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SARGENT SHRIVER TIKISI PAKELTI 
DEMOKRATŲ NUOTAIKAS

RUSAI NESITIKĖJO, KAD EGIPTAS 
SUSITARTU SU LIBIJOS KARIAIS

Singerio grupe prašo komitetą sušvelninti 
Chicagos teisėjo Covelli sprendimą

WASHINGTONAS, D. C. — Kennedy žentas Sargent Shriver 
tikisi pakelti demokratų partijos veikėjų nuotaikas artėjančių 
rinkimų propagandai. Visai eilei politikų atsisakius būti sen. 
George McGovern kandidatais į viceprezidentus, demokratų par
tijoje stiprėja pesimizmas. Jis, sutikęs būti kandidatu į vicepre
zidentus, tuojau pradėjo skambinti įtakingesniems demokratams 
ir prašyti, kad jie įsitrauktų į artėjančią rinkiminę kampaniją.

Prezidentas Sadatas neleidžia rusams išvežti 
Egiptan atgabentes karo medžiagos

KAIRAS, Egiptas. — Egipto prezidento Anvar Sadato susita
rimas su dabartiniais Libijos karo vadais labai nustebino Sovietų 
Sąjungos strategus ir karo vadovybę. Komunistų partijos pir
masis sekretorius Brežnevas prašo prezidentą Sadatą paskirti 
laiką atsakomingų pareigūnų konferencijai. Iki šio meto Egipto 
prezidentai turėdavo prašyti komunistų vadus pasimatymų, o 
dabar pats Brežnevas nori pasitarti apie tolimesnius santykius.

Sen. McGovern -daug laiko 
praleido prie telefonų, kalbė
damas su įtakingesniais va
dais, bet jis nepatraukė sen. 
Muskie, Humphrey, Kennedy

Sen. McGovern suprato, kad 
jis negaus įtakingesnių demo
kratų paramos ir negalės lai
mėti rinkimų. Sargent Shriver 
tikisi pataisyti nuotaikas. Jis, 
matyt, tuo reikalu jau tarėsi su 
Chicagos mery Daley.

NUSIMINĖ SINGERIO 
ATSTOVŲ GRUPĖ

Konvencijos metu alderma- 
nas Singer, Jessie Jackson, 
gavę kredencialų komiteto pri
tarimą, nenorėjo kalbėti su 
rinktais Chicagos demokratais. 
Kaip demokratų partijos cent
ro komitetas, taip ir teismas 
kitaip dabar žiūri į visą Singe- 
rio kampanijos reikalą.
Kitaip į reikalą žiūri... ir pats 
Singeris, Jis \ pasiuntė ppsė- 

ro komitetui laišką, kuriame 
jau nieko nekalba apie rinktų 
Chicagos atstovų pripažinimą, 
bet prašo sušvelninti teisėjo Co- 
yelli sprendimą. Teisėjas Co- 
velli dar prieš demokratų par
tijos konvenciją įsakė alderma- 
nui Singer ir kitiems jo šaliniri- 
kams nevykti į konvenciją ir 
netrukdyti rinktiems atstovams 
dalyvauti Miami konvencijoje. 
Jis nepaklausė.

Dabar jis turi vykti į Covelli 
teismą ir pasiaiškinti, kodėl jis 
nepaklausė teismo įsakymo ? 
Singeris bijo Covelli sprendi
mo, nes, Floridoje labai smar
kavęs, dabar nebežino, ką tei
sėjui pasakyti.

Pakistanis ieško 
kankinimo įrankių
WASHINGTONAS. — Pakis

tano valdžios atstovas ieško pirk
ti inkvizicijos įrankių žmonėms 
kankinti bei priemonių įtaria
miems privėrsti prisipažinti ir 
kalinių smegenims “plauti”.

Septyniolikos dalykų sąraše 
Pakistano karo attache pulk. Ah
med Shamshad turi sužymėjęs 
tokius dalykus kaip “techniški 
prietaisai” telefonu pasikalbėji
mams nuklausyti, nejuntamai fo
to nuotraukoms daryti, slaptiem 
pranešimams nematomu rašalu 
rašyti, mikrofonams kambariuo
se įrengti, elektros srovės smū
giams įtariamą tardant privers
ti kad kalbėtų, įvairioms stip
rioms šviesos tardomajam “su
minkštinti” ir kt.

WASHINGT0N0 spaudos re
porteriams dėl to bizariško są
rašo paklausus, pulk. Shamshad 
atsargiai atsakė: “Aš nežinau 
ką atsakyti. Tai, beabejo, yra 
Vidaus reikalas”, ir “Kiekvie
na valdžia vartoja kankinimo 
priemones ir nuklausymo įrengi
mus”. Jo sąrašas reiškiąs nie
ko daugiau kai tik “pasiteiravi- 
mą .

15 VISO PASAULIO

CHICAGO. — Praeitą savait
galį rastas savo maisto karutu- 
vėje nušautas savininkas Ma
hmoud Washeik, 39 metų, gyv. 
10507 S. Corlis Avenue. Kadan
gi jis savo krautuvėje laikyda
vo daug pinigų, spėjama, kad 
jį nušovė plėšikai, nors krau
tuvės kasoje $4,400 ir nužudy
tojo kišenėje $64 pinigų rasti 
nepaimti. Spėjama, kad savo 
šūvio garso išsigandę plėšikai Ro™an Pucinski (D., III.) pa-
pabėgo, nespėję pinigų pagrob
ti.

SAN FRANCISCO. — Dr. Bo
ris Petrovski, Sovietų sveika
tos ministeris, pareiškė spaudos 
atstovams, kad sovietai turėjo 
keturias nesėkmingas širdies 
perkėlimo operacijas. Visi ketu
ri pacientai po operacijos netru- 

vykęs keturioms dienoms į' Ka
liforniją, norėdamas susipažin
ti su sveikatos Įstaigomis.

LA GRANGE, Ky. — Apie 
trys šimtai juodžių ir baltųjų 
kalinių Kentucky valstybiniame 
kalėjime praeitą sekmadienį 
apie 15 minučių mušėsi peiliais, 
brūkliais ir beisbolo lazdomis, 
kol kalėjimo sargams pavyko 
riaušes apraminti. Sužeista ma
žiausiai 24 baltieji, kurių du nu
gabenti į ligoninę, o kiti aptvar
styti pačiame kalėjime. Mušty
nės prasidėjo po to, kai vienam 
juodžiui, užėjus į baltųjų dormi-x. •• 5 -i • •• -i x t Je del išpirkimo, žmona palei-tonja, kažkas metė i ji šluota. I iv . < v T
prasidėjusias muštynes Įsijun-Į 
gė maždaug po lygų baltųjų ir 
juodųjų skaičių.

i do ją nusivežę keletą mylių už 
miesto. Plėšikai reikalavo $100, 
000, bet nusileido iki pusės su
mos kai bankininkas pasisakė 

PHILADELPHIA, Pa.—Mies- negalėsiąs sukelti šimto tūks- 
tas stato kalėjimą “be sienų”, tančių.
tai yra iš neperšaunamos Lexan 
plastikos, kas sudaro iliuziją, 
kad sienų visiškai nėra. Kiek
vienas celių blokas po 250 kali
nių turės savo stereo muziką ir 
virtuvės Įrengimus. Toks kalė
jimo atnaujinimas karštuosius 
$800,000.

MARSHALL, Cal. — Septy
niasdešimt penkios poros bend
roje vedybų ceremonijoje buvo 
sutuoktos praeitą sekmadienį 
farmoje, netoli San Francisco. 
Sutuoktuvių pasižiūrėti buvo su
sirinkę apie 2,000 publikos. Cere
monija baigėsi 150 jaunavedžių 
bendru “meilės” šokiu 20 muzi
kantams griežiant. Jaunavedžiai 
priklauso “hipių” kolonijai, va
dinamai Synanon Foundation, tu 
rinčiai apie 1,700 narių, gyve
nančių savo komunose Kalifor
nijos pakraščiais. Daugumas jų 
yra buvę narkotikų vartotojai.

PANAMOS MIESTAS. — Pir
mą kartą ketverių metų bėgyje 
po to, kai Panamos Tautinė 
Gvardija pasiėmė į savo rankas 
valdžią, įvykusiuose rinkimuose 
dalyvavo rekordiniai didelis bal
suotojų skaičius. Į seimą (tau
tinę asamblėją) išrinkti 505 at
stovai. '

Piety Vietnamo karys, sužeistas Quang Tri mieste, nešamas į helikopterį ir į ligoninę. Komu
nistai apšaudo Quang Tri miestą artilerija, bet piety Vietnamo kariai tikisi juos iš Quang Tri 

ir visos apylinkės netrukus iškrapštyti.

CHICAGO. — Kongresmanas

reiškė didelį pasitenkinimą dėl 
Sargent Shriverio pakvietimo 
demokratų kandidatu į vicepre
zidento postą. Jo asmuo būsiąs 
patrauklus vidutinės klasės ame
rikiečiams. Shriverio įėjimas į 
politiką priversiąs senatorių 
Percy “atnaujinti pastangas 
“išversti” Spiro Agnew kaip res
publikonų kandidatą perrinki-

Vyras už žmoną 
sumokėjo $50,000

El Passo, Tex, Vieno šio 
miesto banko prezidentui Ken
neth Dean praeitą penktadie
nio rytą išvažiavus Į savo ban
ką, du gerai apsirengę vyrai, 
atvažiavo į jo rezidenciją, pa
sigrobė jo žmoną, kuriai suri
šę rankas, užklijavę, burną ir 
akis išsivežę, pakelėje paskam
bino pačiam Dean ir susiderė-

Meškos užpuolimas
GLACIER NATIONAL PARK, 

Montana.—Nugabentas į White
fish ligoninę šio parko prižiū
rėtojas John Bendnarz, 24 me
tų, su sulaužyta nosimi ir smar
kiai subraižytas meškos, kuri 
Bednarzą aptiko laukinių uogų 
pakrūmėje bemiegantį ir jį skau
džiai apkūlė. Bednarz besigel
bėdamas buvęs įlipęs į medį, iš 
kurio iškritęs šešias mylias šlau- 
žte šliaužęs, kol parko tarnauto
jai jį rado.

SUDYGO 4000 METŲ SENUMO 
SENKAPYJE RASTOS SĖKLOS

TOKIJO. — Japonijos archeo
logas Yasutoki Togashi pranešė, 
kad sudygo spėjamai 4,000 me
tų senumo soros (miletų) sėklos, 
kurios buvo rastos proistorinė- 
se kapinėse prie Akito 400 my- 

ilių į šiaurę nuo Tokijo. Senka- 
jpyje rastos trys to augalo sėk
los padėtos saulėje pradėjo leis
ti daigelius.

Sėklų senumas apspręstas ar
cheologiniu būdu ištiriant tos 
vietos žerriės klodo senumą.

Amerikos karo lakūnai sek
madienį sunaikino 9 komunistų 
tankus, o pirmadienį apvertė ir 
sudegino dar 6. Sovietų Rusijoje 
gamintais tankais komunistai iš 
Kambodijos norėjo Įsiveržti į 
pietų Vietnam^, bet jiems nepa
vyko. t

♦ Filipinų salose nepaprastai 
didelis lietus pakėlė upių vande
nį ir nuskandino 435 gyvento
jus. Lietus buvo toks staigus ir 
netikėtas, kad gyventojai netu
rėjo laiko pasprukti Į aukštesnes 
ir saugesnes vietas. Vienoje 
provincijoje pradėjo siausti cho
lera, nuo kurios jau mirė 42 
vaikai.

♦ Tajaus kariuomenė užmušė 
101 komunistą, Įsiveržusi kartu 
su ginkluotomis karo jėgomis.

♦ Richard wade, Įtakingas 
sen. McGovern organizacijos na
rys, atsisakė iš pareigų. Jam ne
patinka sen. McGovern kreipia
ma kryptis.

♦ Amerikos mokslininkai pa
leido specialų satelitą, pavadin
tą Explorer 46, kuris rinks in
formacijas apie erdvėje skrai
dančias Įvairias medžiagas, ga
linčias pakenkti astronautams 
arba paleistiems žinių rinkėjams.

♦ Pasaulio grožio karalaitė 
Kerry Wells turi nemalonumų su 
neramiu savo broliu. Pietų Af
rikoje jis buvo suimtas dėl nar
kotikų.

♦ Aukščiausias teismas nesi
rengia svarstyti teisėjo Douglas 
nutarimo, liečiančio Pentagono 
dokumentus pagrobusio ir pa
skelbusio Daniel Ellsbergo. Teis- 
mts turės svarstyti bylą be 
Aukščiausio teismo sprendimo.

