų žinovai teigia, kad

jo liga vadinasi “Fischerio baimė”. Panašiai buvę “susirgę” anks
tyvesni šių varžybų Fischerio priešininkai: Taimanovas-Vancou- 
very, Bent Larsenas — Denvery ir Tigranas Petrosianas — Bue
nos Aires. Jie visi prašė pertraukos po kelių pralaimėjimų prieš 
Fischerį.

Ajnerikiečiai šachmatų meis
teriai, kuriems dažnai teko lošti 
prieš Fischerį, pasakoja, kad iš 
Fischerio lošimo metu eina “ne
gailestingo terorą”' atmosfera. 
J^ehęrKyĄaįkysenaį. nebi joj imas 
pasidaryti priešų, sudarąs hip
no tiška klimatą, kuriame jo var
žovai pasimeta. Praeities par
tijose ir Taimanovas ir Tarse
nas padarė tokių klaidų, kurių 
tie didmeisteriai nedarę “nuo 
vaikystės dienų”. Ir keli Spass- 
kio ėjimai buvę tokie, kurių 
meisteriai, paprastai, nedaro.....

Paskutinėje partijoje, po li
to Fischerio ėjimo, Spasskis gal
vojo visą'valandą. Dar prieš šias 
varžybas vienas amerikietis žur
nalistas pasakęs Fischeriui: “Jei
gu nori Spasskį lengvai sumuš
ti, vartok tokius ėjimus, kurių 
niekad nevartoji, nes apie 30 
sovietų geriausių šachmatinin
kų prieš čempionatą studijavo vi
sus Fischerio lošimo pradžios 
varijantus”. Fischeris dažniau
siai pradėdavo puolimą .baltai
siais karaliaus pėstininku per du. 
Tas pradėjimas Spasskio yra ge
rai išstudijuotas. Fischeris šio
se varžybose tik vieną kart pa
naudojo savo įprastą ėjimą ir tas 
sudavė smūgį Spasskio nervams.

Didelę naštą Spasskis neša ir 
todėl, kad jis lošia ne tik už sa
ve ir už savo karūną, bet už visą 
Sovietų Sąjungos garbę ir pres
tižą bei už socialistinio gyveni
mo sistemą.. Argentinos čem
pionas, didmeisteris Miguel Naj- 
dorf pareiškė: “Jei tie rusai pa
liktų jį ramybėje, Spasskis daug 
geriau loštų”.

Gerald Ford
Ateinančioje rinkimų kampanijoje didelį darbą atliks šie įtakingi respublikonai: gubernatorius 
Ronald Reagan Kalifornijoj, Atstovų Rūmų narys Gerald Ford ir New York© gubernatorius Nelson 

Rockefeller.

SPASSKIS PRAŠĖ PARTIJĄ ATIDĖTI
REYKJAVIKAS. — Sekmadienį turėjo įvykti devintoji Fi- 

< scherio-Spasskio partija, tačiau ji buvo atidėtai iki antradienio, 
•“ i nes Spasskis gavo slogą ir paprašė lošimą atidėti. Kiekvienas lo- 

į sėjas turi teisę, pagal varžybų taisykles, prašyti trijų atidėjimų.

(Vilniuje) triukšmavę... į žymėjimą apie savo persišaldymą, šachmatų žinovai teigia, kad 
ganai, jų pavardes^ paskelbusi vadinami .“Panačiai Ktiwil “ancii-rra” onlrc_
spauda, tai buvę “įžūlių išsišokė
lių žygdarbiai”. Toki jaunuolių 
elgesio faktai buvę... pavieniai 
(nedrįstama paminėti, kad de
monstravę studentai ir kad Va
karų spaudos žiniomis buvę su
imta 150 ar daugiau studentu...
Red.).

Dar kiti neigiami reiškiniai,

gana, gudrūs ir Mastingi^T' ' {taikos, kyšininkavimas, 
Nuodijama Lietuvos ■ jaunimo 

sąmonė... į
Jis teigia: “Prisidengdami li

beralizmo skraiste, imperializmo 
apologetai tebebando nuodyti 
tarybinių žmonių, ypač jauni
mo sąmonę”. Vakarų propagan
da, pasak Barkausko, “stengiasi 
pakirsti tarybinių žmonių idėji
nius įsitikinimus...” ir dėl to jis 
kviečia atitinkamai reaguoti “į 
visas mūsų priešų ruošiamas 
ideologines diversijas”.

Barkauskas, aišku, pasisako 
už internacionalizmą ir griežtai 
smerkia nacionalizmą. Pasak 
jo, tas nacionalizmas “vienur de
dasi kovotoju už praeities pali
kimo išsaugojimą, kitur koke
tuoja su religija... spekuliuoja 
meile gimtajam kraštui... skati
na emigrantines nuotaikas”. Na
cionalizmo tikslas antrajam se
kretoriui esąs toks: silpninti 
tautų draugystę, kurstyti že
mas aistras ir instinktus, sukel
ti antitarybines nuotaikas.
Puola Bažnyčią, siūlo demaskuoti 

dvasiškius^.
Čia buvo proga susidoroti su 

dvasiškiais, su Bažnyčia — esą, 
jų veiksmai turį nacionalistinį 
atspalvį, o dvasiški jos dalis esan
ti reakcingai nusiteikusi. Lietu
vos dvasiškiams mestas aiškus 
kaitinimas — jie pažeidžia įsta
tymus kultų klausimais...

Kita proga — atsiskaityti ir 
?u vadinamais nukrypimais lie- 
tifvių kūrėjų (ypač rašytojų) 
iarbe. štai Barkausko (ar pa
bos partijos) pagrindiniai prie- 
<aištai literatūrai: pataikau ja- 
na miesčioniškam skoniui, pi
giai vaikomasi “mados”, kai ku
buose kūriniuose jaučiamas pa- 
riarchalinio kaimo idealizavi- 
nas...

Vėl jaunimas ir Vakarų 
mėgdžiojimas...

Atrodo, kad Lietuvos jauni
nas, jo elgesys šiuo metu par-

mies
čioniškumas. Partija ir prieš 
tuos, kurie “pernelyg vaikosi 
įvairiausių buržuazinio pasaulio 
madų”, prieš ilgaplaukius kūt
vėlas, hipių pamėgdžiotojus... 
Švaistytasis pykčiu dėl “kūt
vėlų” ir hipių — nebe naujas. 
Tačiau partijos įtūžis dėl “Vaka
rų pasaulio mėgdžiojimo” — 
nors ir ne naujas, bet šiuo metu 
— ypatingai būdingas. Lygiai 
verti dėmesio partijos aštrūs žo
džiai, skirti nacionalizmo ir šo
vinizmo pasireiškimams. Jei ne 
susideginimų visa eilė, jei ne 
riaušės Kaune bei studentų de
monstracijos Vilniuje, A. Bar
kauskas savo pranešimą (jis pa
skelbtas liepos 6 “Tiesoje”) bū
tų skyręs tik 50-sios sukakties 
ruošai. Bet ar jai galima -ruoš
tis, kai tenka kovoti prieš nacio
nalizmo apraiškas, prieš... kelių 
ar keliolikos “chuliganų” triukš- 
mavimą? Dėl to ir vis aiškesnis 
partijos parodytas, A. Barkaus
ko kalboje liepos 3 d., prasiver
žęs partijos pyktis bei nusivyli
mas. (E)

stebėjosi, kodėl šis dien- 
dėjęs trumpą žinią, dė- 
nesukėlusią apie R. Ka- 
žygj.

Kalantos žygis
- prieš priespaudą
Bavarijos sostinės — Muen- 

cheno pagrindinis dienraštis 
“Sueddeutsche Zeitung” birž. 10 
-11 laidoje įdėjo lietuvio Artū
ro Hermano laišką apie “Nera
mumų Lietuvoje priežastis”. Au
torius 
raštis 
mesio 
lantos

Nurodęs į Lietuvos okupaci
ją, Hermanas priminė Bražins
kų bei Kudirkos žygius, kurie, 
esą, liudiję apie Lietuvos padėtį 
Sovietų Sąjungoje. Dar priminęs 
Lietuvos katalikų protestus, au
torius teigia, kad Kalantos žygį 
tenka laikyti “protestu prieš re
liginę ir tautinę priespaudą”. 
Dėl to ir prasiveržęs Kauno gy-

ventojų Įtūžis. Hermanas laišką 
baigė žodžiais: “Pagal sovietų 
šūkį mažos tautos tegali išlikti 
būdamos ramios. Tuo tarpu Lie
tuvoje pirmoje eilėje tenka susi
durti su tautos išlikimu ir laisvu 
tikėjimo išpažinimu”. (E)

— “The Sunday Telegraph” 
liepos 2 skelbė londonieČio įspū
džius Kaune: esą Kalanta, kaip 
Kaune pasakojo, jau benzinu ap
sipylęs šaukė praeiviams: nu
šaukite mane. Kiti girdėję pa
triotinio turinio šauksmus. (E)

pirmadienį, liepos 31 d. po ilgos 
ir sunkios ligos-- nrirė'vienas žy
miausiu Lietuvos kalbininku 
prof. Antanas Salys, 70 metų 
amžiaus. Velionis buvo gimęs 
Reketes k., Salantų vis., Kretin
gos aps.

A. Salys studijavo lietuvių kal
bą, lyginamąją kalbotyrą Kau
ne, Leipcige, Hamburge. Jis ga
vo doktoratą už dizertaciją apie 
žemaičių tarmes. Dėstė kalbos 
mokslus Kauno, Vilniaus, Greif- 
swaldo ir Tuėbingeno universi
tetuose, nuo 1947 metų buvo 
Pennsylvanijos universiteto do
centas ir nuo 1956 m. slavisti
kos ir baltistikos profesorius.

Prof. A. Salys redagavo visą 
eilę žurnalų ir daug rašė kal
bos klausimais periodinėje spau
doje, enciklopedijose, tarptauti
niuose žurnaluose, žodynuose. Jis 
buvo vienas geriausių, greičiau
siai, geriausias, lietuvių kalbos 
žinovas. Jo mirtis — didelis nuo
stolis lietuvių tautai.

Lakūnai ginasi 
nuo rusų raketų

SAIGON AS. — Amerikos he
likopteriai ir lėktuvai išmoko at
siginti nuo nedidelių sovietų ra
ketų, kurias Š. Vietnamo karei
viai paleidžia į praskrendančius 
JAV lėktuvus. Tos raketos, va
dinamos Strela vardu. Jos seka 
karščio židinį, ir taiko į lėktuvo 
motorą. Negreitai skrenda pro- 
peleriniai lėktuvai praeityje daž
nai būdavo numušami tų raketų, 
tačiau paskutiniu metu lakūnai 
iš lėktuvo iššauna fajerverką ir 
atlekianti raketa, pajutusi fe
jerverko skleidžiamą šilimą, nu
krypsta į ją, sprogdama, atsimu
šusi į fajerverką.

Helikopteriai ėmė skraidyti vi
sai pažemiui, priešas neišgirsta 
helikopterio, kol tas jau būna 
virš jo galvų ir nesuspėja iš
šauti raketų, žinoma, žemai 
skrendant, atsiranda pavojus iš 
šautuvų ir kulkosvaidžių, tačiau 
tie mažiau pavojingi už raketas.

Egipto prezidentas 
tariasi Libijoje

KAIRO. — Vakar Egipto pre
zidentas Sadatas turėjo pasita
rimą su Libijos prezidentu Li
bijoje. Egiptas turi atsakyti Li
bijai į pasiūlymą tas dvi valsty
bes sujungti. Pulkininkas Quad- 
dafi pasiūlė susijungti vasario 
mėn., o Sadatas atsakė turis 
penkis mėnesius pagalvoti. Da
bar tie penki mėnesiai jau pra
ėjo.

Egipto vyriausybė šaltai" žiū
ri į susijungimą, nors Libija su 
savo dviem milijonais gyvento
jų turi nemažas pajamas iš ži
balo versmių. Egiptas turi 38 
mil. gyventojų.

Libijos vyriausybė yra nusi
stačiusi prieš komunizmą ir pa
skutinis Egipto žygis prieš so
vietų^ įtaką - Egipte rišamaš- su 
Libijos reikalavimais. Jei bū- 

barikadas ir užėmė ju rajonus, nu^ar*:a ^as dvi valstybes su- 
Claudy miestelyje, netoli Lon- 3ungt1’ gal1 ^sirasti komplika- 
donderrv, trys bombos užmušė j ^1Ja _s^ Prancūzija. Ji neparduo- 
7 asmenis ir sužeidė 29. Lurgane j ?inklŲ ^ptui’ tačia_u parduo-

VĖLJAUSIOS ŽINIOS

Vakar Louisianoje buvo lai
dojamas sen. Ellender. Dalyva
vo prezidentas Nixonas, vicepre
zidentas Agnew, demokratų kan
didatas sen. McGovern ir daug 
kongreso narių.