JACKSONVILLE, Florida. — 
šešių metų amžiaus vaikas Da
vid Wayne Abbot, atvykęs su 
skautų grupe į Laivyno aviaci
jos stotį, nuėjęs su kitais ber
niukais prie vandens meškerio
tojams žuvyčių gaudyti, buvo 
aligatoriaus pagrobtas ir į van
denį panarintas. Tai jau trečias 
toks įvykis šią vasarą Floridoje. 
Berniukui ligoninėje padaryta 
30 susiuvimų, kol buvo galima 
aptvarstyti dešinę koją, kurią 
aligatorius buvo savo nasruose 
suspaudęs. Nors prie tos van
dens duobės visas būrelis skau
tų žuvytes gaudė, bet niekas ne
pastebėjo aligatorių artėjant.

ra-
už McGovern?

HONG KONGAS. Hanoi 
dijas transliavo pasikalbėjimą 
su sugautu į nelaisvę amerikie
čiu lakūnu, tariamai kap. 
Charles Allen Jackson iš Char
leston, W. Va., kurs pasakė ti
kįs kad sen. George McGovern 
bus išrinktas prezidentu.

Palipo i “Cukraus
60 valandų rūbinėje
SAN ANTONIO. — Sekmadie

nį, 11 valandą dienos, negyve
namo naujo namo rūbinėje ras- 

, j tos dvi mergaitės: Fara Fazi, 8
praeitą sekmadienį užlipo į šio^metų, ir Cherry Lambert, 6 me- 

' ' 1 ’tų, kurios praeitą ketvirtadienį
per neatsargumą užsidarė ir ne
begalėjo išeiti, kadangi rūbinės 
durys yra atstumiamos tik iš 
lauko pusės. Naujasis namas 
yra per vieną bloką nuo Fara 
Fazi namų. Mergaičių ieškoti bu
vo sukelta policija, aviacijos re- 
•zervistai ir šiaip savanoriai.

Visa laimė, kad tame name 
buvo paliktas įjungtas oro vė
sintuvas, kitaip jos nebūtų gy
vos ištverusios, kaip tvirtina li
goninė, kur mergaitės nuvežtos 
patikrinimui.

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja. Trys austrai ir vienas vo
kietis iš Vakarų Vokietijos 

miesto kalno, vad. Cukraus 
galva viršūnę. Jie pripažinti 
pirmaisiais, kuriems pavyko 
įlipti į šio kalno viršūnę iš šiau
rės pusės.

MANILA, Filipinai. Visą mė
nesį besitęsiančiuose potvyniuo
se žuvo 427 žmonės, bet monsu- 
no liūtims kiek sumažėjus, lau
kiama, kad ir potvynių vanduo 
pradės atslūgti.

Turtingu Rusijos komunistę vaikai, bės UŽ mažiausiai 2.000 doleriu,
eidami j privilegijuotas mokyklas v . a įsilaužė nėr vir-jauni, apmokinami. važinėti "auto. vaKys 1 namus puauzę per vir
mobiliais". Turtingųjų vaikams pa- tuvės langą. Kambariuose vis-
gaminti specialūs "automobiliai"J kas guve^ stalčiai ištrauky- 
kuriais vaikai turi pramokti vairuoti 

didelėje spūstyje.

UIsterio katalikai 
atakavo kariuomene 4.

BELFASTAS, šiaurinė Airi
ja. — Įsiutusių airių apie tūks- 
tanties minia atakavo britų ka
riuomenės postą Belfasto spor
to aikštėje sulaužydami geleži
nes tvoras, padegdami karišką 
tanką ir kapus apmėtydami ak
menimis, plytomis, bonkomis ir 
gelžgaliais. Apie 200 jaunuolių 
būrys išvertė stiprius plieno var
tus, uždarančius praėjimą Į An- 
dersonstown katalikų distriktą.

Kareiviams pradėjus Į riauši
ninkus šaudyti guminėmis kul
komis šie išbėgiojo.

Britų pastangos derybomis su 
katalikais išspręsti šiaurinės Ai
rijos krize nutrūko dėl kataliku 
reikalavimo paleisti į laisvę apie 
300 kalinamų Airių Respubliko
nų Armijos narių.

Hiroshimo sukaktis
TOKIO, Japonija. — Rugpiū- 

čio 6 dieną buvo 27 metų sukak
tuvės nuo atominės bombos nu
metimo į Hiroshimo miestą. Ma
žiausiai 40,000 žmonių dalyvavo 
gedulingose ceremonijose.

Hiroshimo miesto meras Set- 
suo Yamada savo kalboje nemi
nėjo Amerikos, bet reiškė vil
tį, kad pasiseks militaristus pri
kalbėti niekados atominių gin
klų nevartoti.

Hiroshimo administracija yra 
apskaičiavusi, kad nuo tos bom
bos žuvo 200,000 žmonių...

Apvogė teisėją
CHICAGO. — Apygardos teis

mo teisėjas John S. Boyle šeš
tadienį popiet, grįžęs iš pobūvio 
į savo rezidencija. 1100 North 
Euclid avė., Oak Park, rado na
mus išplėštus. Išnešta minko 
kailiniai, šautuvai, žiedai, karo
liai, laikrodėliai ir kt. brangeny-

|ti, bet “vandalizmo” nebūta.

Kaip velionis Naseris, taip ir 
prezidentas Sadatas keliais at
vejais gavo užtikrinimus iš Krem 
liaus valdovų, kad egiptiečiai 
gaus pakankamą kiekį moder
nių ginklų, kurie leis Egiptui su
naikinti Izraelį. Dabar, kai atė
jo laikas tuos ginklus duoti, tai 
Maskvos vadai pradėjo išsisu
kinėti. Paskutinėje Sadato ke
lionėje į Maskvą rusai aiškiai 
jam pasakė, kad puolamųjų gin
klų rusai jam neduos. Be puola
mųjų ginklų, aišku, egiptiečiai 
nepajėgs išvyti izraelitų iš Si
najaus pusiasalio ir susigrąžin
ti Suezo kanalo srities kontrolę.

Prezidentas Sadatas, pasita
ręs su Egipto karo vadais, nuta
rė veikti dviem kryptim. Pir- 
mon eilėn susitarė su Libijos ka
ro vadais, kurie jau anksčiau 
buvo nepatenkinti kartu su so
vietų patarėjais einančia komu
nistine propaganda, o vėliau jis 
nutarė įsakyti sovietų patarė
jams išsikraųstytipiš-'Egipto te- 
ritorijos. Maskva suprato Egip- 
.to pyktį, bet ji niekad nemanė, 
kad Sadatas įsakys išsikrausty
ti tokiam dideliam sovietų pata
rėjų skaičiui, Sovietų valdžia vi
są laiką skelbė, kad jos karo jė
gų nėra Egipte. Ten pasiųsti 
tiktai Egipto prašyti patarėjai. 
Dabar Egiptas paprašė visus pa
tarėjus išsikraustyti.

Maskva yra sudėjusi nepa
prastai dideles sumas Aleksan
drijos uostui gerinti. Maskva 
turi įrengusi raketoms leisti liz
dus. Sovietų lakūnai išskrido iš 
Egipto, išplaukę keli sovietų lai
vai, bet dauguma rusų nenori 
skubėti. Jie nori išsivežti ir ka
ro medžiagą, bet egiptiečiai ne
nori karo medžiagos išleisti.

Brežnevas nori pasimatyti su 
Sadatu, kad galėtų išgelbėti da
lį karo medžiagos, ir pasilikti ko
kį atramos punktą Egipte. Sa
datas metų pradžioje apvalė ka
riuomenę nuo sovietų agentų, o 
dabar yra pasiryžęs karius pa
naudoti rusams išprašyti. Krem
lius nesitikėjo, kad Sadatas ryž
tųsi tokiam žingsniui.

REYKJAVIK. Islandija. — 
Boris Spaskis, ligšiolinis pasau
linis šachmatų čempionas, rug
pjūčio 6 d. laimėjo vienuoliktąjį 
lošimą ir privertė amerikietį 
čempioną Bobby Fischer, atsi
sakyti nuo 31 ėjimo. Manoma, 
kad ši pergalė grąžina Spaskiui 
viltį apginti savo pasaulinio čem
piono titulą.

CAIRO, Egiptas. — Laikraš
čio Al Gomhourya pranešimu, 
Palestinos partizanų vadas Ya
sir Arafat, vadovaująs Palesti
nos Išlaisvinimo organizacijai, 
atgabentas į karišką ligoninę 
sveikatos tikrinti.

RAVALPINDI. Pakistanas. — 
Keleiviniam traukiniui pakeliui 
į Karachi įvažiavus j prekinį 
traukinį, 50 žmonių užmušta ir 
apie 150 sužeista.



— ar pavojingas toks reiškinys,

Naujaasia mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ABOMAVMŽVS, M. D. _

TOLIMESNĖS ŽINIOS APIE HEMOROJŲ
Daugelį hemorojų galima sutvarkyti be operacijos.

Mediciniška tiesa

yra toks išeinamojej žarnoj ve- icoinuu

nu išsiplėtimas, kuris esti be ATSAKYMU PASINAUDOTI 
pr edinių pakitimų. Tie priedi- J
niai pakitimai gali būti tokie: tos Stiprinkimės prieš vėžį

mai (fissure), susiaurėjimas vėžio, o kitas net me
(stricture) ar gilus pūįžnfe ka- nutęsia su juo besikankin- 
nalas mėsoj (fistula) bei nenor-1 damas? Prašau gerb. daktarą 
mali išeinamosios žarnas gieivi- ‘ paaiškinti, nes tai ne man vie- 
nė. Nesant šių pakitimų, he- na* Įdomu.
morojus dažniausiai galima ne-Į Atsakymas. Vėžio pas žmogų 
operuoti — vien tik jo perriši- atsiradimo pati svarbiausioji

čiau minėta, operuojamas (he-.®^run3° (imuniteto) sumaze- 
morrhoideetomy) hemorojus Tmas. Vėžys prasideda tik iš 
esant čia minėtom ir dar kitom sveikos: vienos vienintelės į blo- 
komplikacijom, pvz. žarnos iš-. pasikeitusios celės, Kiekvie- 
kritimas ir jos savaime neįsi-Šna ce^ ^iri polinkį augti — 
traukimas atgal. Taip plgiąntjs. daugintis. Tai gyvybės pradu 
nesutvarkoma tik apie 4% he- apdovanotos celės. Tik jos pn- 
morojum sergančiųjų. Tokių iš- silaiko kūnui naudingų taisyklių 
vadų prieita gyd. Eugene P. Sal- normaliai augdamos. Tik kai

hemorojaus gydytų asmenų per!ve^amas (virusas, tabako sma- 
paskutinius devynis metus. Tas Ū^ kai kurie chemikalai.-) —Jo 
daktaras tvirtina, kad jo kabi- Yiena celė išsigimsta- — prade- 
nete du trečdaliai pacientų tu
rėdavo nekomplikuotą hemoro
jų. Toks nekomplikuotas hemo-, 
rojus pasireikšdavo tai krauja
vimu, tai iškritimu ar abiem ne- 
gerinnafs. Tokį hemorojų gyd. 
Salvati perrišdavo — neoperuo
davo ir ligoninėn tokio paciento 
neguldydavo. Taip gydytojui 
elgiantis, ligoniai gaudavo tre
jopą gėrį: I. Jie neišleisdavo pi
nigų už ligoninėj gulėjimą. 2. 
Jie nenustodavo darbadienių. 
Tai ekonominiai gerumai. O čia 
dar trecias — jau mediciniš
kas gerumas — neoperuojant he- 
morojų, jei būtinai nereikia — 
išvengiama komplikacijų, pasi
taikančių dėl operacijos. Jbs.es-

■ laua pržisiueau aiLKSuy-
'bas galas.. Tik laiko reikia, kol 
; iš tos vienos celės išsivystys di- 
idžiulis vėžys. Taip viena nesvei-

žudo bilijonus sveikų kūno celių.

vėžio. Panašiai atsparumas tei
kia naudą ir augalui — atsparų 
augalą nepuola vabalai. Todėl

atsparesni. Trejopai mums rei
kia save stiprinti. 1, Kuogeriau-

Dr. Adoma^ckn, energingiausias Alvudo renginiu ir projektu pradininkas 
bei vykdytojas, kalbasi su Lietuvos generaline konsule Juze Daužvardiene 

Alvydo piknike.

niu toks vėžys vadinamas. Kar
tais — metais jo augimas užsi
tęsia — toks mažiau piktybinių 
laikomas, nors nė vieno vėžio 
nėra gero. Mat, ir augalai ne 
visi vienodai greit auga, vys
tosi. Ir vėžio srityje esti nevie
nodas biologinis pajėgumas. 
Taigi, nuo dviejų svarbiausių da
lykų pareina, kaip ilgai žmogus 
gyvens gavęs vėžį: 1. nuo žmo
gaus atsparumo fr 2. n uo vėžio 
gajumo. ,?

' Mūsų pareiga ne vien dejuoti, 
vėžio bijoti, bet dirbti prieš vė- | kie spinduliai žmogui gyvenimo 
žį. 1. Reikia geru maistu, tokiu 
gėrimu, bei galvojimu ir juti-

leisti vėžio pradžios nepastebė
jus. Toks, pvz., vėžys moters 
krūtyje gali būti susektas labai 
anksti, jei kiekviena moteris 
kiekvieną mėnesį apeiupinės 
jas, ten gužiuką ieškodama. Su
radus — reikės, žinoma, paš gy
dytoją kreiptis. Pasitaikys to
kių vėžių, kuriuos jokie tyrimai

išgelbsti. Jokia operacija, jo-

neprailgina. Už tai svarbu vi-

daktare.
Atsakymas. Niekada nieko 

nedėkite į ausis prieš neriantis. 
Vandenyje iškritęs ausies kamš
tis gali sukelti padidėjusį oro 
spaudimą vidurinėje ausyje, kai 
žmogus mėgins išlyginti spau
dimą per Eustachi ja as kanalą ar 
išorinę ausies landą. Tai gali su
žeisti būgnelį. Jam trakus, ga
li žmogus gauti svaigulį ir stoką 

šitokie dalykai 
kartais žmogų prigirdo. Ypač

ar turint užakusį Eustachijaus

javimas vidinėj ausyje. Dėl to
kio susižeidimo, žmogus ima 
jausti ausies pilnumą ir menkiau 
ima girdėti kokioms trims savai
tėms.

Negerusius tvarkykimės 
gydytojo priežiūroje

tik laikinai apramina negerumą.

liau ji vis vien nesveikai jau-

dėti

nūs gramus per dieną. Galima 
tabletėse po pusę gramo, ar švie
žių po gabalėli Per Parą. Dar 
vitaminas B-12 injekcijomis. 
Galima kepenis imti kapsulėse: 
tai Intrisicon, po dvi-tris per die-

Viršui minėtos mostys tai pa
galba jų gamintojams, -ne pa
cientams, nors jos gražiai išre
klamuotos. Abi jos turi vilnų 
riebalo —- lanolino. Paskutinio
ji dar turi ir formalino. Tai ir 
viskas. Kiek riebalais sutepa

lė ir pinigai išmetami, sau 
kios naudos, negaunant. Už tai 
visi lietuviai renkimės atgimi
mui: nustokime vartoję viso
kius vaistus reklamų pasiklau
sę. Nė vieno vaisto nuo šiandien 
nenaudokite, kuriuos reklamuo-

klamos. Kadangi ir begalvio pi
nigai nedvokia — todėl tos re
klamos ir gyvuoja. Liaukimės 
save į niekus vertę savo nega
les išnaudotojams patikėdami. 
Sunegalavus gydytojas kiekvie
nam yra geriausias patarėjas. 
Laikykimės jo patarimų ir ne
sigailėsime.

Negimdyvė — o pieno turi

mino B šaltinis; imti po devy-Į

rai visiems bus daug sveikiau 
ir visų kišenei geriau. Tiktai be-

KarščĄi metu gydytojai pataria at
vėsti. New Yorko priemiestyja, Ja
maikos įlankoje vaikai rado paveiks

le matomą atvėsimo vietą.

Nenėščioms ir šviežiai negim
džiusiom moteriškėm iš krūtų 

; pieno tekėjimas vadinamas Ga
lactorrhea. Jį gali sukelti aug'- 
ly$ smegenyse besirandančioje 
liaukoje (pituitary)3, ar smege
nų pagrindinėj dalyje (hypothar-

jimas. 2L Vidurių nesulaikymas 
(incontinence). 3, Neužgijanti 
žaizda. Hemorojaus vien perri
šimas — jo neoperavimas viršui 
minėtų komplikacijų neduoda. 
Tai nesudėtingas hemorojaus- 
gydymas. Jis beveik neskaus
mingas. Ir tik apie du nuošim
čius atsitikimų kraujavimą su
keliąs.

Išvada. Pagal dr. Salvati 
išeina, kad daugelį hemorojų ga
lima sutvarkyti be operacijos. 
Pakanka tik perrišti išsiplėtu
sias •venas. O kai priseina kom
plikuotą hemorojų operuoti — 
tada geriau žaizdą po operacijos 
užsiūti.

(Pasiskaityti. Modern Medi-. 
cine, July 10, 1972. 5

tintis. 2. Geru, artimui skirtu 
darbu reikia savus jausmus žmo- 
ginti, kad pajėgtume mažiau pa
vydėti, pyktų, apkalbėti, niekus 
į laikraščius rašyti... tada visos 
vidaus ir. išorės sekrecijos liau-

tokį pils į kraują bei išorėn. Pa
staruoju atveju gerėja virškini
mas, kai į virškinimo kanalą iš
pila naudingos išorinių sekreci-

gavus reikia jis galimai anksčiau 
šalin ti — operuoti, o tik po to 
žudyti jo “Vaikus”: švitinti to
kiais spinduliais, kurie vėžines 
celes daugiau žudančiai veikia 
negu sveikąsias kūno celes. Pvz. 
po savaitės ar kitos vėžį išope
ravus, imama švitinti išoperuo
tą vietą kobalto spinduliais, 
švitinama, . pvz. savaitėje pen
kis kartus — kasdieną po kartą 
per kokias dvi ar tris savaites. 
Mat, išimant vėžinį guzą pasi
lieka jo “vaikai” (satelitai) pa
sklidę po sveikas mėsas. Tada 
tuos vėžio, vaikus priseina su
naikinti spinduliais.

Nesiduok ime apgaudinėjami: 
vėžio, kai jis išsiplečio, negali
ma niekuo sulaikyti. Toks iš
siplėtęs vėžys . eina savu keliu 
nežiūrint, ar jį operuosim, ar 
švitinsim, ar į kraują leidžia
mais vaistais jį žudysim. Todėl 
visas mūsų darbas kovoje su vė
žiu yra nuo jo apsisaugojimas

liautis rūkiusi
Jau dabar atsisakykime viso

kių šatrumų valgiuose. Tai ma
žiau jaudins skrandžius -r- re
čiau juose vėžys atsiras. Reikia 
pradėti gyventi visai kitokį-gy
venimą negu iki šiol, jei nori
me sveikesniais tapti. Revoliu
cija vyksta mūsų aplinkoj.. Rei
kia surevoliucintį ir mūsų mi
tybą, galvoseną, bei jutimą. Pra
dėkime sau laimę kurti kitam 
gerą darydami. Tada patys tap
sime ne tik sveikesni, bet ir lai
mingesni. Tegul ši tiesa nebū
na mums tyrlaukiuose skamban
tis varpas, bet gyvenimo planas, 
dar šiandien pasiryžtas vykdyti 
— ir įgyvendintas netolimoje 
ateityje.

Neužsikimšk ausis nerdamas 
vandeninį

Klausimas. Mano vaikas da
bar maudosi ir labai mėgsta nar
dyti po ežerą.- Jis užsikemša au
sis prieš nardyti besirengdamas. 
Kartais kamščiai vandenyje iš 
ausų iškrenta. Tada, jis kartais

ku, ar ji neturi sklerozės. Ka
dangi nieko daugiau apie ją nę-

mas čia galimas. Degimas kojų 
yra viena negerovių taip vadina
mų “neramių kojų” (restless 
legs). Tokiais atvejais gerai pa
deda Vitaminas E, kapsulėse po 
200 ar 400 IU (vienetų) . Imti 
vieną kapsulę, per dieną.. Jei ji 
jau neturi mėnesinių, gydytojas 
gal paskirs jai moteriškųj ų hor
monų mišinį tabletėse (Prema- 
rin). Mielės jai bus geras vita-

šio, nei iš to man pienas iš kru
tu ėmė veržtis. Išsigandau, to-

_ K • «

Atsakymas. Savaiminis pie
no, iŠ krūtų tekėjimas, nenėš
čioms ir negimdžiusioms mo
teriškėms kartais pasitaiko dėl 
įvairių priežasčių. ■ Gydytojas, 
tamstai jas suras. Kol pas jį 
kreipsies, įdomumo dėl primin
sime, kad tokį reiškinį gali paš 
minėtas moteriškės sukelti se
kantieji negerumai bei stoviai:

šidėse (ovaries) bei viršinksti- 
nėse liaukose (adrenals). įvai
rūs vaistai, įskaitant moteriš
kuosius hormon us gali tokį reiš
kinį sukelti. Jaudinimas^ bei už

aprašomą reiškinį iššaukti. Tai- 
gi, tarkis su savu gydytoju —

.’MJįjlOOij’. KIEKVIENŲ-

DARBO ŽKOGAUS

DRAUGAS iR BIČIULIS;

Where has

3. Protą lavinkime šių dienu 
mokslo šviesa. Tada pajėgsime 
atsikratyti visokių dvasios bei 
kūno negerovių. Dabar, ar tai 
jausmais, ar kūnu, ar protu ne
galuojąs žmogus pats sau užsi
deda pančius prietarų bei kito
kių paties žmogaus sau užsikrau
tų, negerumų pavidale.

Pagaliau, ir paties vėžio rū
šis yra svarbu. Kartais vėžys 
augą labai greitai

Uodem Equipment For .

.. . Better Mail

piktybi-

..y,,_ II . ............................................ .......................................Į......III—MBMMlUMJ__^_IJldJIT.^

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS. NUOLAI©b,M+S:
_ •
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų. priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje S4.90 dabar tik .... :   S3 JO
Minkštais viršeliais tik _____ _ __ *__ -______ __________S2J0 ■

Dr. A. J. Gusson — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.80 dabar
tik ................................1_____ _$1.50

Gaiirasf taip pat užsisakyti afSRRTtu-c arba
money orderį I

NAUJIENOS,
17.19 So. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. GOTOS

■     ■■ 1    II -    W I BI ■■■■ I I II I r r , , ĮĮĮ^

The new OCR II (Optical Character Reader) reads 
envelope addresses for mail sorting of more than eight 
tons of mail a day. This new electronic address read
er, built by Philco-Ford Corporation, has two opera
tors and can feed the letter sorting machine at the 
rate of 42,000 envelopes per hour, directing letters into 
305 destination bins. The OCR IT sorts directly to the 
mail carrier, firms and post office box numbers as wll 
as to cities and states.

Itjmrtgoas. ,
Yon shake yourhead.
You see it slip oat o£ your bauds 

and yau worry.
Instead of wording, why not do' 

something about your mosey? Save 
some. Painlessly,

Jein the-Payroll Savings Plan 
where you work. \ -*;

Yoor money wSl add up faster than 
ever before, because now there’s -a 
botras interest rate on aft U.S Sav
ings Bonds, Now E Bonds pay 5 % 
when held to maturity of 5 years, It 
months (4% the first year>. That ex
tra payable as a bonus at ma
turity, applies t® all Bonds isseėd 
since June 1, 1970...with a com
parable improvement for all dder-

Get a grip an your money the Pay
roll Sarings way. It’s an easy way to- 
see yonr money grow instead of go.

■ KNYGOS ANGLŲ KALBA
A. VISTI 10 SOVIET OCCUPIES LITHUANIA. Cikafietės įspūdžiai cku 

puotoje. Lietuvoje apsilankius. 101 psj Kaina SLOG. ‘ ’

J. Jasmin»s, J, KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
15® psl. Kaina $2.50. - '

K'r^trj<m» BorwUritix, THg SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeti 
N a do- Rasteruo vertimas. Gražus leidinys, 121 psl. Kaina 33.00.

Dr. loosM B. Kančios-, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai- DLK Vz 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynu istorija 
2kl psl. Kaina 53.00. Kietais viršeliais M.».

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atritaiSitri i- Naujienas arba atMunOu čekį ar 
pinigine perlaida. .