Tailandijoje dėl nežinomų 
priežasčių nukrito- ir susprogo 
didysis B-52 bombonešis, žuvo 
5 Įgulos nariai, vienas sunkiai su
žeistas. Du F-4 naikintuvai, pri
trūkę gazolino, nukrito jūron, 
netoli š. Vietnamo , krantų, ketu
ri pilotai buvo išgelbėti.

Ąj> Britų kariuomenė "išardė 
šiaurinėj Airijoj visas katalikų 
barikadas ir užėmė jų rajonus.

Čekoslovakijos teismai sukę 
ginčus Prancūzijoje tarp “liai 
dies frontą” sudariusių sociali; 
tų ir komunistu. Socialistu lail 
raštis “Le Populaire” pasmerk 
Pragos teismus praėjusią sž 

vaitę^-Partijos vadas Mitteran 
pasiuntė telegramą Čekoslovaki 
jos prezidentui Svobodai, šaky 
damas,ykad teismai yra smūgi 
kalbos laisvei ir viešosioms žmo 
nių teisėms.
Pragos teismus pasmerkė “L 
Monde” ir kiti prancūzų laikraš 
čiai. Paskutinis prie tų pasmęr 
kimų prisidėjo komunistų par 
tijos “L’Humanite”. čia sako 
ma, kad teismai kenkia” socializ 
mo statybai”. Prancūzų komu 
nistų partija esanti nepatenkin
ta Čekoslovakijos režimo paaiš
kinimais apie tuos teismus.

Prieš Pragos liberalų teismus 
balsą pakėlė ir buvęs Čekoslova
kijos televizijos direktorius Ji
ri Pelikąflx gyvenąs egzilėje Lon
done'. Ji^ laiškuose “Le Monde” 
ir The limes” kreipiasi į ame
rikietę Angela Davis, raginda-

da juos Libijai. Prancūzija par
duoda Libijai 110 Mirage lėktu
vų ir yra pristačiusi jau 45 lėk- 
tuvuą, toliau juos statydama po 
du į mėnesį. Jei Libija susi
jungtų su karingu Egiptu, Pran- 

“ j cūzija galėtų nutraukti lėktuvų 
pardavimą, kaip praeityje nu
traukė — Izraeliui.

Egipto Įtaka Libijoje yra gan 
didelė, apie 150,000 įvairių spe-

visą naktį kovojo protestantų ir 
katalikų jaunuoliai. Britų karei
viai visuose miestuose patruliuo
ja katalikų rajonus.

♦ Belgijoje mirė Paul Henri 
Špaak, buvęs Jungtinių Tautų 
pirmasis prezidentas, du kart bu- i 
vęs Belgijos premjeras ir šešis. 
kart — užsienio reikalų minis- 
teris, 73 m. amžiaus.

JAV prekybos sekretorius cialistų padeda Libijai tvarkyti
Peter Peterson tarėsi Maskvoje i 
su komunistų partijos sekreto
riumi Brežnevu.

Sovietų sveikatos ministe- 
ris Boris Petrovski veda derybas 
Washingtone su sveikatos de
partamento sekretoriumi Ri- 
chardsonu.

Amerikos partija, guberna
toriui Wallace pasitraukus iš( Europos Radijo A. Rūmuose 
rinkimų kampanijos, savo kandi
datu gali nominuoti Lester Mad-

krašto Įstaigas: policiją, ka
riuomenę ir ministerijas.

Siūlo transliuoti 
programasLietuvai 
Rezoliucija dėl Laisvosios

JAV Kongreso Atst. Rūmų 
, , „ , , narys William S. Broomfielddox, buv. Georgijos gubemato- ,.v - , . . £. -z
ri,. Jis penktadienį pakviestas (,s M,ch,«an va,st >- Komisuos 
pasakyti kalbą tos partijos kon
vencijoje.

♦ Irane buvo sušaudyti dar 
keturi narkotikų pirkliai, iš viso 
per dvejis metus Iranas mirties 
bausme nubaudė 150 narkotikų 
pardavinėtojų.

Arthuro Br emeri o teismas
už gubernatoriaus Wallace per-( ,
šovimą prasidėjo. Į prisiekusių-grange su latviais ir estais, ap- 
jų komisiją išrinkti penki vyrai silankytų pas savo valstijos 
ir septynios moterys. Bremer,Kongreso atstovus ir jų papra- 
advokatai sako, kad jis nesveiko ,šytų palaikyti — paremti pasiū- 
proto ir todėl — nekaltas.

♦ Apie 30 mylių nuo Alias
kos krantų jūroje įvyko stiprus kakčių proga birž. 12 d. A. Rū- 
žemės drebėjimas, tačiau nuo-'muose buvo pateikęs savo pa
stolių gyventojams nepadarė, (reiškimą apie Baltijos valsty- 

------------ įbes. Jis primiinė tų kraštų oku- 
LONDONAS. — Generalinio pači ją ir prijungė birželio 11d. 

streiko Britanijoje nebuvo, ta-1 Detroite baltų priimtą rezo- 
čiau uostų darbininkai dar ne- liuciją. Ta proga jis pridūrė 
sugrįžo į darbą po savo ginčo esąs pasiryžęs pasiūlyti Rezo- 
su vyriausybe dėl penkių uni- liuciją Rūmuose dėl “kultūros 
jos vadovų suėmimo. temomis” pranešimų per Lais-

Užsienio reikalams narys, pa
teikė Atst. Rūmuose Rezoliuci
ją — H. Res. 1014 — kuria 
Laisvosios Europos Radijas pra
šomas pradėti transliuoti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gyven
tojams.

Būtų naudinga, jei kiekvie
nos JAV valstijos lietuviai,

lytąją Rezoliuciją.
Atst. Broomfield birželio su

riki etę
mas ją reikalauti ne tik, kad Ame 
rika išvežtų savo kariuomenę iš 
Vietnamo, bet taip pat, kad so
vietai išvežtų savo kariuomenę 
iš Čekoslovakijos. Angela Da
vis, kuri buvo išteisinta Ameri
kos teisme, turėtų reikalauti, kad 
visi politiniai kaliniai būtų iš
leisti iš Sovietų Sąjungos ir Če
koslovakijos kalėjimų.

PEKINAS. — Amerikoje ne
tolimoje ateityje pasirodys dau
giau žinių ir fotografijų iš ko
munistinės Kinijos gyvenimo, 
nes Kinijos žinių agentūra Hsin- 
hua ir JAV AP (Associated 
Press) pasirašė susitarimą keis
tis žiniomis ir fotografijomis. 
Susitarimas pasiektas Pekine po 
penkias dienas užtrukusių dery
bų.

Tiesioginis žinių pasikeitimo 
ryšys tarp Amerikos ir Kinijos 
nutrūko 1949 metais gruodžio 
mėn., kai iš Kinijos išvažiavo 
paskutinis AP korespondentas.

vosios Europos Radijo (Radio 
Free Europe) siųstuvą (Elta)

ATITAISYMAS. Vliko atsto
vas Australijoje J. Lapšys pra
neša: Elta 14 n r. rašė, kad Mel
bourne, pgl. “News - Weekly”, 
geg. 27 d. Įvykus Lietuvių de
monstracijai, lietuviai telegra
mas pasiuntę sovietų ir JAV 
ambasadoriams. Apaštališka
jam delegatui ir kt. Lapšys pra
neša. kad telegrama sovietams 
nebuvo pasiųsta. (Elta)

— David Floy “The Sunday 
Telegraph”, Londone, liepos 2 ra
šė: turistų vadovai Kaune rū
pestingai vengia svečiams pa
rodyti sodą ties teatru, kur bu
vo susideginęs Kalanta. (E)



GERIAUSIAS HEMOROJAUS GYDYMAS

da-
triratis kurį

dymas.
Pirmiausias gydytojas yra 

pats pacientas. Menkus negeru
mus sukeliąs hemorojus, kol jis

»

ipaties paciento. Vidutinio sun
kumo didelis hemorojus tvarko
mas gydytojo kabinete: dažnai 
priseina tokį hemorojų perrišti

Britanijoje apie 1890 metus plačiai vartotas dvigubas 
vairuoti galėjo abu partneriai.

Paprasčiausios priemonės yra geriausios
Mediciniška tiesa

Kon®, proto ir jausmu damos pagrindai 

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

Negerumus teikiantis hemoro- 
j us geriausiai gydyti papras
čiausiomis priemonėmis, kurios 
suteikia palengvinimą. Kitais 
žodžiais sakant, reikia neopera
cini gydymo būdą pasirinkti to
ki, koks bus sėkmingas. Tai kon- 

žmogų kankinąs dėl iškritimo 
didelis hemorojus priseina iš
pjauti ligoninėje (hemorrhoidec
tomy).

Ne viskas yra hemorojus, 
kas skauda apačioj

Norėdami sėkmingai tvarkyti 
hemorojų, turime būti tikri, kad 
tik hemorojus, o ne kita liįga 
žmogų kamuoja išeinamosios 
žarnos srityje. Taip pat turi 
būti pakankamai išsiplėtusių ve
nų, kad pajėgtų sukelti negeru
mus. Bendrai paėmus, žmogus 
gali šitaip orientuotis: jei nusi
skundimai nerišami šū sunkiu fi
zinių darbu, su vidurių turėji
mu, ar jie nepaaštreja tuštinan
tis (einant ant didelio reikalo) 
— tai greičiausiai turimi nusis
kundimai nėra dėl hemorojaus. 
čia reikia prisiminti tiesą, kad 
išeinamosios angos niežėjimas 
(pruritus ani) dažnai pasitaiso 
išoperavus hemorojų. žinoma, 
kad- tos angos bei Srities vėžys 
nepražiopsotinas. Nepamirština, 
kad viduriavimas yra k tūris he- 
morojaus operavimUi (korrtraiifc 
dicacija). Taigi, viduoriuojani 
pacientui, gydytojas nedaro he- 
morojauš operacijos.

■Gydytojas apžiūrėdamas su
skirsto hemorojų i tris rūšis pa
gal jo dydy. Pirma rūšis (Type 
D — neiškrintantis lauk hemo
rojus ( not protruding), 2. Toks, 
kuris iškrenta, bet savaime ir at
sistato atgal. 3. Toks, kuris iš
krenta ir pats neatsistato — to
ki- reikia sukišti — suvaryti at-

By TED KAVANAUGH, DIRECTOR, 
ALPO PET NEWS BUREAU

It’s easy to feed: your dog 
a wholesome, tasty, nutritious 
diet these days, Just use ome 
of the good ceKiplete and bal
anced commercial dog foods 
and provide fresh, drinking 
water. ? -

Scientific advances in ca
nine nutrition and the modern 
technology of pet food manu
facturers have eliminated the 
guesswork of a decade ago.

There are two kinds of pet 
foods. One is a complete and 
balanced food in itself. Pro
viding all the nutrients^ vita
mins and minerals needed to 
maintain the adult dog In 
optimum health and life span, 
it may be fed as the sole diet. 
By law, the label is allowed 
to say so.

The second kind is not 
formulated with all the re
quired nutrients and is known 
as a supplemental food These 
are good products but you 
must add the nutrients they 
lack because they are pot in 
themselves complete and bal
anced Legally these prod
ucts* labels may not claim 
that status.

So it’s that simple. Just 
check the label for your pref
erence. The nutrient require
ments for canned: or wet mix* 
turės are set by the National 
Research Council (NRC) of 
the National Academy of 
8c4e ne e s, Washington, D.C. 
These are minimum ‘quan
tities stated in percentage or 
milligram per pound of food.

The American Kennel Club’s 
“Complete Dog Book,” an 
authoritative guide to total 
dog care, says: “Look for dog 
foods with high digestibiBty. 
containing proteins of high 
biological value. Foods like 
meat, eggs, milk and cottage

Kaip be operacijos tvarkyti 
hemorojų

Nedidelį, bet negerumus sutei
kiantį — pirmos rūšies (kaip 
anksčiau suskirstytą) hemorojų 
geriausia gydyti sekančiai. Rei
kia taip elgtis, kad sumažinus 
negerumus — jaudinimus, aptu
rimus, dėl vidurių tuštinimosi. 
Čia trejopai elgiamasi, kad he- 
morojaus nuraminimo atsiekus. 
I. Tvarkomas vidurių užkietėji- 

■mas ar,jų liuosumas. 2. Prira
šoma ištepančios bei apsaugan
čios gleivinę mostys — vaistai, 
^žvakutės, 3. žmogus sėdi šiltoj 
(Vonioj bent pusvalandį kasdien. 
'Geriau, kad du kartus taip

Antros rūšies hemorojų gy- 
,dbma taip. Tai vidutiniai sun- 
’kius negerumus sukeliąs hemo
rojus. Prie minėto aukščiau gy
dymo, reikia tokiais atvejais 
įšvirkšti į hemorojų vaistus (in
jection. trerapy). ar gydytojo ka
binete toki hemorojų perrišti 
(office ligation). Jei toks tokiam 
hemprojui nepadeda — reikia 
jis operuoti (hemoroidectomy). 
Trečios rūšies hemorojų iškren
tantį ir negrįžtant] — reikia nie
ko nelaukiant operuoti.