NAUJIENOS
J 729 South Hateted Street, Chicago, I1L 60608

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
IS4 pusk knyga. Skina ILSO

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo Laikotarpį, negalės apsieiti be J. Aogustaičio pa
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimu Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
latKourpį pažistantieji žmonės tvirtina, kad J'. Angustartis 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 čekį 
arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

T*x may be ddcrred 
Aaf rfvafti w».wmujW, 

wwd wr *

1739 Sd. HALST STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.
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MEILĖ LIETUVAI

viešpačiai

PER ANNUM

O PER ANNUM

PAID QUARTERLYDIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Knygos pabaigoje atspaustas 
suminėtų asmenų vardynas, už
imąs puspenkto puslapio.

UP TO 
820,000.

$6.00
$6.00

melagingai dangs- 
1970.V.20

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

gražiai įrišta, 592 pusi 
Įrišta, 464 pust ;__.__ __

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy 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.

pasirašęs, kaip liepiamas — atei 
na pas vicerektorių ir verkda

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

Chicago Savings 
and Loan Association,!

Skaičiau Mykolo Vaitkaus ir 
ankstesnius atsiminimų tomus, 
bet juose neradau tokių vietų, 
kur pats autorius save vertintų, 
didžiuotųsi ar bent pasigirtų: 
visur dvelkia nuosaikumas, kuk
lumas, nusižeminimas ir visos ki
tos dorybės... Net ir tada, kai 
perpildytame autobuse.

“Ilk kyšt, kaip Pilypas iš ka
napių, kažkoks proletaras, iš
verstom, krauju patekėjusiom 
akim, kad ims mane keikti, plūs
ti, koneveikti tą kunigužj, tą, 
buožę, tą siurbėlę, tą vargšų mul
kintoją bei išnaudotoją!... (60)”, 
o jis, kaip niekur nieko, ramiau
siai tyli'ir kūdikiška Šypsena pri
iminėja įniršusioje plūdažodžių

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE”. — Ti'RT GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

^SAFETY OF^ 

YOUR SAVINGS

Passbook Savings 
AU accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

kytojas kun. prokuratorius Pet
rošius net jau 1941JI.16. Ką? 
ar ne graži bei įspūdinga proce
sija?! (191)”.

Be to, sąžiningasis autorius iš 
smarkiai suspenduotos dvasiš
kių veiklos, pateikia skaityto
jams ir autentišką liudijimą:

“NKVD bauginimais privers
davo kai kuriuos klierikus raš
tu pasižadėti, kad šnipaus semi
narijoj klierikų bei profesorių 
tarpe. Grasinimais bei pažadais 
ta pati NKVD prisimasino ir 
vieną kitą kvailą ar per gudrų 
jauną kunigėlį slapta rinkti ži
nias dėl NKVD apie kitus kuni
gus. Pasiųsdavo šnipų ir išpa
žinties atlikti (71).

Kai kurie kunigai bei klieri
kai buvę pakviesti į GPU ir ver
čiami po grasymais pasirašyti, 
kad atlikinės šnipų pareigas. Ki-

Aplamai, Mykolas Vaitkus, 
kaip dvasiškis, bene pirmas mū
sų raštijoje savo atsiminimais 
atliekąs sąžiningą išpažintį sa
vo tautai, kai tuo tarpu kiti sa- 
cerdos mėgsta tik kitų išpažin
čių klausytis, o savųjų konfrat- 
rų, net ir viešumon iškilusias, 
nuodėmes 
tyti ir baltinti, pav 
Draugas apie Rietavo progimna
ziją suteiktose žiniose sako, kad 
“Kazys Puleikis, kvėderniškis, 
buvęs mokytojas, vėliau baigė 
kunigų seminariją, sumanus an
gelaičių organizatorius Kaune, 
baigė ir teisių fakultetą, buvo 
gusarų pulko kapelionu, pirmos 
rusų okupacijos metu perėjo 
dirbti į teismo sritį, nacių suim
tas ir žuvęs”. Bet, kad vokie
čiai jį sušaudė ne kaip bolševi
kinį “teisininką”, bet kaip iš
aiškinta NKVD agentą, tai apie 
tai Draugas nutylėjo. ■

Vaitkau, Vaitkau, kad tu čia 
arčiau būtum !

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Mykolas Vaitkus, MILŽINŲ smūgius; arba “O keletą mėne- 
RUNGTYNĖSE, 1940—1944 
Atsiminimai, VIU tomas, Ni
dos Knygų .Klubo leidinys Nr. 
86.1972, 203 psl. Kaina: 3 dol. 
Kietais viršeliais 50 c. daugiau.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

UN1VEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS,

Ne visuomet tvorą pralaužęs ir krintantis automobilis nukrinta. 
Brazilijoje, Rio de Žaneiro mieste krintantis automobiliukas užsi
kabino už cemento luito, ir nenukrito. Darbininkams dabar labai 

sunku jį nukelti, nes mieste nėra tinkamu keltuvy.

siminimus pradeda 1939 m. vasa
ros nuotaikomis, kylant juodam 
debesiui — Finis Poloniae, bol-, 
ševikų įgulom ir, iš eilės, mūsų 
valstybės likimo išvakarėmis. 
Šioje politinio pobūdžio įžango
je, autorius nevengia sąžiningai 
pareikšti ir savo patriotinę nuo
monę, be abejo, visais taškais 
sutampančią su vox populi: “O 
kai atėjo mūsų eilė 1940 metų 
birželio vid., ar mes parodėm ■ 
bent mažą suomių heroizmo da-j 
lėlytę, kad išlaikytume savo 
garbę amžiams nesuteptą ir duo- , 
tume pasauliui neabejotiną įro-j 
dymą, kad tik per kruviną prie
vartą rusas okupavo Lietuvą ir 
prijungė prie Rusijos? O juk 
turėjom laiko apsigalvot ir pa
siruošti! Turėjom daugiau nei 
30 generolų ne be galvų. Juk di
džiulei armijai išlaikyti vien pa
prastoms išlaidoms skirdavom 
apie pusę valstybinio metinio 
biudžeto! (20)... Griūna šniokš
dama nuo1 kalno lavina, o mes 
esame jos kely, tad nebeišbėgsi. 
Ir gal tiesą skelbia vyriausybė: 
nepasiduokit panikai (net vyriš
kam ryžtui?) laikykitės ramiai! 
Vadinas, nieko nebandyk daryti, 
kaip ir tos mūsų išmin tingosios 
galvos! Vadinas, tykiai pasi
duoki! skerdžiami! (30) ”.

Toliau seka pirmojo bolševik-1 
mečio įvykiai Kaune, dar kiek 
prabėgomis paliesti vokiškosios 
okupacijos trys skurdmečiai 
Kaune ir baigiama 1944 m. va
sarą-pasitraukimu iš tėvynės.

Mykolas Vaitkus, kaip ir Tu
mas-Vaižgantas, visus mylėjo,' 
visų gailėjosi ir dėl visų sielojo
si;; taigi, neaplenkdamas ir savo 
konfratru, kuriuos mums, mir
tingiesiems pasauliečiams, ši
taip teisingai pristato: “Pirma
sis — Stasys Jokūbauskis, pro
fesorius, buvęs ilgametis semi
narijos vicerektorius, nuostabiai 
švelnus, patrauklus, geraširdis 
žmogus, aukšto moralinio tobu
lumo ir išminties vyras. Turėjo 
vieną silpnybę: pavaišint savo 
svetelius stipria skania kavute 
(o ir pats ja pasiskonėti) ir pa- j 
siūlyt jiems geros markės ciga
rą (šį gerąjį laiką nežinau, ar

tiktai sinoni
mą. Taigi, nors tas nelemtas 
“ponas” jau pasenęs, bet vis dar 
jis mūsų tautoje nemiršta; už
tat pati tauta miršta... “Tumė
nai, Tumėnai! Kad tu čia bū
tum!... (86, 88, 89)”.

Autorius yra talentingas sa
vo atsiminimų pasakotojas; jo 
kalba gyva ir įdomi, vietomis pa
įvairinama ir humoristiniais iš
sireiškimais.

Tačiau, kaip beletristo, poeto 
ir dramaturgo (pradžioje kny
gos duotos jo veikalų sąrašas), 
kalba turėtų būti kiek grynesnė, 
a la; nebesutūrimai (191), t. b. 
nebesutūrimai krotelių (56), t. 
b. grotelių; griūna (30), t. b. 
grūva; po grasymais (83), t. b. 
grasinant; lyg tartum (97), t. 
b. tartum; dūšiai (69), t. b. sie
lai; dvasininkija (102), t. b. dva- 
siškija ir t. p.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

mas pasipasakoja. Bet kas da-, 
bar daryti? Tikėti juo, kad jis 
nuoširdžiai gailisi ir tikrai ne- 
šnipinės? O kiek čia esama to
kių, kur pasirašė, o nepasisakė 
vicerektoriui ? (83)”.

Taurusis autorius gerai su
pranta, kad “ponas” lietuvio dva
siai yra slaviškos vergijos žo
dis, todėl juo tituluoja tiktai len
kus, nedraugingus kitataučius, 
išgamas ir parsidavėlius (46, 67, 
87, 105), gi tikriesiems lietu
viams — pakeičia į “pats”, pav., 
“Jokantas supažindino mane su 
savo gražesniąja pusele, kuri pa
sirodė besanti du kart talpesnė 
už savo Patį (57)”. r

Tik labai' apgailėtina, kad 
autorius tokiu gražiu, grynai lie- 
višku terminu 
vadina ir mūsų tautos naikinto
jus bolševikus, pav. “viešpačiai 
sėdi (135): to nedidelio kamba
rio viešpatėlis (143), kad arki
vyskupas su juo nutarę patys

jis pats naudojo pasismilkyti). 
Turėjo jis ir antrąją jau fizinę 
ir daug pavojingesnę silpnybę, 
tiksliau ligą, kraujo leukemiją... 
šventajam prelatui liko vien 
laukti artimos mirties (188). 
Tad arkivyskupas jį paskyrė 
even tualiu metropolijos admi
nistratorium. O kadangi šio 
sveikata buvo silpna, tad dėl vi
sa ko paskyrė jam ir įpėdinį, jei 
vargšas leukemikas anksčiau pa
sibaigtų (189).

Antrasis įžymus karininkas 
iš a. a. Jokūbausko kavos gėrė- 
jų ratelio buvo mūsų įžymus dog- 
mininkas prof. dr. Blažiejus Čes
nys, ilgametis V. D. U. teologi
jos-filosofijos fakulteto dekanas 
ir universiteto prorektorius, la
bai gabus vyras, populiarus stu
dentų tarpe, iš kurio laukta 
daug, o sulaukta vien keleto ge
rų dogmatikos kurso užrašų ir 
rimtų bei gražių straipsnių įvai
riuose leidiniuose (189). žodžių 
sakant, kaip jis taikos metu bu
vo pratęs prezidentūroje mote
riškame skyriuje neretai lošti 
kortom ir siurbčioti kavute su 
rinktiniais likeriais, tai bandė 
atnaujinti bolševikmety bei na- 
cimety savo studentų bažnyčios 
klebonijoj, tik jau savo kunigi- 

įnėj bendruomenėj, be moteriš
ko elemento. (190)... aniems ka- 

’vos kulto šalininkams pranaša- 
į vau tikrą ankstyvą mirtį... Nors 
nesu pranašas, vis tiek mano sa-

■ paliojimas įvyko: pirmas mirė 
, kavos milžinas Česnys 1944 m. 
• vasarą, antras kavos arbitras 
i elegantiarum Jokūbauskis 1947
■ m., rektorius Petzgitiš, kasdie
nos humanistas, 1946 m. prela
tas Penkauskas, ekonomikos 
praktikas, 1950 m., o inteligen-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

šių bolševikams papūtus visas 
propagandos dūdas, tie f?atys 
vaikučiai nebeatbėgdavo pasi- 
glamonėti, o, pvz., imdavo ma
ne šaudyti kietom sniego gniūž
telėm. Keistas dalykas: pana
šūs negandai manęs kažkodėl 
skaudžiai nejaudindavo, dargi 
teikdavo savotiško pasitenkini
mo. Gal dėl to, kad mūsų Vieš
pats prieš 2,000 metų mums 
pranešė: -kaip mane persekio
jo, taip ir jus persekios (61)”.

Kaip skurdžiai, baimingai ir 
vargingai autoriui, kaip dvasiš
kiui, reikėjo praglūdėti bolše
vikmetį Kaune, mums visiems 
aišku, bet ir tokią padėtį vaizduo
damas, autorius neperdeda savo 
bėdų, bet dar stengiasi jas su
švelninti, praleisdamas ir tuos 
plūdimus, kaip atliekančiojo 
praktiką įtikti okuapantui...

Šiame tome ąutorius savo at-

Naujienose galima gauti puikių 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI,
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. --- ------------------------------------ ______
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — S3.00. minkštais 
viršeliais — $2,00; n dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —____ __ _________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 p_„ 
Juozas Liūdžius/ RAŠTAI, 250 pūsi; ______ .
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., --------------- ---- -------------------------------- - -----------
S. Miehtlsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais —___ _____
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ...__ _ ___________ _________

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4046 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS WSK 

PHONE: 254-4471

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.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIU 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:

šią pat dieną kreiptis į aukščiau
siuosius viešpačius (95) — t. y. 
Pozdniakovą ir Gedvilą. A. G.), 
Valdininkas, atsiklausęs, kas ir 
kur, nuėjo pranešti viešpačiui. 
Neilgai teteko laukti, šventųjų 
šventosios durys atsivėrė (96), 
prieš jį ant stalo popieriaus lak
štas, lyg tartum viešpats rengia
si viską užsirašyti (97) Tad pra
bilau į viešpatį (98), nauji vieš
pačiai (33), viešpačiai 42, 100, 
101, 102, 104, 152 ir Nemažas 
viešpats 122 p.

Skaudu, kad istorinės vergys
tės gyvi pėdsakai šitokiu būdu 
vis dar, ataiduoja net kaikurių 
mūsų autorių rastuose, gi sa
vuosius vadus, redaktorius bei 
visuomenininkus net mūsų kal
bininkai “bijo” viešpačiais va
dinti, nors DLK žodyne viešpats 
reiškia poną (pasenusį žodį) ir 
Dievo sąvokos

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tow. ? to 4, Thon. & Frl. ? to 8, Sat. 9 to 12:30

Prie dabartinių sąlygų ne tas 
tikrai myli Lietuvą, kuris laiko 
pakabinęs ant sienos Vytauto 
paveikslą, kuris dega patriotiš
ka meile Lietuvai ir jos žmo
nėms,, bet tas, kuris be viso to 
dar su atyda žiūri, kas gera 
yra pas kitus, idant galėtų nuro
dyti tai savo tautiečiams.

Dr. Vincas Kudirka
(1895 m.)
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NAUJIENŲ raštinė atdara kastiem, išskyrus sekmadienius, nuo

Padeda priešui
Kiekvieną metą, kai Amerikoje vyksta sarbesni rin

kimai ir krašto gyventojų nuomonės pasidalina keliais vi
daus klausimais, Amerikos ir laisvojo pasaulio priešai pa
sinaudoja tomis rinkiminėmis amerikiečių privilegijomis. 
Prieš keturis metus sovietų karo jėgos įsiveržė į laisvės 
siekusią Čekoslovakiją, suėmė tūkstančius čekų ir pri
metė sovietų maršalų, tankų ir policijos tvarką, jau ket
virtas metas tardančią ir į kalėjimus kišančių protingesr 
nius čekus.

Šiais metais komunistai bando pasinaudoti Ameri
kos rinkiminėmis nuotaikomis Vietname. Jie kalba apie 
taiką pietų Vietname, bet iki šios dienos jie planuoja ir 
vykdo naujus įsiveržimus. Jiems nevyksta, bet jie puo
limus tęsia. Sutrauktos galingos jėgos atsimuša į vietna
miečių sieną. Pietų Vietnamui padeda Amerikos lakūnai.

Paryžiuje šiaurės Vietnamo atstovai kalba apie tai
ką, bet pačiame Vietname jų daliniai, gerokai apdaužyti, 
vis dėlto sukaupia jėgas, ir rengia naujus užpuolimus ir 
Įsiveržimus. Sekmadienio naktį stiprus ir gerai ginklu <>• 
tas dalinys įsiveržė į Hue sritį, ir užėmė penkis kaimelius. 
Kaip paprastai, suėmė įtakingesnius kaimelių gyvento
jus, susirinko karui vesti reikalingą maistą ir vėl išsidan
gino į raistus ir klampynes.

Tuo tarpu Amerikos piliečiai, patys sau prisisegę 
taikos apaštalų titulus, važinėja į šiaurės Vietnamą, tik
rina Amerikos lakūnų bombarduotas vietas, o vėliau liu
dija per Hanojaus radiją šiaurės Vietnamui padarytą 
žalą. Taip elgėsi kino artistė Jane Fondaitė, o dabar veik 
tą patų kartoja buvęs prokuroras : Ramsėy įlark.’ ’ Tiems 
taikos apaštalams neateina į galvą mintis patikrinti, ką 
padaro įsiveržę komunistai, kaip jie sulygino su žeme 
Quang Tri ir visą eilę kitų miestelių. Net ir šiandien, kai 
Ramsey Clark lanko sužeistus 3 mažus vaikus, 500 komu
nistų įsiveržė į pafrontės kaimus ir išsivedė karo tarny
bai tinkamus vyrus.

Bet buvusio prokuroro kalbos Šiaurės Vietname nė
ra pątj didžįąusioji keistenybė karą, vedančiame krašte. 
Didžiausią paramą priešui duoda valstybės priešakiu at
sistoti norintieji politikai, nesivaržantieji jokiomis prie
monėmis ir jokiais pažadais. Jie net nepagalvoja, ar ga
lės rinkiminius pažadus vykdyti. Jiems svarbu įtikinti 
gyventojus, kad už juos balsuotų.

Prezidentas Niksonas pasiūlė pačias geriausias sąly-

gas konfliktui baigti. Jis pats, nelaukdamas susitarimo, 
pradėjo vežti Amerikos karius iš pietų Vietnamo. 'Pra
džioje atrodė, kad šis priklus klausimas bus baigtas. Bet 
šiaurės Vietnamo komunistai, priklausantieji nuo Mask
vos ir Pekino, vis dėlto atmetė prezidento Niksopo sąly
gas. Jie reikalauja, kad amerikiečiai leistų komunistams 
jsistiprinti pietų Vietname. Jie negalėjo Vietnamo pa
vergti jėga, tai dabar bando jį pavergti diplomatinių de
rybų būdu. Vilčių jiems duoda rinkiminės kampanijos 
metu lengvai balsų pasišienauti pasiryžusieji politikai 
Jie iš anksto prižada atšaukti visas Amerikos karo jėgas 
iš Vietnamo. Pasižada atšaukti jas be jokių sąlygų. Aiš
kus daiktas, kad Paryžiuje, kur turėtų vykti derybos kon
fliktui baigti, komunistų atstovai neskuba. Jie nutarė pa
laukti, kol paaiškės rinkimų rezultatai Tuo tarpu jie 
atmetė prezidento Niksono pasiūlymą konfliktui baigti

Laimė, kad prezidentas Niksonas komunistus labai 
gerai pažįsta. Jis nedaro jokių nuolaidų, ir netiki jų kalbom 
Jis paskelbė blokadą šiaurės Vietnamui ir įsakė bombar
duoti šiaurės Vietnamo karo centrus. Amerikos lakūnai 
neįleidžia sovietų transporto laivų, vežančių karo me
džiagą komunistams. Labiausiai visus nustebino krašto 
apsaugos sekretoriaus Melvin Laird sekmadienį padary
tas pareiškimas. Jis tvirtina, kad JAV karo jėgos ir to
liau bombarduos šiaurės Vietnamo karo centrus.

— Jeigu šiaurės Vietnamo komunistai pajėgia siųsti 
naujas karo ekspedicijas į pietų Vietnamą, tai reiškia, 
'kad Amerikos lakūnams teks toliau padėti vietnamie
čiams gintis nuo įsiveržėlių. Bombardavimas bus tęsia
mas, kol šiaurės Vietnamo kariai nustos veržęsi per demi
litarizuotą zoną, —r pareiškė sekretorius Laird.

Prezidentas Niksonas supranta susidariusią padėtį. 
Jis yra pasiryžęs neleisti komunistams pavergti 17 mili
jonų vietnamiečių, ilgus metus kovojusių prieš komunis
tinę prievartą.

Paprastai kunigai privačiai j gauti Chicagos arkivyskupijoj 
ir iš • sakyklų ragina ir moko ' ’* v
įkinčiuosius neskriausti kitų 
žmonių, nes'tai yra nuodėmė.

Tū0 tarpu savo tarpe jie vie
nas kitą skriaudžia ir savo 
skriaudomis skundžiasi ir net 
laikraščiuose. Paskaičius tokias 
skriaudas darosi skaudu ir net 
nesuprantama. Kitus moko, 
bet patys krikščioniškai nesi- 
tyąrko.

Štai š. ni. rugpjūčio 3 d. “L. 
Lietuvos ” skiltyse. B. Žibuti? 
peržvelgęs nusistovėjusią baž
nytinę tvarką ir jos tarnautojus, 
šitaip dėl savo skriaudų rašo:

“Chicagos arkivyskupija tikiu 
čiųjų skaičiumi užima benę 
antrą vietą Amerikoje, čia 
šalia labai turtingų parapijų 
surastume ir vargingų, kurios 
šaukiasi ąrkiyyskupo finansi
nės pagalbos. Jos arkivysku
pas ir kartu kardinolas J. P. 
Cody yra uolus Vatikano atsto
vas, jo pageidaujamų reformų 
vykdytojas. Jis sudarė vadina
mą kunigų Retirement Board. 
Ši jo įstaiga veik prieš dvejus 
metus išleido reguliaminą, tai
sykles, kas, iš kunigų turi teisę

dirbantieji Chicago? ąrkivys- 
kupijoje, p|$iunt£ kardjnolui 
J. P. Cody specialų laišką, pra
šymą. Jame prašėsi dviejų da
lykų — sulyginti jų algas su vys 
kupijos kunigų algomis ir 
įtraukti jugs į pensijų fondą. 
Arkivyskupas nepripažįsta ątei 
viąm? lietuviams kunigams va
dinamojo seniority. Jų vikarų 
algos yra žymiai mažesnėss 
(daugumoj apie yisą šimtą do
lerių į mėnesį) už įkardiųuotų 
kunigų yįkarų algas, nors ku
nigystės amžius yra vienodas. 
Buvo gautas iš kardinolo raš
tinės atsakymas — arkivysku
pas dalyką iš pagrindų studi
juos. Ir jįs tikrai studijuoja — 
daugiau negu metai, kai į kitus 
laiškus greitai atsako. Lietu
viai kunigai aname prašyme 
pažymėjo, kad jie iš sąvę tė
vynės buvo kruvino priešo iš
stumti, negali į ją sugrįžti. Jie 
jaučiasi algų ir pensijų atžvil
giu diskriminuojami. Ir jų so
cialinė padėtis yra kur kas blo
gesnė už vargonininkų, zakris
tijonų, ar šeimininkių. Jie šio
je vyskupijoje yra praleidę ge
riausius kunigystės metus. Dė 
amžiaus kitų vyskupijų vysku
pai nebenori jų priimti. Jie ne
prašo labdarybės, bet krikščio
niško teisingumo. Ir jie jaučia
si turi pilną teisę ir į algų suly
ginimą ir į pensijas. Jei vals
tybė visus piliečius vienodai 
traktuoja, neklausiant, kur kas 
gimęs, kokį mokslą bąigęs, ne
gali to kitaip daryti ir Katalikų 
Bažnyčia.