Susumuojant, reikia šitaip pa
sakyti : vengiama operacijos (he
morrhoidectomy) , jei galimą, he- 
morojiy silpnesnėm priemonėm 
sutvarkyti. Operuojant stengia
masi visiškai prašalinti hemo
rojų, visą išsiplėtusią gleivinę 
išimti reikia, , o taip .pat ir tokią 
odą. Visa tai atliekama prity
rusio gydytojo, vengiant sužalo
jimo gretimų audinių ir varto
jant dideles siūlės, šitaip el
giantis, ne tiek svarbu, ar žaiz
da bus palikta atvira, ar visai 
užsiūta.

Išvada, švieskimės hemo- 
rojaūs reikalu, nes dažnas jį tu
rime. Pildykime gydytojo nu- 
dodymus visu 100%. Daugiau 
pagrindinių žinių turėdami, len
gviau- orientuosimės taip dažna
me susirgime.

Pasiskaityti. Modern Medi
cine, July 10, 1972.

Some General Feeding Tljes
— When you use a dog food 

which is already balanced, 
don't unbalance, it by adding 
to It or diluting it.,

—What about table scraps? 
A properly fed dog doesn’t 
need thenx and they cause 
fussy eating attitudes.,.

—' Don’t give your dogboncs 
of any kind. Period. Too many 
dogs are killed, by bone splin
ters. Give him a. rawhide 
*bonew to chew on*

— Don’t overdo the calorics* > 
NRC calorie requirements for 
adult dogs, stated in amounts 
of per pound of body weight 
per dayaret S Itt 
per lb; fib®—M Jbft— 
35; 30 Iba.—3Ą lbs. and
over—31. Thn$u a Jh. dog 
needs 525 calottes The
average calorie* par pcond 
of vaHoua dog fooda we dtp 
foods, 1500;, semi-moist, 1000; 
canned. 500.

(IHlIlIIIlIIlIlIXIIIIIIIIIIIXIItKHIIIirj
POEZIJOS VEIKALAI

Poezija — kaip pavasaris, Kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį' žiedą, apkaišą medžių, šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste- 
DUKlus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų;.
L* Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

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

Kišeninio formato, IB?- psi, $2.00.
5. Butkv Juze, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių, nnkunė, 169 

psL Kaina $3.00.
Z Kleopas Jurgetionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eiiea, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, psL $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
'išvMtintM lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $3.00.

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

1< Batys R ūkia, UGNIES PARDAVĖJAS; Eilės; 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini, lyrika, 167 psL, $2.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $2,50.
17. Petras: Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti fcūrmfr 

•tiaL.82 psL, SLOO, •
18. Petras Sagates, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
19: Eu«enifus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilėsj 70 pst, $1.00.
“ Elona Tumiene, KAKALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL $2.50 

Alfonsas Tyroolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00. 
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

$1.00. . . ■ ■ • ■
24. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poeziją 115 pšL $3.00.

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

NAUJIENOS, . • -
17-39 So. HaLsted SU Chicago, flk 60608

21.
22.

.Most people loot toward 
retirement as a time of relaxation 
and. enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t,, it can be a time of yfotrr 
and discontentment. A rime wben 
you. can look back and think of 
a million ways that you could 
have saved, but didn’t.

Well; there’s no better time 
to think about retirement than 
now, while you’re working.

One easy yay to save oa a 
regular basis is by purchasing 
UiS. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work. -

Now there’s a bonus interest 
rate on all U.S. Savings Bonds— 
fcc E Bonds, 5 % when held to 
maturity of 5 years, 10 months

Ac first year). That extta 
72 %, payable as a bonus at 
natanty, applies to all Beads 
issued since June 1,1970.. with 
a comparable improvernent fcc 
all older Bonds. - 

įįjJįS- Savings Bonds. 
TheyTI help make your 

retirement just what you want \ 
it.to be.

yuwt e

NAU J1EN OS
1739 S©r Halsted Street Chicago^ fit 60608
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cheese (each) have good qual
ity pr3tain^are palatable and*

J

mi r

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

nusižudo

Klausimas. Prašom, gerbia
mas daktare, paaiškinti, kaip tai 
galėjo nutikti, kad mano švoge- 
ris vokietys, nužudė savą žmo
ną, 12 metų dukterį, 9 metų sū
nų ir pats nusižudė, pasikarda
mas. šeimą jis išžudė • peiliu ir 
plaktuku. Pats jis buvo 51 me
tų- amžiaus. Anksčiau jis proti
niai nesirgo, tik kiek nusiminęs 
buvo (mild,depression), gal dėl 
nustoto darbo. Kartais jam gal
vą skaudėdavo. Valandą prieš 
šią tragediją jis telefonavo pa
žįstam ui ir sakėsi gerai besi
jaučiąs. Kaip tai galėjo tokie 
dalykai dėtis visai be jokių Įspė
jančių reiškinių? Kaip ateityje 
galima tokių dalykų išvengti? 
Kokia tai ligą, i,:>" -kh'-

Atsakymas. Daug dalykų šia
me atvejųje trūksta, šis 51 me
tų vyriškis papildė keliagubą 
žmogžudystę ir savižudystę. Tai 
kriminalas. Įstatymas reikalau
ja tokio ligonio pomirtinio kūno 
apžiūrėjimo. Jei buvo pilnas 
toks apžiūrėjimas atliktas, tai 
turėtų būti žinomi sekantieji 
faktai, i. Kiek jo kraujuje ir au
diniuose buvo alkoholio ar kitų 
protą pakeičiančių vaistų. 2. 
Koks buvo pakitiinas smegenų: 
ar ten buvo tumoras, kraujo iš
siliejimas, kraujagyslių kuri li
ga, kaip išsiplėtimas arterijos 
— 'anurysma ar arteridskleroti- 
niai pakitimai. Gal infekcija — 
uždegimas koks ten buvo. 3. Kitų 
organų ligos : kasos, inkstų, gū
žio liaukos, jos priedinių Kau
kelių negerovės; kasos ir kitų
organų negerumai. Visi tie Ii- laimingo vokiečio elgesį priskir-

guistumai gali paveikti smege- 
' nų veiklą.

Tamsta mini,, kad jis turėjo 
kartais liūdnas mintis — nusi
minęs buvo. Kaip tas toks jo 
negalavimas buvo susektas? Ar 
jis neminėjo niekada, kad nusi- 
žudysiąs? Ar jis buvo pas psi
chiatrą kada nors? Ar jis ėmė 
psichiką veikiančius vaistus ?- 
Taip pat Tamsta nepaminėjai 
apie jo šeimos stovį, jo gimines. 
Jis nužudė savo 12* metų sūrių 
ir devynių metų dukterį. Ar jis 
turėjo daugiau vaikų, ir ar jo 
sūnus gimė jam turint 39-metus. 
Ar jis tik kartą; buvo vedęs? Ar 
jis buvo alkoholikas ar slaptai 
geriąs? Ar jis ėmė narkotikus 
bei kitokius vaistus ? O kaip su 
jo policijos daviniais? Ar jis bu
vo prasiskolinęs? Ar jis praeity
je, nėra savos žmonos bei vaikų 
mušęs ? Ar jis vairuoja — ir ar 
jis turėjo kada nors rimtą auto 
nelaimę? Kokie buvo-jo. santy
kiai su draugais ir darbdaviais ? 
Kaip jis galvojo — dėl ko jis na
štoj o. darbo? Jei jis tikrai nie
ko blogo nesijautė, tai kodėl jis 
su draugu kalbėjosi apie save ir 
tvirtino, kad jis gerai besijau
čiąs? Visų tokių dalykų trūks
ta tamstos laiške..

Sakote, kad tas savižudys ir 
žmogžudys turėjo galvos skaus
mus. Ar kas buvo nesenai ty
ręs jo kūno ir nervu sveikatą? 
Jei tyrė — tai kokie buvo to ty
rimo daviniai? Ar buvo, reikalas 
atlikti tolimesnius tyrimus labo
ratorijoje, kaip X-Ray fotogra
fijos bei elektroencefalogramos? 
Ar jo akys buvo tirtos pas akiu 
ligų specialistą? Ar jis turėjo 
staigų akių aptemėmimą ir ar 
jis kartais keistai nesielgė? Jei 
nėra atsakymo į čia paduotus 
klausimus, tai negalima šito ne- 

ti kokiai žinotai ligai. Nors ga
li žmogus apturėti savo elgesio 
pasikeitimą be jokių perspėjan
čių ženklų, vienok toks pasikei
timas labai retai pasitaiko. Pa
prastai, kai nuodugniai ištiria
ma neurologiniai, kūniškai ir 
psichiatriškkai (kūno, proto ir 
jausmų — psichikos sveikata), 
d taip pat žmogaus aplinkos da
lykai — tada susekama žmogaus 
elgesiui priežastis. Taip ir šiuo 
atveju galėjo būti atlikta.

Tokie žmogžudžiai ir savižu
džiai neretai pasitaiko žmonių 
tarpe. Tai ne magijos-burtų- 

_ piktų dvasių apsėdimo reikalas, 
bet žmogaus veiklos nukrypimas 
dėl vienokių ar kitokių priežas
čių, kurios turėtų susektos rim
tai žmogų ištiriant/ Nereikia 
griebtis čia likimo ar dievų baus
mės — viską mes jau iš likimo, 
gautos ar Dievo turime — tik 
stenkimės visas dovanas naudo
ti tinkamai.

čia galima, kiek aprašymas 
leidžia, spėti, kad tas žmogus 
turėjo paslėptą — užmaskuotą 
nusiminimą — depresiją. Ir ji 
buvo psichiniai labai stipri. To
kie nusiminėliai, ypač vyrai, ne
retai Įgauna nepagrįstas min
tis apie beviltiškumą (delusio- 
al hopelessness) . Pastebėta pas 
tokius žmogžudžius ir savižu
džius, prieš nužudant ir nusižu- 
dant, didelis ramumas, berūpes- 
tingumas.

Įdomu, kad tokie ramūs, sa
vimi patenkinti asmenys, nepra
šą kitų pagalbos, dažniau nusi
žudo tada, kai Įgauna nusimi
nimą — depresiją. Susekta, kad 
žmonės esti ramūs, atrodą nor
maliai'ką tik prieš žmogžudys
tę fr savižudystę. Hatyt, taip 
nurimstama, kai viskas esti nu
spręsta.

Kodėl tokie nusiminėliai žudo 
savas žmonas ir vaikus ? Pasku
tinio laiko moksliški tyrimai ati
dengė, kad psichiniai prislėgti

žmonės stengiasi artimuosius
gelbėti nuo bevilštikumo ir nuo 
gyvenimo be vyro — duonos da
vėjo. Susekta taip pat, kad pas
katos kitą nužudyti ir save pri
baigti atsiranda visai vilties nu
stojus gyventi. Gerai yra žino
mas faktas, kad dąugelis žmog
žudžių nusižudo. Net labai sun
kios savižudybės depresijos — 
nusiminimai gali išorėj nepasi
reikšti. Tokie esti nekalbūs. Jie 
ima skųsti įvairiais kūno nega
lavimais, juose jie paslepia sa
vą nusiminimą. Už tai reikia 
pajėgaus gydytojo, kuris pajėg
tų tarp kūno negalių įskaityti 
žmogžudžio-savižudžio nusimini- 
mo-depresijos žymes. Tik to
kiu būdu galima bus išvengti to
kių tragedijų, žinomą tokie 
žmonės nėra kalti už savus ei
gesius — jie yra ligoniai.

Apie jokias tokiems bausmes 
čia nė galvon mintis neturėtų 
ateiti. O laek praeityje šeimos 
kentė, kai religingos šeimos 
žmogžudys — savižudys būda
vo laidojamas nešventintose ka
pinėse. Kiek čia tamsumo, ne-j kutinės Ledų Gadynės nutir- 
žmoniškumo ir teologijos tikra pus.

RIMTA KNYGA

$7.50

$2.00

54.00

$3.00, minkštais
$2,00; II. dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00;

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusL $6.00
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrištą 464 push----------— ,56.00
Prof.. VScL Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. . __ __ _______ -____ _________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGU

ISTORIJA, f dalis, 208 pusi. įrišta
viršeliais— C/".
minkštais viršeliais — ______1

ffn. K- Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 306 p.
Prof. Kairys, LIETUVA BUDO/ gražiai įrišta, 416 p._
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk--------- --------------- L..:__
P. Liūdžiuviens, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _______ ią__ i__ __________________
S. Michelsonasr LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

- įrišta- — $5:00 minkštais viršeliais — ........L..___
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusk, dabar tik_____________________ ' - - $10.00

diab^iją pavertimo? Todėrira-*- 
bar visi — tiek kunigai, tiek vi
si kiti žmonės, švieskimės ir sa
vus jausmus stenkimės žmogin- 
ti: kitaip mūsų kančiom nieka
da nebus galo. Sužmoniškėjus, 
mes naudą turėsime iš apsišvie
timo. Tai tikras mūsų gyveni 
mo darbų planas yra tas mūsų 
jausmais sveikėjimas ir šių die
nų mokslu pasidabinhnas.