Nesųląukiąnt iš kardinolų ąr- 
dyyskupo atsakymo, pradėta 
eškoti kitų kelių. Chicagos ar

kivyskupijoje pagal kardjnplo 
J. Cody instrukcijas buvo iš
rinktas kunigų senatas. Sena
tas arkivyskupui padeda vys
kupiją valdyti, turi patariamą
jį balsą. Dvidešimts kunigų tu
ri teisę išrinkti vieną senato
rių. Tuo būdu buvo išrinkta 
apie 100 senatorių. Kardinolas 
viešai paskelbė, kad jis sena
to rezoliucijoms, nutarimams, 
pritars. Lietuviai du senatoriai 
kun. dr. J. Prunskis ir kunigas 
Gediminas Ęijąųškąs Si Jį ga
vę senato pirmininko pritari
mą, įnešė į kunigų senatų re
zoliuciją, kad kunigai išdirbę 
šioj arkivyskupijoje bent 7 me
tus ir pareiškę norą čia pasto
viai dirbti, rekomendupjami 
arkivyskupui kardinolui įkar- 
dįnuoti, o jeigu jis nerastų ga
lima tai padaryti, kad tuo at
veju jų teisės, kas liepia atly
ginimą ir pensijas turi būti su
lygintos su įkardinuotų kuni
gų atlyginimu ir pensijomis. 
Rezoliucija buvo senato vien
balsiai priimta ir pasiųsta kar
dinolui J. P. Cody, prašant pa-

je pensijas. Gerokai buvo nu
stebta, kad ta teise tegali nau
dotis tik vadinami įkardinuoti 
kunigai. žodis įkardinacija 
yra lotynų kalbos, bažnytinėje 
teisėje senas terminas. Kandi
datas, prieš kunigystės šven
timus, turi prižadėti tam'tikro- 
je vyskupijoje dirbti, įsirašyti, 
įsikardinuoti. Daugumoje atei
viai lietuviai kunigai yra Lie
tuvoje mokslus baigę, kur ir 
kunigais buvo įšventinti. Iš jų 
16 yra vikarais lietuvių ir airių 
parapijose ir apie tiek pat, 
daugiausia dėl amžiaus, pri
slėgti ligų', gyvena privačiai, 
talkina įvairių parapijų kuni
gams. Daugumoje iš jų, vie
nose ar kitose pareigose, Chi
cago? arkivysupijoje yra iš
dirbę virš 20 metų., Jie pasiju
to labai nuskriausti Niekas iš 
jų negali gauti jokios pensijos. 
Jie yra neįkardinuoti. Drąses
ni buvo padavę įsikardinavimb 
prašymus. Į tokius laiškus at
sakė pats arkivyskupas — gai
la, pas mūs nėra tokio papro
čio kitų vyskupijų kunigus pri
imti įkardinuoti. Prieš metus 
su viršum lietuviai kunigai, tvirtinti Veik ųž pąėnę^ip bp-

vo gautas atsakymas. Jame ra
šoma, kad algų ąulygįnįmąs įr 
įrašymas ateivių kunigų į pen
sijų fondų, ąrkiyysŽMpijąi daug 
kamuotų, Arkivyskupas ma
nę, kad toks nųtąyįmas turi 
būti peržiųrptas specialios ko
misijos. jis į tą komisiją pa
skyrė 9 asmenis, daugumoje 
ne iš senatorių. Net arkivysku
pijos įaikroštis “Nįev World” 
lįgPPS Uiėn. 14 d. numeryje iš- 
ręiškjama dvejopą nusistebė
jimą, kojėl kąrdipoląs aiškiai 
ųępąsako taip, ar pe? Kodėl 
kpmįsija daugumoje sudalyta 
ųe iš senatorių, ąr tai reiškia 
ngpąsįtįkėjįmą seųątui? Vi
siems yra ąįškų, kad kąrdino- 
Jas vyskupas delsią, atidėlioja, 
kąįp ir nori aną rezoliuciją su- 
naįkiųti. Ateitis parodys, kiek 
kardinolo širdyje yra krikščio
niško teisingumo?

Ar lietuviui klebonai remia 
ateivių kunigų algų sulygini- 
pią, jų įrašymą į pensijų fon
dą? Dalykas nėra visai aiškus. 
Sakoma, kad jų atstovas, se- 
patorius, Mergelės Marijos Gi
mimo lietuvių parapijos kle
bonas, kun. Ą. ^akąrans^ąs, 
senatę nepalankiai pasisakė už 
senatp priįmtą rezoliųpiją... 
Jis, kaip ir jo pągelbipipkas 
Jrunigąs J. Kųzipskąs, kardino
lo paskirti į naujai sudarytos 
komisijos narius. Jų nusistaty
mą sunku prąnašauti. Vienas 
dalykas yrą aiškus, kad atei
viai lietuviai kunigai neturi nei 
pas kardinolą, nei jo kacelia- 
pijoje gero vrardo. Sakomą, 
kad apie juos ten visokių daly
bų pripąsąkojamą.

Jei sudarytoji komisija teisė
tą ateivių kunigų prašymą at- 
pies, atsįsąkydąmi nųp penato 
priimtps rezolįųcijos, kaltė 
kris ir ant kardinolo ir antlie- 
tuvių klebonų atstovų A. Za
karausko ir J. Kųzinsko. Jie 
parodys tada tiki'iį lietuvišką 
yeidą ir krikščionišką teisin
gumą??.

Tikrai graudu tokius skun
dus skaityti. Stasys Juškėnas

- Respublikonai nori 
pakenkti Niksonui

Louisville, Ky. — čia įvyko 
Amerikos partijos kęnferenci- 
ja kurios kandidatu į prezi
dentus sutiko būti Kaliforni
jos respublikonų kongresmą- 
nas John Schmitz-

— Arba čia susirinkusių mū
sų pastangos bus paskutinis 
civilizacijos atsikvėpimas, ąr- 
oa čia bus Amerikos atgimimo 
pradžia, — susirinkusiems pa
reiškė kongreso atstovas John 
Schmitz, kuris rinkipjtoę savę 
jlątformą sutraukė i šiuos dų 
sakinių; ’

Iki 
m t

įio meto astronautei, beskrieda- 
j Mėnulį, turėdavo valandy va

landas būti labai nejaukioje pozici
joje. Ateinančiais metais, fcai jie 
įlips į skriejančią laboratorj ją, tai 
joje galės ir išsimaudyti. Aišku, jy 
purkšlys bus nedideliame maiše. 
Viršuje matpme astronautą, belj. 
pantį Į "pirtį", o apačioje matome 
jį jau "besivanojantį". Pirčįai 'jį* 

gaus 3 kvortas vandens.

1. Niekada neik į karą, jei 
neplanuoji ji laimėti.

2. Dirbantieji turi geriau gy
venti, negu dirbantieji.

Atstovas Schmitz prieš 41 
metus gimė Milwaukee, yra 
katalikas, p dabar rengiasi 
skaldyti respublikonus ir kitos 
partijos vardu patekti į kong
resą.

Šios partijos konvenciją te-

Alabamos gubernatorių George 
Wallace, šios partijos steigėją. 
Wąiląpe pranešė, kad nesvei
kata neleidžia jam kandidątuo 
ti į prezidentus. - -V - »-

tonos bulvių galima gau-'
170 kilogramų krakmolo arba 

80 kilogramų gliukozės, arba 112 
litrų spirito.

q Laiko nustoja tas, kuris jp 
laukia. • ■ .

Didysis Lietuvos kunigaikštis
Vytautas
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KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako • 
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Matydamas, kad Valstybės tarybos na
rys aiškiai pasisako prieš visų susirinkusių 
nuomonę, Navakas įkaitęs tęsė:

“Bylą jokiu būdu negalima sustabdyti, 
ji geriausia propaganda mums. Mes visam1 
pasauliui turime parodyti, kokia kova čia 
vedama ir koks pavojus gresia iš nacional
socialistinės pusės”.

“Kuriam pasauliui turime parodyti na
cionalsocialistinį pavojų”, — paklausiau 
gubernatorių. — “Mūsų politinis pasaulis 
yra signatarai, o šitie be pertraukos daro 
intervencijas ir demąršus, mūsų vyriausy
bę nuolat šaukia prie tvarkos. Visi žygiai 
išeina mūsų nenaudai”.

“Jų intervencija išeina iš Berlyno, Hit
leriui triukšmaujant, bet tai tik formalus 
dalykas, tuščias gestas. Tamsta kaip dip
lomatijos štabo narys šitą geriausiai gali 
suprasti”, — atsakė gubernatorius.

“Kadangi aš esu to štabo narys, tai to
kių intervencijų ir demaršų reikšmę ge
riausiai galiu suprasti. Tai nėra tuščias 
gestas, bet nepaprastai rimtas dalykas, 
jeigu didelių imperijų vyriausybės klauso 
Hitlerio triukšmavimo ir duoda savo pa
siuntiniams įsakymą daryti kolektyvinius 
demąršus ir intervencijas. Visai aišku,

kad signatarams šitas nuolatinis triukš
mas nepageidaujamas”..

“Bet mes turim epasauliui atidaryti akis 
ir parodyti kame reikalas”, — pertraukė 
gubernatorius.

“O kam mes privalome būti jų šulmeis- 
teriais, jeigu jie aiškiai viešai pareiškia 
savo 'nepasitenkinimą. Mes atsakome už 
mūsų valstybę, o mokyti signatarus mes 
esame per maža ir nereikšminga valstybė. 
Mes su mūsų keliai milijonais gyventojų 
esame pasalinėje politikoje tik objektas, 
bet joks subjektas. Tą mes diplomatijoje 
pakankamai patyrėme”, — atsakiau guber
natoriui.

“Nėra reikalo signatarus mokyti, mes 
turime mūsų pačių reikalus”, — įsimaišė 
direktorijos narys Žvilius. — “Kuomet bū
sime bėdoje, jie mums tikriausiai nepa
dės". Ir iš kitų dalyyių girdėjosi pritari
mas.

“Nejaugi Tamstos manote, kad reikia 
baigti bylą, visus neumaųininkus paleisti, 
juos atsiprašyti, suteikti gal ordinus ir 
jiems leisti toliau veikti? — klausė visai 
įkaitęs gubernatorius.

“Nęumaną ir kitus išvyti į Vokietiją, 
bylai leisti toliau eiti, kad jie nebegrįžtų 
Lietuvon; Vyriausybė tam turi Įvairių prie
monių”, — atsakiau.

“ Oaš manau bylą tęsti ligo teismo spren 
dimo ir pasauliui parodyti tą pavojų, sb 
kuriuo mes kovojame”, — kategoriškai pa
reiškė gubernatorius.

Tuo ir buvo baigtas šitas labai gyvas pa
sitarimas. Ir vėliau šitas Idausūnas helis

kartus buvo iškeltas, bet gubernatorius ne
sileido į didesnes diskusijas.

Ir parodėme pasauliui Męs visi žinome, 
kad vėliasniąme Nuernbergo teisme, kur 
buvo teisiami nacionalspęialįzmo galiūnai, 
nei vienu žodžiu nebuvo užsimintą Lietu
va ir jos vyriausybės pravestoji “pirmoji 
Nuernbergo byla”. Politinis pasaulis yra 
labai užmaršus. Jeigu reikalinga, — eina' 
šimtmečius atgal, jeigu nereikalinga — 
užmiršta net tą, kas vakar įvyko.

Visa Neumano byla ėjo taip, kaip gu
bernatorius Navakas norėjo. Jo nuomonė, 
iš kitos pusės, buvo ir Centro vyriausybės 
nusistatymas, kaip aš pakartotinai turėjau 
progos sužinoti. O gubernatorius Navakas 
nedarė jokių žygių Lietuvos* valdytojų 
nuomonei pakeisti, bet atvirkščiai, visur 
aiškinę, kad bylos tęsimas būtinai reika
lingas įr kad iš jos pravedimo būsią žyųiių 
politinių pliusų. Bylos paruošimas ir to
liau ėjo nepaprastu sraigės greitumu iki 
kitų metų vasaros. >

“Fiat justitia, pereat raundus”, saky
davo viduramžio juristai. Taip būvi ir da
bar, 1934/5 metais.

BRCVELAIČIO DIREKTORIJOS 
SUPARYA1AS

Kai gubernatoriaus pastangos naujai 
direktorijai sudaryti nedavė teigiamų re
zultatų, ji? pąskųtinęęę prieš Ęeįzgio atsi
statydinimo savaitėse teįravoęi, ar aš bū
čiau lindęs atsistoti naujos diktatoriškos 
direktorijos priekyje. Sup^asjiaipas, kas 
siekįamą, aš aįškiai gubernatoriuj pąsa-
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kiau, kad apie naujos ė la Reizgio direk
torijos sudarymą negali būti jokios kalbos, 
jeigu Reizgio padarytus Žygius negalima 
juridiniai įteisinti. Ma natrodo, kad apie 
šitą galimybę nebėrą ko diskutuoti, — klap
simais jau visai aį^hūs.

Tuomet gubernatorius pradėjo aiškinti, 
kad, esą, Reizgio direktorijos kaltė esanti, 
kad ji negavusį Seimelio pasitikėjimo. Ręiz- 
gys neturįs pakankamai lankstumo ir po
litinio gaburųo tartis su partijomis ir Sei
melių. Tokią verąiją jąp keliose Yį£t°se 
buvau girdėjęs Kaune, kad Reizgys nebu
vęs tinkamas asmuo ir gubernatorių ir cen
tro vyriausybę visiškai apvylęs. Tai išgir
dus, man pasidarė aišku, kur ieškoti šitos 
versijos šaltinio.

“Norėčiau atkreipti Tamsius dėmesį į 
faktą”, — atsakiau, — “jog nei pačiame 
krašte, nei Kaune nėra paslaptis, kad nuo 
Reizgio direktorijos sudarymo dienos visa 
krašto valdymo inciatyva buvo gubernato- 
rams r kad visiems labaį gerą i žiųoma, ha4 
ne Reizgys pravedė sąyo sumanymą, bet 
stropiai pildę guį)ej-uatpriauą instrukcijas 
gal vienur kitur kiek asmeniniais sumeti
mais nuo jų ir kiek nukrypdamas.”