Rado mastodonto dantis

Netoli Chicagos, prie U. S. 
plento 34 (Ogden Avenue) ir 
Illinojaus plento 83 kasant sta
tybos pamatus buldozeris iš
vertė prieš 8,000 ar 15,000 metų 
“gyvenusio” didžiulio žvėries 
— mastodonto žandikaulį su 
dviem dantimis po 8 colius il
gurno, žandikaulis šio priešis
torinio žvėries yra 3 pėdų il
gumo ir sveria 50 svarų. Radi
nys rastas apie 10 pėdų gilu
moje samanų ir 'molio klode; 
matyti buvusioje baloje, susi
dariusioje ledų dangai po pas



PAVYZDINGAS SLA SEIMAS
Povilas P. Dargis, SLA pre

zidentas, davė 57-tam Susivie
nijimo Lietuvių Seimui toną, 
bet ir jis vienas nebūtų galėjęs 
suruošti tokio naudingo dide
lės oragnizacijos seimo be dar
niai dirbančios valdybos. Dar
gis tuo ir išsiskiria iš kitų bu
vusių šios organizacijos pirmi
ninkų, kad jis moka su visais 
rasti bendrą kalbą ir su valdy
bos nariais glaudžiai dirbti. 
Jis pats darbo nevengia, bet jis 
nioka ir kitus įtraukti į darbą.

Glaudžiausiai su prezidentu 
Dargiu šiam seimui suruošti 
bendradarbiavo sekretorius Dr. 
Algirdas Budreckis ir SLA Pil
domosios Tarybos iždininkė 
Euphrozine Mikužiūtė. Glau
džiai bendradarbiavo ir kiti 
valdybos nariai, bet sunkės- laukti buso 
niam ir atsakomingesniam dar
bui ir greitesniam sprendimui 
Dargis turėjo remtis šių dviejų 
patarimu, parama ir darbu. 
Glaudžiai su pirmininku ben
dradarbiavo iždo globėja Jose
phine Mileriūtė, iždo globėjas 
ir teisių patarėjas adv. Stepo
nas Briedis, Bostone gyvenan
tis vicepirmininkas Aleksan
dras Čaplikas ir gydytojas kvo
tėjas Dr. Steponas Biežis.

SLA Pildomoji Taryba būtų 
nepajėgusi suruošti tokio tvar
kingo ir gražaus seimo, jeigu 
organizacinio darbo nebūtų į 
savo rankas paėmusi Ameriko
je gimusi ir Floridoje gyvenau 
ti Edviną Jankienė. Ji atliko 
pačius svarbiausius paruošia
muosius darbus, o vėliau, ka
da seimas prasidėjo, tai jai te
ko sekti kiekvieną žingsnį, kad 
darbai nenukryptų: neprasmiš
ka kryptimi ir seiman suvažia
vusieji delegatai vėliau nesi
gailėtų ir nesiskųstų veltui pra
leistu laiku.

Edviną Jankienė turėjo atlik 
ti nepaprastai daug paruošia
mųjų darbų. Ji turėjo susitarti

barius, šviesas ir net maistu. 
Jai reikėjo susitarti su vietos 
pareigūnais, nustatyti laiką ir 
suderinti visas apeigas. Paga
liau, jai reikėjo pasirūpinti, 
kad suvažiavusieji seimo na
riai nepradėtų nuobodžiauti, 
kai pasibaigia posėdžiai ir ga
lima atsikvėpti nuo ilgų kalbų 
ir oficialių pranešimų.

Edviną Jankienė datog prisi- 
prie 40, bet labai apdairi ir: 
guvi moteris, greitai orienta
vosi visais^ seimo reikalais. Ji 
galėdavo kiekvienam atvyku
siam nariui pasakyti, kur gau
ti reikalingas informacijas nak 
vynei ir pasakyti, kuriame 
kambaryje ieškoti iš Kanados 
atvažiavusio atstovo. Ji galė
davo nurodyti, kurioje vietoje 
____ ____ i, vežančio į kitą 
Miami pakraštį, kur laukti iš 
aerodromo atvažiuojančio li
muzino. Ji žinojo, kur buvo 
galima greičiau pusryčius gauti 
ir kuriame ’restorane skaniau 
pavalgyti. Visi seimo nariai ži
nojo, kad josios pasiimtos pa
reigos turėjo ją gerokai išvar
ginti, bet ji to nuovargio nero
dė. Vieną minutę ji aiškino 
seimo nariams paskutinius po
tvarkius, o kitą minutę ji dali
no seimo programą ir aiškino 
apie ruošiamą banketą.

Edviną Jankienė daug pirsi- 
dėjo prie tvarkingo ir sėkmin
go SLA seimo. Čia ir vėl, ji bu
vo ne viena. Ji buvo Miami SLA 
narių suruošti 57-tam seimui 
rengti komiteto pirmininkė. 
Floridoje yra didokas SLA na
rių skaičius, todėl buvo gali
ma sudaryti didelį komitetą. Su 
Jankiene glaudžiai bendradar
biavo A. Alekna, P. Šilas, V. 
Jankus, A. Noreika, Ona šilie- 
nė, M. Mišeikienė, Ona Kaula
kienė, H. Aleknienė, K. Buka- 
veckas, V. Radžius, J. Bukavec- 
kienė ir J. G-užauskienė.

Kiekvienas komiteto narys

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 57-to Seimo vaizdas, nutrauktas trečiąją posėdžių dieną. Seime dalyvavo 120 
atstovų, kurie svarstė pareigūnų padarytus pranešimus apie atliktus darbus ir siūlomas pakaitas konstitucijoje 
ir veikloje. Nuotrauka SLA fotografo.

dirbo prie banketo, kitiems te--lietuvių laikraščiams, kad pa
ko paruošti Miami Lietuvių'minėtų tokios programos pasi- 
Klubą, tretiems teko tvarkyti 
judėjimą.

Komitetas iŠelido gražią 20 
puslapių, mėlynu viršeliu svei
kinimų knygą. Šioje knygoje 
yra atspausdinta ne tik SLA 
seimo atidarymo programa, bet 
yra ir seimo banketo programa. 
Be to, knygoje yra didokas skai 
čius Įvairiausių sveikinimų. 
Seiman suvažiavusius sveikino 
ne tiktai SLA vadovybė ir pa
reigūnai, bet juos sveikino ir 
paskiros kuopos. Dar daugiau 
sveikinimų surinkta iš įvairių 
Miami ir jos apylinkės biznie
rių, kurie pritaria Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje veda
mam paramos ir kultūriniam 
darbui.

Visais šios sveikinimų pro
gramos reikalais rūpinosi O. Ši-

rodymą, bet tuo pačiu metu 
praneštų ir apie ruošiamą di
delį lietuvių suvažiavimą.

su viešbučiu del vis: 
nų. Reikėjo gauti s

buvo įpareigotas atlikti specia-Įhene. 
liai jam paskirtą darbą. Vieni tinėjo

ir pries seimą ji issiun- 
didiesiems Amerikos

'Q per annum PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY OF^
YOUR SAVINGS

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum 31,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiu 
jūsų namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikaly? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

Chicago Savings
_ and Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

į Velioni pagerbti atvyko Hli- 
Senatorius Pranas 
Ivdinias inž. A. Ke-

nois State 
Savickas, 
relio.

Karuose žuvusių 
pagerbimas

J Velionis
' sulaukęs 59 metų amžiaus. Jo 
tėvas Juozas mirė taip pat stai
ga 1912 melais Kybartuose. 
Buvo kurį laiką Kybartų fnies- 
to burmistru, turėjo dedelę eks 
pedicijos kontorą ir buvo labai 
populiarus ir socialus asmuo 
kybartiecių tarpe. Paliko dvi 
dukros, gyvenančios Chicago- 
je su vyrais.

Kaip velionį Leoną, taip ir 
jo tėvą man teko gerai pažinti. 
Skaudžiai pergyvenu taip neti
kėtą Leono atsiskyrimą iš lie
tuvių tarpo. Jonas Talaitis

Edviną Jankienė nustatytu 
laiku ir pradėjo Miami Beach 
miestan suvažiavusį SLA Sei-
Reporterismą.

Velionį Leoną Prapuolenį palydint
1972 m. liepos mėn. 23 d. 

staiga mirė Leonas 'Prapuole
nis.

Jo kūnas buvo pašarvotas 
Chicagoje Petkaus koplyčio
je o 1972 m. liepos 28 d. jo 
idėjos draugai — Lietuvių 
Fronto Bičiuliai — surengė 
atsisveikinimą.

Atsisveikinimą — paminė
jimą pravedė Dr. P. Kisielius. 
Po įžanginio žodžio, jis pa
kvietė Lietuvos Generaline 
Konsulę Chicagoje p. J. Dauž- 
vardienę tarti žodį. Ponia J. 
Daužvardienė labai jautrioje 
ir patriotinėje kalboje apibū
dino velionio darbus Lietu
vai ir Lietuvos Diplomatinės, 
konsularinės ir savo vardu 
atsisveikino su velioniu.

Po to, buvo pakviestas iš 
Washington© specialiai į lai
dotuves atvykęs buvęs pasku
tinis Lietuvos įgaliotas minis- 
teris Vokietijai, buvęs Laiki
nosios Lietuvos vvriausvbės 
pirmininkas , gen. štabo pulk. 
Kazys ,Škirpa. Jis, kaip pa
grindinis laidotuvių kalbėto
jas, apibūdino velionio Leono 
nuveiktus darbus ruošiant Ak 
tyvistų Frontui sukilimą prieš 
bolševikų žiaurią lietuvių tau 
tos okupaciją. Velionis Leo- 
nas buvo tada Lietuvoje ir 
veikė pogrindyje, o pulkininkas 
Škirpa buvo Berlyne ir veikė 
risais galimais būdais, kad 
carui prasidėjus lietuvių tau- 
:a sukiltų ir ginklu prisidėtų 
prie okupanto pašalinimo. 
Kilus karui Leonas per Kau
lo radijo stotį, nežiūrint, kad 
iar buvo gausūs Raudonosios 
irmijos gausūs daliniai, pa
skelbė Nepriklausomos Lie- 
uvos atstatymą su jos laikina 
yriausybe pulk. Škirpai va- 
lovaujant. Neleidus vokiečių 
lacinei vyriausybei pulk. K. 
ikirpai grįžti Lietuvon, vy- 
•iausybės pirmininko parei
tas ėjo prof. J. Brazaitis, o po 
vieno mėnesio I vokiečiai ją

Pulk. K. Škirpa • apibūdino 
velionį, kaip drąsų ir nepa
laužiamą kovotoją už Lietu
vos laisvę ir savo ginklo drau
gui nulenkė galvą.

Po to, kalbėjo Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdybos vi
cepirmininkas Anatolius Kai
rys.

Vėliau sekė Kęstučio korpo
racijos ir ateitininkų vardu teis. 
Igno Kazlausko atsisveikinimo 
kalba.

Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Chicagos skyriaus vardu 
atsisveikino St. Rauckinas.

Lietuvių Fronto Bičiulių var
du ilgesnėje kalboje atsisvei
kino Laikinosios Vyriausybės

Leonas mirė staiga.

Chicagos miesto Specialių 
Įvykių departamentas praneša, 
kad šio rugpjūčio 22 dieną (an
tradieni) miesto centre Civic 
Plazoje rengiamas pagerbimas 
visų čikagiškių vyrų ir moterų, 
kurie pradedant Pirmuoju Pa
sauliniu karu iki šiol, tarnau
dami Jungtinių Valstybių Gink
luotose Pajėgose atidavė savo 
gyvybes už savo kraštą.

Meras Dnley išreiškė pageida
vimą, kad pagerbimo iškilmė
se galėtų dalyvauti pagerbia
mųjų tėvai ir kiti šeimų nariai. 
Jiems Plazoje bus rezervuota 
tinkama vieta.

Bonų pardavimas didėja
Iždo departamento taupymo 

bonų skyrius praneša, kad 
Cook apskrityje, tai yra Chi- 
cagoje su užmiesčiais per pra
eitą birželio mėnesį parduota 
E ir H serijų bonų už 820,268, 
797. Tai yra 4.6 nuošimčių dau
giau kaip per praeitų metų bir
želio mėnesį.

Visame Illinojuj bonų par
duota už $31,170,461, tai yra 
10,2% daugiau kaip per tą patį 
mėnesį 1971 metais.

narys Dr. Damušis iš Detroito.
Veikėjas VLIKE ir Lietuvos 

Laisvės Komiteto narys Vytau
tas Vaitekūnas atsisveikino 
New Yorko, Philadelphijos ir 
rytinių Apylinkių L. Fronto Bi-

Baigiamąją kalbą pasakė 
minėjimo vedėjas Dr. P. Kisie
lius ir pakvietė iš Romos atvy
kusį marijonų vicegenerolą V. 
Rimšelį, MIC., pasakyti maldą.

Kun. Rimšelis labai vykusiai 
maldos žodžius sujungė su ve
lionio minėjimu. Baigiantis 
minėjimui religinį atsisveiki
nimą atliko kun. J. Juozevičius 
ir. po to, sekė religinė giesmė 
“Marij a, Mari j a”...

Minėjime dalyvavo didelis 
skaičius žmonių, koplyčioje 
netilpo.
Be Laik. Vyraiusybės pirminin
ko pulk. K. Škirpos, dalyvavo 
4 tos vyriausybės nariai — Dr. 
Damušis, prof. J. Brazaitis, 
prof. B. Vitkus ir prof. M. Mac
kevičius.

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS’

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Frank Zofac, President

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

IMSUR.D

šeimos, 
kilmėse 
savo vardus ir 
pranešti mero 
Special Events 
ir nurodyti po 
geidauja.

kurios planuoja iš- 
dalyvauti, prašomos 

adresus raštu 
Daley Įstaigos 
Departamentui 
kiek tikėtų pa-

Trys šimtai užmuštų
Iki praeito ketvirtadienio vi

durnakčio Cook apskrityje au
tomobilių nelaimėse nuo šių 
metų pradžios žuvo lygiai 300 
žmonių, iš jų 163 buvo užmuš
ti Chicagos mieste, kur be to 
21,950 žmonių buvo sužeista.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

MIDLAND
SAVINGS I
AND LOAN ASSOCIATION |

4C4H ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS $0632 

PHONE: 2544476

1 6%
2 Years Savings 

Certificate
(Minimum $5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNI V E R SAU
1800 So. Halsted St. Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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$20.00
511.00

amžiaus j 
tėvų gimt

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Kitose JAV vietose: 
metams _____

pusei metu ___

GARSINKITES “NAUJIENOSE*

progų sėdo tiktai per

NAUJIENAS

Gubernatoriaus Jono Navako 
laikotarpis

Iš Nassau mūsų laivas plaukė 
Caribean Jūromis tris dienas kol 
pasiekėme Panamos Kanalą ir

king saizo bej ardu apie 70’fytų. 
Suseivinęs daugiau dolerių dar 
įsigijau katičių an t morgičių 
netoli Wasagos bičiaus. Todėl 
vikendais su savo girlfrende drai- 
viname ten pailsėti, o ir keletą, 
mikučių pasiimam. Turiu mo
dernų karą Buicką. Turėjome 
trobelio, nes apie mėnesį strei
kavo čia garbičmenai, bet uni
jos pafiksino.

BEDARBĖS IR FINANSINĖS
KRIZĖS SUNKUMAI

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: -• DARBININ
KAI, ; BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS- 
TYB1NINKA1, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS " 
RAŠTUS.

Ryšium su didėjančiu lietuvių darbi
ninkų atvykimu į Klaipėdos kraštą ir ypa
tingai i miestą nedarbas pirmoje eilėje 
pradėjo reikštis Klaipėdos mieste, kuris, 
pagal veikiančius nuostatus, darbo netu
rintiems turėjo mokėti bedarbių pašalpą. 
Magistratas Reizgio direktorijos pakarto
tinai prašė paveikti Centro vyriausybę, 
kari ji sustabdytų naujos darbo jėgos atvy
kimą į Klaipėdos kraštą. Kartu magis
tratas reiškė pretenzijų, kad Direktorija 
jam sumokėtų pusę sumokamų pašalpų. 
Kai lietuvių darbininkų atvykimas nesus
tojo, magistratas visai sauvališkai šitam 
tikslui sulaikė tam tikrą procentą iš sumų, 
kurias jis iš savo pajamų turėjo pervesti

yra į Atlanto vandenyne. Kana
lą perplaukus, tokia pat proce
dūra buvo prie Pacifiko vande
nyno. Vanduo prie Pacifiko yra 
31 pėda aukščiau, tai laivą rei
kėjo nuleisti žemėn 54 pėdas.

.. Kiekvienam laivui perplauk
ti per kanalą-reikia suvartoti 52 
milijonus galionų vandens lai
vui užkelti ir nuleisti. Vandenį 
į tuos šliužus nepumpuoja, bet 
vartoja gravitacijos būdą: per 
duris įleidžia ir -išleidžia van
denį iš tų šliuzų. .

Laivui perplaukti per Pana
mos Kanalą atseina gana bran
giai. Reikia mokėti už Kiekvie
ną kubinę pėdą.

Mūsų laivas Orsova svėrė 29,- 
000 tonų be-pakrovos. Prekių 
.prikrauna apie 15,000 tonų.

Laivas yra-723 pėdas ilgumo, 
9Lpėdą platumo ir 10 p, aukštu
mo. <Laivui už perplaukimą -per 
Panamos Kanalą reikėjo užmo
kėti §15,000. Tą kanalą valdo 
.Amerikos valdžia. Per vienus 
metus per Kanalą .perplaukia 
suviršum 16,000 -laivų.
"Pacifike mūsų laivas buvo su
stojęs Balboa miestelyje, Pana
mos Kanalo zonoj e, i Liepos 16 d; 
8 vai. vakaro išplaukėme į pla
tų Pacifiką linkui Acapulco, Me
xico.

Sužinojau, kad mūsų laivas ne
pradės plaukti kol nebus kelei
viai atsikėlę. Kapitonas davė 
progą keleiviams, kad Jie ma
tytų kaip tas laivas perplauks 
yer kanalą. Ta proga, pietūs bu
vo parengti ant laisvo viršaus de
nio, kad keleiviai galėtų pasi
džiaugti praplaukiančiais labai 
įdomiais gamtos vaizdais. Pra- 
plaukėm daugybę mažų ir didelių 
salų, kur kyšo  ja vulkanų lieka
nos, kur milijonus metų čia iš 
ugnikalnių išsiveržusi aukštos 
temperatūros skysta ir klampi 
mineralinė masė (lava), nenu
krypstamai slinko žemyn ir vis
ką naikino. Čia iš aukštų kalnų 
viršūnių į viršų šaudė-spiaudė 
ugnies kamuoliai ir akmenuota 
lava.

-Dabar tie kalnai, kalneliai yra 
išpuošti gražiais lapuotais žydin
čiais medeliais ir daugybė įvai
riausių spalvotų giedančių bei 
čiulbančių ^paukštelių. Kas ga
lėjo įsivaizduoti, kad iš pragaro 
mūsų žemėje pasidarytų dangiš
kas rojus. Taip.yra visa.tPana- 
mos kanalo .juosta.

Apie 8 valandą ryto viskas jau 
buvo sutvarkyta. Prie laivo at
plaukė mažas laivelis ir į mūsų 
laivą įlipo .pilotas, kuris mūsų 
laivą vairavo į uostą.

Laivas pradėjo plaukti lėtai. 
Priplaukė prie milžiniško šliu
žo bei kambario, kur iŠ abiejų 
pusių buvo aukštos cemento sie
nos. Tas kambarys buvo 110 
pėdų pločio ir 1,000 pėdų ilgio. 
Tų sienų viršuje iš abiejų pu
sių laivo prikabino, po du elektra 
varomus lokomotyvus, kurių 
kiekvienas turi 40 arklių jėgų 
ir įtraukė laivą į šliuzą. Tuojau 
7 pėdų storumo plieno durys už
sidarė. Laivas ir vanduo pradė
jo kilti aukštyn ir iškilo 31 pė
dą. čia jau laivo priekyje atsi
darė kitos durys ir toks pat 
kambarys vėl atsirado prieš mus. 
Keturi “mulai” (tuos lokomoty
vus taip čia vadina) įvilko lai
vą į šliuzą ir iškėlė dar 54 pėdų 
aukštyn.

Laivas čia jau atsirado prie 
kranto didelio ežero, vadinama 
Gatun Lake. Gatuno ežere van
duo yra 85 pėdas aukščiau negu

įtikinti ir Simonaičio algą prisiėjo pačiai 
Direktorijai sumokėti. Didėjant ekonomė 
nei krizei, mažėjo Klaipėdos krašte gali
mybės, susidarė bedarbių ir Direktorijai 
teko organizuoti bėdos darbus, bedarbiams 
parūpinti darbo. Tos išlaidos taip pat ap
sunkino Direktorijos finansus.

Žemės ūkia sluoksniai niekuomet nėra 
buvę geri mokesčių mokėtojai, visuomet 
užsilikdavo su mokesčių mokėjimu. Da
bar, mažėjant ir galiausiai visai sustojus 
eksportui Į Vokietiją, mokesčių Į plauki
mas nepaprastai sumažėjo 
sustojo ir Direktorija negavo net jai sulig 
sąmata priklausančių sumų. Taip pat pra
dėjo mažėti ir pramonės Įmonių mokėji
mai mieste ir krašte.

0 jaunimas? Deja, net skau
tų uniformoje kalbasi angliškai. 
Dažnai eidamas Roncesvalles ar 
Queen gatvėmis klausausi kaip 
lenkų ir ukrainiečių mokyklinio 

[unimas kalbasi —tik 
ij a kalba Br. Vytis 

-(Tėv. žjb.)

duobę, prasidėjo protestai. Okupantas nenorėjo, kad j 
Kalantos laidotuves sueitų toks didelis Kauno gyventojų 
skaičius ir lietuviai laidotuvių nepaverstų protesto de
monstracija, kaip čekai pavertė Palacho laidotuves. Ne
žiūrint j okupanto policijos iš anksto imtas priemones, 
Kalantos laidotuvių dieną Kaune įvyko didelė proteto de
monstracija. Protestuojantis Kauno jaunimas reikalavo 
laisvės Lietuvai, o tuo pačiu metu daužė komunistinių 
-įstaigų langus ir duris.

Įdomiausia, kad protestavo, ne vien Kalantos ir Sto
niai. Likusieji sugebėjo protesto balsą išsiųsti į laisvąjį 
pasaulį. Jie sugebėjo labai stropiai Maskvoje saugomus 
užsienio korespondentus vis dėlto informuoti ne tik apie 
"Kauno, į vykius, bet jie pajėgė persiųsti -.jiems pąčią.pašku- 
tinę jauno Kalantos fotografiją. Jie pajėgė informuoti 
užsieniečius ir apie Varėnoje . įvykusią tragediją. Iš vis
ko atrodo, kad pačioje Lietuvoje jaunimas veikia organi
zuotai. Jis yra pasiryžęs mirti, :kad galėtų pasauliui pa
rodyti savo nepasitenkinimą, betrjie yra pakankamai or
ganizuoti, kad savo ryžtą praneštų laisvajam pasauliui.

Pradžioje -ilgesnius pranešimus spausdino .patys di
dieji Amerikos dienraščiai, tuo tarpu dabar visas reika
las jau persimetė ir į-Vakarų Vokietijos spaudą. Vokie- 
čiatkelia viešumon sovietų karių ir Lietuvon .atsiųstų ru
sų valdininkų privilegijas. Vokiški ‘laikraščiai duoda 
faktais ;paremtą aprašymą, kur Vilniun atvažiavęs rusas 
tuojau gauna butą, tuo tarpu lietuviui tenka’laukti mėne
siais, kol jis gauna žymiai prastesnį ir mažesnį kamba
rėlį. Patys didžiausieji ir geriausiai įrengtieji butai ei
na Lietuvą okupavusiems rusams ir;jų. šeimoms.

Kiekvienam lietuviui malonu skaityti kitakalbėje 
spaudoje apie gyvenimą Lietuvoje. Pačioje Lietuvoje pro
testai vedami organizuotai, vieningai. To paties mes ne
galėtume pasakyti apie Amerikos lietuvių ryžtą. Vieni 
stengiasi siekti vieningo darbo, o kitiems labiau rūpi 
“pasirodymas” ir pagalių kamšymas į vieningą darbą.

Klaipėdos kraštas, kaip visa Mažoji. 
Lietuva, jau iš senų laikų pirmoje eilėje 
vertėsi kiaulių ūkiu. Buvo auginamos pir-' 
moję eilėje riebios kiaulės, kurios jau iš tų1 
laikų, kai buvo pravestas iŠ Tilžės ligi Rlai-* 
pėdos geležinkelis, buvo siunčiamos į Ber
lyno rinką. Ta prekyba tuomet užsiėmė, 
atskiri biznieriai. Prieš geležinkelioųprave-j 
dimo Klaipėdos krašte užpirktos kiaulės’

miestelį Cristobal
mos Kanalas pasidalina į dvi da
lis ir perskiria du didelius kon
tinentus — Pietų ir šiaurės

Lietuviai rūpinasi tautos ateitimi
Visi esame labai patenkinti, kad pasaulinėje spaudo

je gana dažnai prisimenama rusų pavergta Lietuva ir ne
paprastai sunki dabartinė nelaimėn patekusios lietuvių 
tautos padėtis. .Rusai ne tiktai žiauriausiais būdais išnau
doja lietuvius, bet jie viską taip patvarkė, kad užsienie
čiams veik neįmanoma Lietuvon kojos įkelti ir patirti, 
kas ten šiandien darosi.