“Jeigu gubernatyra dabar ęfįcįaliąĮ 
pradėtų plėsti §itą įęzę. jį dar tykiau nu
kristų krašto gyventojų akyse, kurie vis 
vien sakytų, kad nepąsisękų? Navako poli
tikai, visoš nuodėmės sukraunamos ant 
Reizgio. Tik aiškiai nustačius visą nepasi
sekimą ir jo šaltinius, galėtum lengyiąu 
prieiti prie tokio? politinės padėties, ^uri 
kiek patenkintų gpbernatūrg ir Lietuvos | 
1972

valstybei pedarytų nepataisomų nuostoių”. 
šitas konstatavimas labai nepatiko gu

bernatoriui, kurio tikslas buvo šitoje be
viltiškoje padėtyje skirti kitus asmenis į 
direktoriją vien tik tam, kad būtų lairpėta 
kieį: laiko. Jam taip pat paaiškėjo manę 
nusistatynąas neiti į naują, a la Reizgio di
rektoriją.

Iš Berlyno diriguojamoji nacionalsocia
listinė propaganda dirbo Yisw pajėgumu, 
bet reikia pasakyti, kad ir gubernatoriaus 
Nąvako kai kurie metodai nei kiek neatsi
liko. Norėdamas sutrukdyti klausymą 
Klaipėdos krašto gyventojams Karaliau
čiaus rą<įiqfonq propagandos va|andų, Na
vakas įsakė Klaipėdos uosto siųstuvui trans
liacijos metu trukdyti Karaliaučiaus siun
timą. Tokių būdu kraštp, ypač Ęląįpčdos 
miesto, radiofono klausytojai mažai ką ga
lėjo suprasti; kai kuriems labai įkyriems 
klausytojams, kurie vis yien mėgino kokį 
žodį pagauti, susigadino net jų aparatai.

pubernatoriaus agentai dar didesnių 
tempu zujo po kraštą vesdami pasitarimuą 
su partijomis, atskirų politinių grupių va
dais arba įtakingesniais politiniais asmenį? 
mis.. Tai sumaišė visą politinį vaizdą, jog 
niekęs nebežinojo, kas tįkrenybė ir kas 
teatras. N®y^k° tikslas buvo suskaldytį 
prie§įngąją pusę pagal seną romėnų patar
lę: divide et impera. If tuo paFkartu už? 
maskuoti tikrąją gubernatoriaus nuomohę 
ir jo siekiamą tikslą.

(Bus daugiau)
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i šis krimanalifris amerikiečių 
gamybos (20tk Ceotarj - Fox) 
.spalvotas filmas apdovanotas 
t rijomis užsienio spaudos pre
mijomis; geriausias direktorius 
William Friedkin, geriausias 
aktorius — Gene Hackman, 
geriausias 1971 metų filmas — 
drama. Amerikiečių Academy 
apdovanojo net penkiomis pre
mijomis.

Pasižiūrėjus siūlosi nuomo
nė, kad filmas gavo daugiau 
dėmesio, nei vertas. Turinys: 
amerikiečių policija gaudo iš 
Prancūzijos į JAV įšmugelia- 
vusius daug narkotikų. Įvairiau 
sios pinklės, slapstymuisi, šau
dymai, gaudymai. Pagaliau 
pagauna.

Režisūra natūralistinė. Per 
daug natūralistinė, kaip nieko 
filmui nepriduodantieji rūkš- 
žiausi amerikiečių policininkų 
keikimaisi. Pigaus efekto saldus 
keikimasį. Pigaus efekto saldus 
pūstelėjimas.

Rankraštis pilnas intrigos, 
veiksmo, staigmenų.

Artistai įvairių charakterių, 
skirtingų išvaizdų, juodi ir bal
ti. šios rūšies yaidinime nieko 
išskirtino nereikia parodyti, nei 
savęs išjungti iš aplinkos.x Pa-

grindinę filmo mintį davė reži- 
sorius.

Amerikiečių slaptosios policijos 
narkotiką gaudymas negrą ali
nėje ir kitur griežtokas, bet pa
tikimas. *

gi. išsilavinę, gudrūs. Jie atsar-

joe specialistai negali jų auto
mobilyje atrasti, nors išardė dar 
lėlėmis, ištraukinėjo visas vie
las, atsukinėjo šriubus. Kai vi
si, iskaitytinai pagrindinį nar
kotiką gaudymo specialistą, be
viltiškai kratė galvas, iš naujo 
pradėjo ieškoti patikrinę auto 
svorį. Atrado.

Amerikiečiai linkę vaizduoti 
per daug žudymą, šaudymų. 
Krentantis negyvas žmogus su
daro žiūrovui įspūdį, bet tai pi
giausios rūšies banalybė įspū
džiui sudaryti.

kio rėmuose. Panašių dalykų bu
vo ir bus. Narkotikų prekyba 
yra nepaprastai pelninga. Kon
trabandininkams atrodo kaip 
įdomus biznis. Didesnė nar
kotikų siunta gali duoti šimtus 
tūkstančių ar milijonus dolerių

RADINSKaS

na rizika, kaip ir greitai padary
ti pinigai, todėl narkotikaį plau
kia, lekia į Ameriką iš įvairių 
kraštų, šaudymus veja šaudy
mai.

Panašios rūšies filmą yra dau
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Vienos baltos rasistas
Atlanta mieste, Georgijoje ki

lo įdomus ginčas. FCC (Federali
nė komunikacijų komisija) at
sisakė uždrausti gamintis per 
radiją kandidatui į senatorius, 
demokratui J. B. Stoner, prieš 
kurį užprotestavo negrų orga
nizacijos tokios kaip NAACP, 
ADL ir CCBy kad jis esąs “su-

FCC į jų skundus atsakė: 
“Jei turi būti žodžio laisvė, ji 
turi būti ir žodžiui, kurio mes 
nemėgstame lygiai kaip žodžiui, 
kurį mes toleruojame”.

Pats kandidatas Stoner savo 
pasigarsinime pasakė: "Aš esu 
vienintelis kandidatas į Jungti
nių Valstybių Senatą dėl bal
tųjų žmonių. Vienintelė prie
žastis, dėl ko negrai nori inte-

N’AACP protestą pareiškė: "Ne

sinimus bombomis ir smurtu, 
neatrodo, kad smurto pavojai 
būtą tiek aiškūs, dėl kurią reik
tą varžyti laisvę žodžio, kuria
me nėra jokio betarpiško kurs
tymo j smurtą”.

• 1927 m. per minėjimą (Vil
niuje), kai kariuomenės ir skau
tų vyskupas Bandurski kreipėsi 
į (lietuvius) skautus lietuviškai 
“Budėkite, skautai!”, visa drau
govė atsakė: “Vis liūdžiu, liū
džiu, liūdžiu”.

J. Cicėnas
(iš Vilnius tarp audrą)

.. POPIEŽIAUS VALSTYBĖ _
1967 metais Vatikane gyveno 

733 piliečiai, bet Vatikano pilie
tybę turėjo tik 419:27 kardi-

M. NINA KRAUCEL- 
KRiAUCEUUNAlTE 

AKUS8R1JA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Sc. KRDZIE AVĖ. 

T.ief, WA 5-2670.
Neatsiliepus

4714)225.
Valandos pagal susitarimą

Mišo teU HI 4-1818 arba RE 7-9704 
Rwldanciios: PR 6-9801 ąį

M. L MEŠKAUSKAS 
•Y»XTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
■ 2454 WEST 71rt STREET 

VALANDOS: PirmatL, antrai kat- 
rirtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 8 iki 11 sai. ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta;--

i 2047 W. 67th PI. WAIbrook
’t , ' . ■

Apdraustas perkraiMtynaa 
H Įvairių aMvmų. 

ANTANAS VILIMAS 
123 Wart 34 Place 

Talū FRanHer 6-1882

■ (amerikiečių), “Sicilian Clan” 
(prancūzų). Abu verti atžymė- 
jimų. •
Baigiamo ji “The French Connec
tion’* filmo mintis — visas la
bai sunkus, be galo rizikingas 
slaptosios amerikiečių policijos 
darbas suniekinamas amerikie
čių teismo, kai vargingai sugau
tieji narkotikų kontrabandinin
kai juokingai lengvai nubaudžia
mi^ kiti išsislapsto. Sugavusieji 
policininkai..^ bausmei perkelia
mi Į kitą-' skyrių.' ■ • -

Taip- veikia amerikiečių teis- 
mas, talkinantis griauti laisvų 
žmonių išsilaikymo pagrindus.

DL FUNK RKKAS 
OPTOMBTRISTAS 

KALBA UETUVIAKAI 
2*18 W. 71* St. — Tel. 737-5149
Tikrina zkū. Pritaiko akiniu* ir 

‘ "contact lenaee" 
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

t

i

?

SOPHIE BARCOS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iii penktadienio II—12 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL

tNKJTŲ, PDSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
1656 WEST «rd ST BBS T

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—1 vai. vak.

Ofise talaf.: 776-2SN 
Naujas raz. felaf.: 448-5545

Teleū H Em lock 4-247S 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, HL. 60629

DL P. ŠTAMAM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
••Mira praktika ir chirurgija 

ONsm 2T5O West 7Tst St. 
TaLr 925-4R94

Valandos: -2—8 vai. vak. Penktadienį 
' 10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta,

Raz. balu WA 5-3QF9

DR. VYT. TAURAS 
•YDYTOJAS l< CHIRURGĄ* 

tondrs prsktiks, spec. MOTINŲ ltge« 
2642 WEST 59th STRNBT 

TeL: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šestadie- 
nud* 14 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

CHIRURGAS 
2454 WEST 71 st STREET 

Ofiso t»lef~ HEmlock 4-2123 
Red d. telrf.: Glbson 8-6195

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

♦rrWOPHDAS-PROTWtISTXr

2850 West 63rd St, Chicrso, III. 60629 
THaf.: PRaa^acf 6-5OC4

GtLlS VISOMS PBOGOMS 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai; PR *-0833 Ir PR M<34 

-■ _____ -- aru . --------- —

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS’

(PUTRAMENTAS)
LinksmwnQ ®rts yilandofn
gražiausioo gėlės ir vainikai antks- 

pių papuo^zmil ir sewninA? 
kapams gėlės. 

ftOY R. PETRO (PUTRAMEMTASJ
5525 Mariem Ava. —

TfVAS » SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

. 2533 W. 71st Street 
Telel.: GRovehill 6-23454

pai ir prelatai, 12 vienuolių, 54

JUOZUI RAPSIUI

JONAS ir ONA LIORENTAI

mūsą baltąją moterų. Aš esu 
už įstatymus ir tvarką. Negali
ma turėti kartu įstatymus i? 
tvarką ir negrus”...

Trys FCC komisionieriai į
žiaus žandaras ir 148 civiliniai 
gyventojai.

/

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-210M

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKSTi AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

mirus, Jo žmonai Konstancijai ir visiems 
šeimos, nariams širdingą užuojautą reiškia

JUOZUI KULIKAUSKUI 
A x " v ' - z ' . =* \

mirus, Jo žmonai Vandai, dukrai Irenai, 
sūnums ir artimiesiems reiškiame 

širdingą užuojautą

JONAS ir ONA LIORENTAI

LIETUVOS VARDO KILMĖ

4TR-COHDtnONBD KOFUSOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAipOTUViy DIREKTORIAI;

kur sugautą mergaitės vagį ten
ka paleisti, nes jis buvo areš
tuotas be teismo leidimo, krata 

• pas jį. buvo padaryta be teismo 
leidimo... Esant tokiai... (žodį 
patys pasirinkite) amerikiečių 
teismų santvarkai JAV auga vi
sokių rūšių nusikaltimai. Šiuo 
laiku JAV-ių įstatymai: globoja 
nusikaltėlius, ne gerus piliečius.

• Dideli darbai atliekami tik 
sutelktomis jėgomis.

Juozas Vilčinskas

Daugelis nori patirti; iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
; mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuviu tautą ir lietuvių 
-kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 

. vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psL knygelę, pavadintą 

■ LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

I NAUJIENOS, 173S So. Halsled St.. Chicago, M. 60608

• Nemesk kelio dėl takelio.
Lietuvių patarlė

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senu* 
Kai aitvarai

, Skrajojo po

laikus,
ir laumės 
laukas...