Patys lietuviai turi tikslesnių žinių, bet Maskvoje 
sėdintieji užsienio korespondentai turi gaudyti žinias įvai
riausiomis priemonėmis. Lietuviai vasaros metu gauna

Amerikos. Kanalo, juosta yra 10 
mylių pločio 50 mylių Ilgio, vin
giuoja per ežerus ir vu&ai|i- 
kus žaliuojančius kalnus, eina 
nuo Atlanto iki Pacifiko okea
nų ir yra prie "pat Ekvatoriaus.

Birželio 16 d. mūsų laivas apie 
antrą valandą iš ryto priplaukė 
ir netoli prie kanalo apsistojo. 
Aš jau buvau pačiame laivo vir
šuje. Keleivių dar nedaug buvo 
atsikėlę. Oras čia jau buvo la
bai šiltas, drėgnas ir iš visų 
pusių matyt dideli kalnai. Mane 
miegas neėmė, tai aš nutariau 
laukti kol saulutė užtekės, kad 
galėčiau pamatyti tropiško kraš-

Direktorijai. Tos sulaikytos sumos taip pat 
žymiai paveikė Direktorijos finansus. Ma
žėjant pajamoms iš muitų, akcizų ir t t.,< 
kartu procentualiai mažėjo ir Klaipėdos: 
krašto finansinė dalis, kuri jai priklausė* 
pagal konvenciją ir statutį. ’Finansinės da
lies mažėjimas sudarė žymią spragą Direk 
torijos finansuose. i

Mano''žiniomis, Reizgys tikrai buvo at
kreipęs gubernatoriaus -Navako dėmesį į 
galinius finansinius nuostolius, Direkto
rijai pravedant gubernatoriaus pageidau- 

kai kur visai 1 jamas reformas. Guberoatorius ’tuomet 
kategoriškai pareiškė, kad dėl nuostolių 
nesą ko bijotis, viskas*būsią sutvarkoma, 
įstatymais, ir galimus nuostolius .padeng-- 
sianti Centro vyriausybė. Reizgiui vėliau 
pakartotinai atkreipiant dėmesį. i blogė
jančius autonominius finansus, Reizgio di
rektorija iki paskutinės dienos liko be jo-- 
kios paramos iš Centro vyriausybės. Di
rektorijos pirmininkas ir į mane tuo rei
kalu kreipėsi paveikti į gubernatorių, kad 
pildytų savo pažadus. Atkreipus į tai gu
bernatoriaus dėmesį, šitas trumpai atsakė: 

"Kokius niekus jis plepa, Tūbelis jau 
tiek daug paramos Direktorijai teikė ir jai 
vis neužtenka. Nežinia, kur tie pinigai 
dingsta, atrodo, kad nemoka šeimininkau
ti”. Reizgiui tai pasakius, šitas trumpai 
atsakė: “Melagis”. Dabar nebežinojau 
kam tikėti, kas didesnis melagis.

Direktorija jau 1934 m. rugsėjo mėne
sio gale pradėjo tiesiog kovoti su finansi
niais sunkumais. Norint atlikti kai kuriuos 
neišvengiamus mokėjimus, jai reikėjo ati-

Trakus. Kartais nuveža grupę turistų ir į Kauną, bet į 
kitas Lietuvos vietas ir nuvažiavusiems amerikiečiams 
negalima kojos įkelti. Svarbiausias pasimatymas vyksta 
Vilniuje, okupanto-naujai pastatytame hoteliukyje. Ten 
suvežą įvairiose Lietuvos vietose gyvenančius gimines, 
suleidžia į specialiai mikrofonais apstatytus .kambarius 
ir leidžia atvykusius išsikalbėti.

Lietuvoje gyvenantieji mūsų tautiečiai jau yra pa
tyrę apie rusų pastatytas pinkles. Viešbučio kambariuose 
jie vengia bet kokių nuoširdesnių pasikalbėjimų, betJais- 
viau pasikalba, kai išeina į gatves pasivaikščioti ir Įsiti
kina, kad palydovai yra gerokai atsilikę. Tiktai tada gi
minės išlieja savo širdies skausmus apie rusų primestą 
“komunistinę”, vergiją. Jie papasakoja, kas teko išgy
venti karo ir pokario laikotarpiu ir išdėsto sąlygas, ku
riomis šiandien lietuviams tenka gyventi. Ne viską ir par
važiavusieji gali pasakyti. Jie supranta, koks.žiaurus re
žimas yra Įvestas Lietuvoje. Jie taip pat žino, kad oku- 
pantas^yra kerštingas. Apie karo meto ir pokario.žiauru- 
mus reikia būti labai atsargiems, kad okupantas ir vėl ne
pradėtų kerštauti jau ir šiaip labai daug nukertėjusiems 
žmonėms.

Naujienos turi gana tikslių žinių apie dabartinį 
gyvenimą “tarybinėje” Lietuvoje. Tiksliausias žinias 
duoda Lietuvoje besisvečiuojantieji žmonės. Bet gyve
nimo tikrovės aprašinėti negalima, nes pirmon eilėn nu
kentėtų pasakojusių giminės ir draugai. Rusai regis
truoja žinias apie kiekvieną važiuojantį Lietuvon. Jie 
renka žinias apie kiekvieną žmogų, su kuriuo parvažia
vęs turistas kalbasi. Vėliau, jeigu kas iš besikalbančio 
gyvenimo išeina viešumon, tai rusai pradeda tardyti ap
lankytą lietuvį. Ne vieną kartą su atvažiavusiais svečiais

NAUJIEM —BTOmiUlTB—

Be to, buvo priteisia
mos ir teismo išlaidos, nes Direktorija, 
laukdama kito sprendimo, bylas varė ligi 
Aukščiausiojo teismo instancijos, kai ku
rias net ligi Vyriausio Tribunolo Kaune. 
Direktorija priteistų sumų nemokėjo, 
tuomet paliesti asmens teismų pagalba sek
vestravo kai kurias 'Direktorijai priteistas 
sumas.

Direktorijai tai buvo stambus nuosto
lis, nes paleistųjų vieton tarnautojais bu
vo priimti jau nauji asmens. Be to, Reizgio 
direktorija tuoj po jos paskyrimo sumokė
jo dr. Schreiberio direktorijos nuskriaustų 
valdininkų: Jono Tolišiaus, Erdmono Si
monaičio ir kitų nuostolius, ir tos sumos 
ėjo iš kitiems reikalams skirtų etatinių su
mų, kas sudarė žymias spragas įvairiose 
etato pozicijose.

Ryšium su administracijos pertvarky
mu susidarė gana žymios išlaidų sumos 
apskrityse, teismuose, policijoje ir mokyk
lose. Paskirtam kom. miesto burmistrui 
Erdmonui Simonaičiui keletą mėnesių po 
jo paskyrimo Klaipėdos magistratas nu
stojo mokėjęs jam priklausančią algą, nes 
Simonaitis, magistrato aiškinimu, esąs 
neteisėtai jaskirfas ir todėl iš miesto val
dybos negalįs gauti jokios algos. Reizgio 
direktorijai nepavyko magistratą kitaip

Nelson Rockefeller
New Yorko gubernatorius Nelson Rockefeller, vienas jtakingesniy 
respublikonę partijos narię, konvencijoje pasiūlys perrinkti par

tijos kandidatu j prezidentus, prezidentą Nixoną.

išsikalbėjęs lietuvis policijos buvo kviečiamas ir tardo
mas apie dalykus, kuriuos savo giminėms pasakojo. Pa
sikalbėjimų “Gintare” Lietuvos lietuviai labiau bijo, ne
gu pačios policijos tardymo. Pradžioje nežinojo, iš kur 
policija galėjo patirti tokias reikšmingas smulkmenas, 
bet kai išaiškino apie įrengtus mikrofonus, tai klausimas 
buvo aiškus ir pasklido žinia vengti kalbų “Gintare”.

Okupuotos Lietuvos jaunimas, žinodamas biaurią ru
sų izoliaciją, vis dėlto rado priemonių pranešti laisvajam 
pasauliui, kas darosi pavergtoje Lietuvoje. Jie sugeba 
prieti prie nuvažiavusių turistų ir pasakyti jiems, kad pa
vergtame krašte vis dar liepsnoja lietuviška ugnelė. Jie 
taip pat išmoko pranešti užsienio korespondentams pa
čius svarbiausius pavergto krašto įvykius. Jie imasi pa
čių kraštutinių priemonių, jie nesigaili net gyvybės, bet 
jie atkreipia labai tinkamu momentu viso pasaulio dėme
sį į nenormalią padėtį visoje Lietuvoje.

Romas Kalanta buvo vienas tų jaunuolių, kuris ry
žosi atiduoti gyvybę, kad prezidentas Niksonas ir visas 
laisvasis pasaulis žinotų, kad lietuviai yra nepatenkinti. 
Kai rusai pagrobė Kalantos lavoną ir neleido ne tik jau-

buvo varomos žemės keliais į pačią Tilžę, 
ir -ei a -pakraunamos i vagonus.

Po Klaipėdos "krašto prijungimo prie 
Lietuvos tuojau prasidėjo kiaulių eksporto 
sunkumai, nes Lietuva kaip žemės ūkio 
kraštas taip pat eksportavo žemės ūkio 
produktus į užsienį ir todėl negalėjo būti 
Klaipėdos krašto kiaulių suvartojimo rin
ka. Iki Klaipėdos krašto atskyrimo visas 
kiaulių perteklius nekliudomai, ėjo-į Vokie
tijos'rinką taip koncentravosi ir Lietuvos 
žemės ūkio produktų eksportas, nes Vo
kietija buvo artimiausia ir geriausia rinka. 
Vokietija, norėdama remti savo pačios že
mės ūkį, jau nuo 1928 m. pradėjo imti aukš
tus įvežimo muitus ir, be to, nustatė kontin
gentus! kiekvienai valstybei atskirai. Bet 
nebojant visų muitų ir kontingentų suvar
žymų, iki gubernatoriaus Merkio laikų 
ėjo apie 60 procentų viso: Lie tu vos iemės 
ūkio eksporto į Vokietiją.

Žemėes ūkio produktų eksporto atžvil
giu buvo nesuprantama gubernatoriaus 
Merkio griežta laikysena dėl Boetcherio 
kelionių į Vokietiją išgauti papildomą kiau
lių ir gyvulių kontingentų Klaipėdos kraš
tui. Tuomet Centro vyriausybės išsiderėti 
bendri kontingentai buvo labai riboti ir jų 
Klaipėdos kraštui skiriama dalis nepaten
kino ‘krašto ūkį. Kontingentus padalino 
Maistas ir Lietuvos Eksportas, iš Klaipė
dos niekas niekuomet nedalyvavo.
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LUGANU KALBA
Torontietis X. Y. nuvyko į 

Lietuva aplankyti (po 28 metų) 
savo brolio Anupro. “Ameriko
nas” pasakoja: Turiu lengvą 
džiabą, su bosu friedliškai su
gyvename todėl, kad ščyraLdir- 
bu .overtaimus, esu bizi, nors 
pysvorkai kartais nervina... Na, 
bet žinai, jau turiu savo praper-

dėti kitus mažiau skubius piniginius mokė
jimus ir tokiu-kombinuotu -būdu vykdyti- 
savo pinigines prievoles.

Gubernatorius Navakas Mašalaičiui ir 
Tūbėliui tikrai buvo prisiminęs dėl Reizgio^ 
direktorijos ‘finansinių sunkumų ir prašęs 
Direktorijai pagelbėti. Mašalaitis dreban
čiu balsu 'buvo išklausęs gubernatoriaus1 
pageidavintą. Tūbelis, apie tai išgirdęs, 
kategoriškai 'pareiškė, kad ;Dirėktorija tu-' 
rinti gyventi iš jai priklausančių pajamų 
negalinti laukti jokios paramos iš Centro 
vyriausybės, kuri pati turinti kovoti su 
finansiniais sunkumais. Tokius pat pareiš
kimus ir sekančioji Bruvelaičio Direktori
ja girdėjo iš ministerio pirmininko lūpų.

Iš to galima daryti išvadą, jog ankšty- 
vesnieji gubernatoriaus Navako tvirtini
mai, kad Centro vyriausybė finansiniai pa
dėsianti Reizgio direktorijai, buvo nieku; 
nepamatuoti, jo paties išmislai.

PASITARIMAI SU GUBERNATORIUM 
NAVAKU DĖL KIAULIŲ PERTEKLIAUS 

KRAŠTE IR DĖL .ŽEMĖS BANKO • 
LAIKYSENOS DABARTINIU KRIZĖS 

-METU

HFART FUND^r 
help your HEART

Dicnraščie kaino*;
Chicagoje ir priemiesčiuose 

metams ______ :_________  moe
pusei metų_______________ $12.00
trims    $7.00
vienam mėnesiui _________  '$3.00

trims mėnesiams ________
vienam mėnesiui - - - .

1881 
i

t 
1

Kanadoje:
metams ________________
pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. $22.00

. $12.00

. $3.00

Užsieniuose:
metams_________________
pusei metų _____________
vienam mėnesiui ________

. W8-00

. $13.00

. $330

Naujienos eina kaadien, ifaririant 
sekmadienius. LeicSū Naujiem] Ben
drovė, 1739 So. Halated 9L. Chicage, 
m. 60608. Teleč HAymarket 1-ELOO.

Pinigus reikia siųsk pežto Money 
Orderiu kartu su nr.sakywa.



AKIŲ. AUSŲ HCM&iCS 
lt MtKLU LIQQ8
PRITAIKO AKINIUS

MM W. Ord STREIT
Ofi»o tetaf.; ĖRospaa 8-3229 

tatafu WAlbrook 5*5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,

sa BOSTON, MAS&.

Rerz. tol. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel LU 5*6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8*1717

DR. S. BIEŽ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET

Trečiad. ir sekmari. ofisas nedarytas 
Rw. 3241 WEST 66th PLACE 

Phone: REpublic 7-7868

DR. C. K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
j Teief. 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
ErtYSIClAN AND SUKUcON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai.. 
antracL. penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tikrai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1S1N - EISIMAS
AK.USEK1JA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-0601.

Albinas Jonikas iš Chicagos 
; pamokė kaip reikia branginti lie- 
tuviųkaihg J. V-ga© (Jackus Va
nagas) rašo Keleivyje:

Esu rašęs, kad kartais įdomių 
dalykų pasitaiko ir So. Bostono 

, Lietuvių Piliečių dr-jos narių 
susirinkimuose^ Toks vertas dė
mesio šios didžiosios lietuvių 
draugijos susirinkimas buvo ir 
liepos 20 d» Jame ir vėl iškilo 
klausimas tos varggšės lietuvių 

' kalbos vartojimo, kurios čia daug 
kas jau nebebrangina taip, kaip 
ją jų tėvai brangino.

Mat, Keleivio bendradarbis 
Kaimo Jurgis liepos 11 d. pasi
juokė iš tų vadovų, kurie lietu
viškos draugijos nariams raštus 
rašo angliškai, prašydami para
mos. Kaimo Jurgis pasakė, kad 
jis tokio angliško rašto neįkertas 
ir dėl to ne cento neduosiąs, kai 
į jį bus kreipiamasi ne lietuviš
kai.

žinoma, Kauno Jurgis iš tik
rųjų moka pakankamai gerai 
angliškai ir suprato, ko iš j.o 
draugijos vadovai prašo, bet jis 
sąmon ingai norėjo pasijuokti iš 
tų, kurie, menkavertiškumo jau
smo slegiami, savo lietuvišką lie
žuvį net lietuviškoj draugijoj, 
slepia suraitė kišenėj ir be jo
kio reikalo švelbtidžiuoja sveti
ma kalba.

Kas gi tada toje draugijoje be-

uRADINSKAS

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6T32 So. KEDZIE ĄVE. 

Teief. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225./
Valandos pagal susitarimą.

VESINTU vai 
IR SENINUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PSRKRAUSTYMAi

W. 67th Pl. WAlbrook 5-MMB

Loldimo] — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

•fioo telu Ht 4-1818 *tba RE 7-9708 
Raodencijos; PR 6*9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

.. VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71 rt STREET

VALANDOS:' Pirmad., antrad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 v*L popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 8 iki 11 vai ryto tik 
susitarus.

— Trečiadieniais uždaryta.

MOVING
Apdraustai parkrausfymas 

iž Įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

123 West 34 Placo r 
Tai.: FRontiar 6-1M2

DR. FRAMX HKKAS
. OPTOMKTRISTAS 

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

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

DL L£0 MAS sems
INKSTŲ; PESLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST «rd STREET 

VaLt antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nua 5—7 vai vak.

Ofise telef.: 776-2M8 
Naujas rez. telef.: 448-5545

-- -------------- ~1 ----------------

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

J

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
L ■ -- ----- Ii

liks lietuviško, j'eigu S jos net 
lietuvių kalbą išguisime? Negi 
lietuvybę liudys tik draugijos 
bare pardavinėjama “vodka”, ku
ri šiek tiek dar panaši į lietuviš
ką, “skaidriąją”?

Atrodo, kad už tokį lietuviškos 
sąmonės stokos priminimą drau
gijos vadovai turėtų Kaimo Jur
giui būti tik dėkingi, bet kaikas 
šoko kaltinti net redaktorių, kam 
jis tokius raštus spausdinąs.

šiuo atveju mus stebina, kad 
prieš lietuvių kalbą pasisakė net 
Lietuvoje gimęs ir užaugęs as
muo, kuris čia laikomas dideliu 
lietuvių visuomenės veikėju. Be 
to, ir patsai anglų kalbos teiš
mokęs, kiek reikalinga “balo- 
nei” nusipirkti...

Ir džiugu, kad tokiems se
niams nusikalbėjus nuo koto, at
sistojo jaunuolis ir aiškiai pa
reiškė, kad lietuvių organizaci
jose reikia kalbėti lietuviškai, 
kad lietuvių kalbą reikia be jo
kių svyravimų branginti. Už tai 
jam sąmoningų lietuvių narių 
buvo smarkiai plota, šis šviesus 
jaunuolis buvo Albinas Jonikas 
iš Chicagos.

Susirinkime priimti 3 nauji 
nariai, pagerbta viena mirusi na
rė. A. Druzdis pranešė, kad bir
želio mėnesį pajamų buvo §12,- 
220. Ed. Ketvirtis painforma
vo apie užkandinės įrengimo 
darbus. Jie jau baigiami., Jos 
fondui jau sudėta per §1600 E. 
Ketvirtis, A. Skabeika, A. Mat- 
joška kvietė. atsilankyti į Aus-, 
tralijos ir draugijos krepšininkų 
žaidynes ir svečiams australie- 
čiams pagerbti rengiamą ban
ketą liepos 22 d.

L. švlnys papasakojo apie Vy
čių ekskursiją po Pietų. Ameri
ką. Viso labo važiavo 53 asme
nys, iš Bostono tik L. švelnis.

Draugijos nariams vetera
nams pagerbti banketas bus lap
kričio 12 d. Bus rengiamas ir 
Naujųjų Metų sutikimas.

J. V-gas
Susirgo Juozas Kapočius

Praeitą savaitę, tvar kydamas 
spaustuvės reikalus, vėl sune
galavo širdimi Lieuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapočius. 
Jis buvo paguldytas Carney li- 
gon ihėje.. Atrodo, kad jo svei
kata taisosi ir netrukus grįš na
mo.

Linkime kuo greičiau vėl at- 
, gauti turėtas jėgas.

POLITRUKO TĖVYNĖS MEILĖ
Karo metu kompartijos veikė

jas išsisukinėjo nuo karo prie
volės.. žmona paklausė jį :

— Ar tu bent kiek myli tėvy
nę?

— Labai mylių!
— Tai kodėl neini kariauti?
—Priešas gali nušauti. O kas 

tada mylės tėvynę?

&&&&

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Unksnnnno ub& liūdesio VBlMdtM 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimai ir seaminėa 
kapams gtiėa.

ROY R. PETRO (PUTKAMENTASJ
5525 Su. Kartam Avu. — 516-12M

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

Ofisas 2850 W»st 71 st »t. 
TeU 925-M96

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

uždaryta.
Rez. telu WA 5-30R

DR. VYT. TAURAS 
, •YDYTOJAS IR CHIRURGAS- 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ li*n 
WIs»« 2642 WEST 59th STREET 

Tolu PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad, 
ir pen Irt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumosonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71sT STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson B-6195

Pisima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti- telef, HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195,

f. $ns*s, 0. f..
tPRTHOPSOAS-FROTBCISTAB

Aneretai - Proteaai, Med. 
dažei. Sweeia* 
(Are* Supports) ir L L

Vai: 0 4 ir 8—8 šeštadieniais 9—1. 
2250 West 63rd St., Chkaao, UI. 60629 

Telef.: PRoepecf 6-5084

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie semia lfiikn$ 
Kai aitvarai ir tauBiės 
Skrajojo po laukus..-.

S. Pafersenlen4

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
oykštavunaL Naujienose galima gauti Mu perlų ir žemčiūgų mūsų mažie 
lems bei- jaunimui:

1. N. Butldanė. VELYKŲ PASAKOJ 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
puotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Franktenė - Vaitkevičienė, ŽOKOLADINIS KIŠKELIS^ pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gra 
uis leidinys. $1,50. »

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simam- 
reviėiaus iliustruota, 130‘ psL, $1,80.

4. Steeė Vanagaitė • Pefersoniene} LAUME DAUMS. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL T, Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 doL

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 pcL, SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų ^gos premi

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

7. Juozas švaistas, iAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/aikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
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 
lpratinti lirtuviskai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė-žaislų— betuviško auk. 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIfNoį
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PAVOJINGA GYVENTI
Praeitą trečiadienio vakarą 

apie pusiau vienuoliktą valan
dą grįžusi Į savo namus, esan
čius 9311 S. Troop Street, Mrs. 
O’Shea rado savo sūnų Joseph, 
11 metų amžiaus vaiką , begu
lintį ant grindų kraujo klane.

Vaikas yra hemofilikas, tai 
yra toks, kuriam susižeidus 
labai sunku yra sustabdvti 
kraują.

Skubiai nugabentas į Little 
Company of Mary ligoninę, ku
rioje tarnauja jo tėvas Joseph 
O’Shea, kur daktarai tuojau 
ėmėsi sužeistąjį operuoti, ban
dydami sudėti į vietą smakro ir 
žandų kaulus, kurie bemušant 
buvo išnarinti ir sulaužyti.

Išaiškinta, kad tą vakarą 
motinai išėjus su reikalais vai
kas likosi bežiūrįs televizijos. 
Nieko netrukus į namą pro lan
gą sulipo du jauni, juodukai ir 
pradėjo vaiką mušti. Įtariama, 
kad piktadariai priklauso juo
dukų gatvių gaujai, besivadi
nančiai Junior Rangers, kadan
gi tos gaujos inicialai — “J. R.” 
buvo išrašyti vaiko kaktoje. 
O’Shea šeima yra vienintelė 
baltųjų šeima,' pasilikusi toje 
kaimynystėje, kuri yra apgy
venta čia atsikėlusių juodžių.

t • ■' * J

Piktadariai vaiką primušę 
ėmėsi namus kratyti ir pasiė
mę šiokių tokių .daiktų išeida
mi prie namų sukūrė ugnį, ku
ri tačiau buvo užgesinta dar ne- 
įsidėgusi.

Baltiesienis iš tos kaimynys
tės išsikrausčius, O’Shea šeima 
pasiliko, nenorėdama apleisti 
savo patogius namus, bet dabar 
žada apleisti.

“Aš pasakysiu jums’’, pareiš
kė Mrs. O’Shea ašarodama, 
“mes iš čia kraustysimės kaip 
galima greičiau”.

O’Shea šeima gerai sugyve-

no su savo kaimynais negrais 
ir užpuolimui priežasties ne
buvo. Manoma, kad tai yra 
vienas iš rasizmo reiškinių.

LIETUVIUI LIETUVOJE 
NEBEDUODA GYVENTI

Dabartinėje Lietuvoje dar vis 
yra daug nekaltų žmonių, ku
riuos dabartinis .režimas laiko 
nusikaltėliais. Pvz. kolchozo raš
tinės tarnautoja G. per ištisus 
4 metus korespondentiniu būdu 
studijavo agronomiją atliekamu 
laiku nuo kolchozo darbų.

Po 4 metų sunkaus darbo šie
met pavasari išlaikė baigiamuo
sius egzaminus ir gavo agrono- 
mės diplomą be teisės gauti dar
bą. Laiške rašoma: “Skaudu iki 
ašarų, kad leido. man mokytis 
ir davė diplomą, bet darbo gau
ti-neturi teisės, nes kažkada vai
kystėje su tėveliais buvau išvež
ta..., Matytį aš jau visam gyve-, 
nimui- esu kryžium paženklinta. 
Negaliu tikėtis nė turėto darbo, 
nes jis jau užimtas. Gal čia įs
tatymas bus taikomas ir turėsiu 
eiti dirbti į laukus su eiliniais 
darbininkais. Aš jokio darbo ne-, 
bijau, mokiausi ne tam, kad “po
naučiau”, o tik kad galėčiau dau
giau uždirbti”. (T. ž.)

SKAITYK PATS IS PARAGINU 
KITUS SKAITYTI 
N A U J I h N a ę

’NAUJlENOb' KlJtKVLENO

DARBO ŽKOGA’jS ' 
DRAUGAS lR BlCf . uis

frl 1 1 1 1 1“"^• '""" '■

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
. . J. B. KONČIAUS knyga

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Prof. Vadovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame Mowr yra 208 pudapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkituOM viriniuose parduodami už $4*00, omletuose

7 virUlivose už $6.00.
(•rprnifiys pasiysito tokiu adresui I

N:A U J IENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

* - ______ - i ..i ■ ■■■■■   • —

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS G1LINYČIA 
2443 WEST 63ra STREET 

Tdafonai: PR 84)833 ir PR »4»34

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSTt AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNĖTOS 
MR-CONDTHONED KOPLYČIOS

I

TtVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

3533 W. 71st Street 
Teltf.: GRovehiU 6-234M

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telel.: TOwnhaU 3-2108-J

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDMAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1711 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR CONDITIONED KOPIA CIOs-

NARIAI:
Chicagoė
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijofl

AMBULANCE 
PATARNAVI 
MAS DI5NA 
IR NAKTĮ 

* 
TURIME 

- KOPLYČ»4£ 
VISOSE MIESTO 

. DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Šo. LTTUANICA AVENUE. Phone: Y Aras 7-3401 Į

BUTKUS - V AS.UTIS
144K So*. 50th Ave^ Cicero^ III. Phones OLympw Z-1W3

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAJHFOttNlA AVĖ. Pitone: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 Ho. LFTUANK3A AVĖ. Te!.: YArcs 7-n3d-lf3»

C. LACK IR SŪNUS
x (LACKAWICZ1

į 2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-667X
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Axis 3-19B

.................................................................................................................  ............. m...... MITUI

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI 
įGAKSINKITĖS NAUJIENOSE 
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154 pusi, knyga. Raina $1.50

----” Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

- muro su- 
Mūrininko.

4 APARTMENTS 
2914 WEST 63rd ST.

12 years old. 
Off street parking. 
For sale by owner

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapoli 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

NAUJIENOS, CHICAGO ILL,— TUESDAY, AUGUST 1, 1972

SAVININKAS PARDUODA Marquet
te Parke 6 kambc mūrą su 3 mieg.. 
1% vonios. 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
du. I el. GR 64113.

LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublle'7-1941

— Tai kas čia prasnaudė, kai 
radikalai pravedė tokias refor
mas demokratų partijoje? — 
paklausė p. Kai koresponden-

Dėdės
Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 

Antano

Can a young giri 
college graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in The 

Peace Corps?

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 60631 TeL YA 7-59WYRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą 
šerno gyvenimo bruožus, 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

patenkintas krašto jėgas, šie 
elementai sustiprėjo, nes jie 
nesiskaito su krašto konstituci
ja, įstatymais arba net polici
jos patvarkymais...

— Bet kas gi prie to privedė?

' Kaip Naujienų skaitytojų, 
taip jų piknikų svečių publiką 
sudaro plačiausios pažiūrų ska 
lės „tautiečiai, išskiriant kraš
tutinius kraštutinumus iš deši
nės ir kairės. Naujienų pikni
kuose susitinka seniai besima
lę arba net iki tol visai nesi
matę žmonės, kurie čia susipa
žįsta ir patvarias draugystes 
užmezga.

Gaila, kad laikas bėga per 
daug greitai ir tą greitą laiko 
bėgimą niekur kitur tiek aiš
kiai negalima sekti, kaip sėk-

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

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

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, DI. 60609. Tel.: VI 7-3447

M. A. š IM K U S
Real Estate, Notary Publie' 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai, Tuckpointing 
tvirtinimas ir valymas.
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

COMPANION 
for elderly lady.

Live in, lovely home, 
light cooking. 

PE 6-0200 or early morning 
BA 8-5122.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL TEL VI 7-9327

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių RUkla

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-TiXl

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė —, Pardavimui

— Bet prezidentas Niksonas 
karo juk nepradėjo?

— Teisybė, kad prez. Nikso
nas karo nepradėjo__ Jį pra
dėjo komunistai. Bet karas bu
vo vedamas labai jau ne kariš
komis priemonėmis. Tuo pasi
naudojo sen McGovern. Jo kal
bos, kritika sujungė visas ne-

J. BACEVIČIUS — BELL J 
INCOME TAX SERVICE

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą
J. Augustaičio knygą galima gauti "Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderį,' pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

— Aš pritariu prez. N5kso- 
nuk.3 —j 4 valandų vaikų ve
žiojimas turi būti sustabdytas, 
— pareiškė adv. Kai. — Sen. 
McGovern platformon sis klau
simas neįrašytas. Konvencijo
je pažemintas ir įžeistas gub. 
Wallace. Daugelis JAV pilie
čių galvoja panašiai, kaip gub. 
Wallace galvoja. Amerikai nė
ra jokio reikalo organizuoti 
revoliucinę partiją. Visi gali
me ramiai ir gražiai gyventi, 
tiktai reikia priversti politinius 
bosus mažiau kalbėti, o dau
giau daryti. Visi kalba apie ma
žumų teises, bet ir toje pačioje 
Chicagoje niekas nesiskaito su 
mažumomis. Chicagos demo
kratų partijos vadai nepakvie
tė ir neįtraukė lietuvių į dele
gatų sąrašus. Man atrodo, kad 
lietuviai būtų turėję būti įtrauk 
ti į dalegatų sąrašus. Tie poli
tikai, kurie su lietuviais nesis
kaito, neturėtų gauti lietuvių 
balsų. Chicagoje ir jos apylin
kėse turime apie 400,000 lietu
vių, turinčių teisę balsuoti. Jei
gu lietuviai vis dėl to. rinkimuo
se dalyvaus, tai turėtų savo 
balsus atiduoti tiems politi
kams, -kurie ne tiktai žada, bet 
ir remia lietuvius, — baigė- sa
vo samprotavimus adv. Char
les P. Kai. Korespondentas

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

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

TEL — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AYR.

lA 3-3775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 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 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60608

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT, PARCELS SERVICE

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai CertifikataL

V. VALANT1NAS

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.. v _

5% KAMBARIU MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti- Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS.^ aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas.
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambariu, butas — 
uarketas, air-cond.. balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marquette Parka. $10.000.

2 BUTŲ beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

— Reikia pripažinti, kda de
mokratų partijos ir įtakinges
ni unijų vadai paskutiniu me
tu pasidarė labai arogantiški. 
Jie nesiskaitė su žmonėmis, nes 
politinę galią jie turėjo savo 
portfeliuose. Dalis JAV jauni
mo, ypač studijuojantieji uni
versitetuose, kurių yra apie 7 
milijonai, pastebėjo šią netvar
ką. Politinius vadus jie lygino 
diktatoriams. Krašto jaunimui 
rūpėjo ir kiti klausimai. Mes, 
pav., išrinkome Richard M. 
Niksoną krašto prezidentu. Už 
jį balsavo dauguma krašto pi
liečių. Aš pats taip pat už jį 
balsavau. Jis buvo pasižadėjęs 
baigti tą nelemtą karą Indoki
nijoje. Mes visi žinome šią is
toriją ir žinome, kas įvyko. 
Prezidentas Niksonas savo pa
žado neišpildė, Vietnamo karo 
jis nebaigė.

— Krašto gyventojai pasipik
tino ir pradėjo kelti protesto 
baisa. Niekad Amerikos istori
joje nebuvo tokio atsitikimo, 
kad senatoriai, gubernatoriai, 
tikybinių grupių vadai drįstų 
eiti prieš prezidentą. Jie, aiš
ku, pateko i kalėjimą. Dido
kas skaičius jaunuolių bėgo Į 
užsienius, apleido karių eiles. 
Krašte vyko didelės demonstra
cijos, kėlė balsą prieš Niksono 
administraciją...

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

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

Dauguma siu knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder- 
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. ■ Mar
quette Parke. $67,500. - ’

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas Tik $52,000

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET 

TeL: 471-0321

Sen. HueIi Scott .■
Senatorius Hugh Scott, respubliko
nų vadas senate, tikisi po ateinančių 
rinkimų tapti daugumos vadu, per
imdamas Jas pareigas iš demokrato 
sen. Manšfieldo. Šiuo metu senatie 

yra daugiau demokratų.

mingai, bet paties daktaro, nei 
vaikams žaidimų vedėjo nebu
vo. Užtat šokių paviljono mu
zika juo garsiau skambėjo ir 
šokiai gana anksti prasidėjo.

Nors Amžinybė kasmet po 
tuziną lojalių piknikautojų nu
sineša su savim, bet žmonija 
yra kaip tekanti upė. Vieni 
nueina, kiti ateina, tuštumos 
nepalieka, dėl to ir Naujienų 
piknike bufetai, kioskai, už
kandinės ir valgykla buvo lyg 
bičių spiečiais apstoti ir apsės-

— Didžiausią kaltę aš pri- 
mesčiau politiniams vadams. 
Jie mažai tekreipė dėmesio į 
žmonių gyvenimą, nesirūpino 
sveikata, senių priežiūra.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680

— Ar sen. McGovern gali lai
mėti? — paklausėme.

— Aš aiškiai sakau, kad jis 
laimėti negali, — atsakė adv. 
Kai.
. — Dėl ko?

— Jeigu jis būtų išrinktas, tai 
krašte ne britų demokratijos, 
bet revoliucinė diktatūra. Visi 
žmonės pagal jo filosofiją, bū
tų lygūs. Iš turtingesniųjų atim
tų turtus ir atiduotų tingi
niams. Raitųjų pozicijos su
silpnėtų, o persekiojimams ne
būtų galo...

— Tai kuriai partijai prita
riate? — korespondentas pa
klausė advokatą.

— Dabartiniu metu, kai kal
bame, aš tiksliai pasakyti dar 
negaliu, nes kiekvieną dieną 
sąlygos smarkiai keičiasi.

— Vadinasi, jūs sėdite ant 
dviejų kėdžių?

— Jūs taip sakote, bet man 
aiškus vienas dalykas: revoliu
cinės partijos aš neremsiu. Man 
atrodo, kad prez. Niksonas ka
rą baigs. Tada politinis jo pres- 
tyžas sustiprės. Tada daugu-

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metu modernus ant 33'sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli _ kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24;500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,5?0.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento)

TEL. 436-7878

— Jūs buvote demokratas, 
bet dabar atrodo, kad jau dau
giau pritariate respubliko
nams? — paklausė korespon
dentas.

— Aš asmeniškai dabar sto
viu ant dviejų laivų, atsakė pi 
Kai. — Elgiuosi, kaip didieji 
demokratų ir respublikonų va
dai, kurie žiūri, kuris laivas

Danguš Naujienoms vėl bu
vo labai palankus. Oras pikni
kui buvo idealus: saulėta ir 
šilta, bet ne karšta ir nedrėg-i 
na, su retais debesėliais ir tem-j 
peratūra apie 80 laipsnių. Pa-1 
vakarėj svečių automobiliais 
privažiavo “kaip gerais me
tais” ir buvo reprezentuoti visi 
amžiai nuo vyriausio amžiumi1 
gerb. dailininko Adomo Varno 
su žmona p. Marija iki šeinių 
atsivežusių savo atžalynus, ku-j 
rie Bučo sodo žaidimų kalne- k 
lyje “piknikavo” kaip mokėjo. 
Gaila, kad nebuvo Dr. Ado
mavičiaus, kurio giros ir sočių

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Th« Ptacft Corpt
D. C

CJ PTaam hmi toformatJov.

Soria kaime. Ispanijoje, kasmet sven 
čiama vieno šventojo diena. Ta pro
ga tikintieji bėga per degančias an
glis ir už tai gauna atlaidus. Mote
rys, su minkštomis kojytėmis, už 
tam tikrą sumą pinigu gauna nuo
dėmių atleidimą, jodamos ant užsi
grūdinusiu vyry, kuriy kojos žari- 

jy nebijo.

mingame piknike. Čia pats 
isismaginimas, įsivaišinimas 
ir Įsikalbėjimas, kai tos kęlios 
malonios valandos nejučiomis 
jau prabėgusios ir laikas gie
doti "Namo broleliai, namo; 
namo seselės, namo....”

Nekalbant apie pačios jChi- 
cagos lietuvius, kurių visiems 
piknikams užtenka, kurie 
šiame piknike sudarė visą ma
sę ir "nugarkaulį”, teko su
tikti pavienių svetelių iš Wau- 

egano, Racine ir Rockfordo 
Bet apie visą tai vėliau. 
Čikagiškis

ma krašto gyventojų už jį bal
suos.

— O ką tamsta manai apie 
vaikų vežiojimą?

HOME INSURANCE★★★★★★★★★★★★
HELP STRENGTHEN 

AMERICA S PEACE POWER 
BUY U.S. SAVINGS BONDS