S. Petersemene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
jykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir eemčiūgų mūsų mažie 
tems bei jaunimai:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKO*, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
ėUKRS, 34 psL su 8 apsakymėliais iŠ va.kų pasaulio. Abi gausiai iliu* 
ruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vendą Frankienė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SL50.

3. A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
tevidaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Sfwė Vanagaitė • Petersoniene, LAUMĖ DAUMC. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali, J. Kiburo ifiurtrueta, M 
psL, kaina 5 doL

5. Meironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 p«U SLOO.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gną premi- 

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

T. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakot 
zaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota daiL Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3-00.

8. Jonas Valaitis, SENOVtS LIETUVIŲ DIEVA4, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
Sai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00. *

Vukai mėgsta ir nori skaityti Dėko iš pat mažens yra daog lengviau jone 
įpraCufi lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai Išbalansuo
tu vaikams perkamas dovanas — pusė knveu. rusė žaislu — lietuviško auk.

VISKAS ENCYCLOPEDIA LITUANKA'I
Leidžiant LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ buvo įmanoma šiaip taip vers

tis vien ž prenumeratos mokesčio r vieno išleisto tomo prenumerata įga
lindavo leisti sekantį tomą. Su ENCYCLOPEDIA LITUAKICA yra kitaip. 
Nors ir buvo dėta labai daug pastangų, bet toli gražu nesusidarė tiek pre
numeratų, kad būtu užtikrintos bent pačios kukliausios sąlygos jos lei
dimui. Jau I-jį tomą išleidus, aiškėjo, kad vargu ar įsigyvens LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS praktika. Tačiau dirbame toliau ieškodami išeities. 
Štai, to tikslo — prenumeratų padaugėjimo —.siekdami, pereitą kovo mėn. 
kreipėmės į ENCYCLOPEDIA LITUANICA prenumeratorius prašydami, 
kad kiekvienas surastų bent vieną naują ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
prenumeratorių. Deja, atsiliepimas buvo neįtikėtinai mažas.

Vis dėlto vilties prarasti nenorime. Dar kartą bandome belstis Į visų 
lietuvių duris tikėdamiesi, kad gal kiti LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidiniai pagelbės toliau leisti ENCYCLOPEDIA LITUANICA.

štai, sandėlyje dar turime įvairių LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
leidyklos leidinių, kuriuos norime parduoti už aukščiausią pasiūlytą kainą. 
Skelbiame išpardavimą, kuris tęsis nuo š. m. gegužės 1 iki birželio 30 d.

Po birželio 30 d. atsakysime į gautus pasiūlymus.

T^TETUVIIT ENCIKLOPEDIJA, • 36 tomai, kaina $299.00,

VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai ...........  kaina

B. Kviklys, MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai kaina

K. Jurgėla, LIETUVOS SUKILIMAS
1862—64 METAIS, 720 psl. ____ __ _ kaina

A. Kučas, AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUA
639 psL ----- —------------ kaina

B. Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS
560 psl  ____————-— ----- -—- kaina

1.

2.

4.

5.

6.

an
17W B*. HAKTBD SR, CHICAGO, *>L-

siūlau

$25.00,

$42.00,

siūlau

siūlau

siūlau

siūlau

$.

S.

S...

S-

DOVYDAS F. GAIDAS GERALD*.S F. OAiMiD
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tėt: YArds 7-1741 - 1742

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLY^lOb 
■» -i 4 ii -*■ į- t - -a -* << -- - - ■ * ■ — •- .

AMBULANCE 
PATARNAVO 
MAS NINA 
IR MAKT]

TURIME
KCPLYČ'Af 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

NARIAI:
Chicago* 
Lietuvių 
Laidotuvių 
ffiraktorią
Ansoaiaeijoe

ANTANAS M- PHILLIPS
3307 S®. LITUANICA AVENUE. Phoner Y Arus 7-340]

BUTKUS - V AS AITU
1446 So. .vOtti Avė.. Cicero, IB. Plrone: OLympic 2-100?

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

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

W-00,
O vienuolika kitų leidiniu: P. Andriusio raštų I t, J. Bako — Lietuvių 

dainos Amerikoje, J. šešplaukio — Nemarioji žemė, L. Dambriuno — Lie
tuvių kalbos veiksmažodžiu aspektai, St. Satrtvaro — Atidari langai ir 
Aukos taurė, A. Vaičiulaičio — Gluosnių daina, A. Rukšoe versta Enėjidė, 
V. Šlaito — Eilėraščiai A. Katkaus — Dainininko dalia, Lietuvos iemėlapis— 
kaina $38.00, siūlau $ __ __
VARDAS, PAVARDĖ ___________ _____ ______ —............................................

ADRESAS ...........    ...—m—i m ——■ i ■ si^i

siūlau $-

Šią atkarpą prašome išsikirpti ir, pasirinkus norimą leidinį bei pažy
mėjus siūlomą kainą, atsiųsti leidyklai: LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 
295 W. Broadway, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127.

Pinigų iš anksto siųsti nereikia.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
- (LACKAW1CZ)

7424 WEST 69th STREET REpablic 7-1211
1114 WEST 23rd PLACE VIrgioia 7-6G72
13028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiHs, Til. 974-4410

P. J. RIDIKAS
.1354 HALSTED STREET Phone: Y Ard* 3-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE



Panevėžiečių švente Indėnų Kaime
Pens in i n Iras prad ėda 

palaimintą savo amžiaus 
rudeni

Tau lovoj tįsoti. Kelkis ir eik į 
gamtų! Pagerbk gražiausių 
metų laiką — pavasarį.

Prieš daug metų gyvenau 
Europoje, Lietuvoje. Kuklus 
įstaigos tarnautojas buvau ir 
patenkintas džiaugiausi ką mū
sų maža valstybė galėjo suteik
ti. Karo viesulas, it tas tornado, 
mane čiupęs smogė į Kolum
bo atrastą šalį — Ameriką. Ne
pasotinamo skilvio gainiojamas 
landžiojau tarp New Yorko 
dangoraižių, kol patekau į to
limesnio priemiesčio fabriką. 
Atsiradęs jame ištisus 22 metus 
mankštinau nuobodžiavusius 
raumenėlius. šiais metais, ge
gužės mėn. atidaręs duris fabri
kas man liepė nešdintis lauk, 
nes sukakus 65 metams nesu 
reikalingas.

Nenusiminiau, dvasiniai ne
palūžau, o raumenys atsigavo. 
Belieka tik ilsėti ir džiaugtis 
gyvenimu. Pavasario dienos 
man kuždėjo: — Keliauk, gro- 
žėkis Amerika. Anksčiau buvai 
pririštas fabrike, dabar esi lais
vas ir turi progą.

Buvau įtikintas ir netrukus 
toli likosi ryto rūkuose pasken
dęs New Y’orkas. Buickas, ne
raginamas, šmaikščiai nešėsi į 
vakarus. Nusprendžiau nesku- 
bint pakelyje lankyti savo se
nai matytus prietelius ir pasie
kus Chicagą ilgesniam laikui 
joje pasilikti. Jaunystės dienų 
draugas, vienišas gyvenąs Chi- 
cagoje senai yra kvietęs laisvai 
naudotis jo miela pastoge. Pa
žinsiu arčiau Chicagą ir jos 
apylinkes. Turiu laiko. Lauk
siu šokių šventės.

Vieną birželio šeštadienio ry
tą Į mano kambarį, pro atdarą 
langą skverbėsi iš kitoj gatvės 
pusėj esančio Marquette parko 
voveraičių “šnektos” bei įvai
rūs sparnuočių čiulbesiai, ku- 
rielyg šaukė man: — Gana

.Lyg paklusęs to šauksmo, 
greit apsirengęs žingsniavau 
parku. Džiaugiausi puikia die
na. Prisiartinęs prie bažnyčios, 
stabtelėjęs susimąsčiau. Pra
vėręs jos duris suklupau prieš 
dėką už man suetiktą ma
lonę džiaugtis šia diena, džiaug
tis sveikata.

Dėkojau Jam grūmojus man 
Dėkojau Jam grūmojus mon 
šventu pirštu, kai buvau klyst
kelyje. Jo malone esu šiandien 
tas, kas esu.

Grįžtant namo toliau čiauš
kėjo voveraitės, bet mano sie
loj buvo tylu gera.

Grįžęs į butą radau Joną 
atsikėlusi ir apsirengusį. Be
šnekučiuojant laikas bėgo grei
tai.

— Jonai, sakau, vežiojai 
mane i Union Pier, Beverly 
Shores ir kitur, šiandieną no
rėčiau pasiekti Lemontą, ap
lankyti ten esančius mano pa
žįstamus. Būk ir toliau malo
nus kelio vadovas Chicagos 
apylinkėse. — Ankstyvą popie
tę sėdom į auto, kuris Jono ran 
koše vikriai sukiojosi Chicagos 
gatvėmis kol patekom į Ste- 
vensono greitkelį.

Pravažiuojant La Grange 
vietovę Jonas man dėsto: — Se
nai esu kviečiamas atsilankyti 
pas Zigmą, čia pakeliui.gyve
nanti. Vis buvau užimtas. Šian
dien, pravažiuojant pro šalį už
suksim jį aplankyti ir neilgai 
trukus toliau tęsime kelionę į 
Lemontą. Sakau: — Gal bus 
man nepatogu brautis į sveti
mus namus? — Tu, Povilai, ty
lėk su savo išvedžiojimais, nes 
šie namai yra lietuviškai sve
tingi, o ypač pakeleiviui.

Išsukę iš greitkelio ir trum
pai važiavę sukome į dešinę.

■ —■————i

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

Kitoj kelio putėj, pamiškėj, di 
dėlė juoda lenta su užrašu. — 
Village of “Indian Head Park”.

— Tai mes ten važiuojame, 
.... pasakė Jonas.

— Jonai, negązdink, aš ne
noriu indėnų nuskalpuotas bū
ti, dar su skalpu noriu grįžti į 
namus.

— Nenusimink, grįši su savo 
nuosavu skalpu net i New Yor- 
ką.

Nemaniau, kad šios dienos 
kelionė šiuo kaimu baigsis. Kai
mo gatvės indėnų vardais sužy
mėtos, bet indėnų nematyti. 
Tylu ramu ir aš nurimau. įsu
kus į Pontiac Drive prie vieno 
namo jau nemažai mašinų pa
statyta. Mes priartėję irgi su
stojome. Namas tolokai nuo 
gatvės, kaip ir visi kiti, me
džiais ir krūmokšniais prisi
dengęs. Kitoj pusėj namo gir
dėti lietuviški garsai. Atskubė
jęs šeimininkas Zigmas Brazis 
su džiaugsmu mus sutinka.

— Labai malonu, džiaugiuos 
jūsų šiandieniniu aatsilanky- 
mu. Šiandien mano namuose 
didelė šventė.

Taip kalbėdamas kviečia 
mus į platų kiemą, kuris upe
liu remiasi. Apie plaukiojantį 
baseiną pavėsyje sustatyti sta
liukai, kurie savo vaišėmis lau
kė ragautojų.

Supažindina su besišneku
čiuojančiais svečiais. Dar ke
letas atvykusiųjų prisidėjo ir 
visiems susirinkus šeimininkas 
pakvietė užimti vietas prie sta
liukų ir tuojau šeimininko ran
kose šampano bonkos pradėjo 
kamščius šokdinti į viršų. Vie 
nas žilagalvis atsistojo ir, kiek 
prisimenu, š itaip prašneko.-

Ramūnas pamilo Bamūnę.
Ramūnės širdelė tuom pačiu 

suvirpėjo.
Ramūnas Ramūnės meilę 

žiedeliu atžymėjo 
Kas beliko mums tėvams

darvti 
Bendrai skelbti dideli šeimos V

džiaugsmą 
Sukviestiesiems ir visiems

kitiems.
Būkit mūsų džiaugsmo c O

dalyviais mielais, 
Kelkime taures aukštai, kad 

jų meilė
Žydėtų amžinai.

Kėlėme taures ir džiaugėmės 
su maloniais šeimininkais. Ka
dangi jau nepatogu buvo, pa
likus vaišes, toliau keliauti, 
visą dieną praleidome šiame 
džiaugsmingame, pobūvyje. Pa
silikęs norėjau daugiau patir
ti apie jaunuosius, pasirodo, 
ne tik sužieduotuvės, bet ir 
abiejų mokslo pabaigtuvės. At
seit triguba šveųtė. Kambary
je ant stalo gulėjo diplomai, ku
riuos skaičiau: Ramūnas J. 
Kristopaitis, Doctor of Medici
ne. Duotas Abraham Lincoln, 
College of Medicine. Kitas: 
Ramūnė Brazis, Bachlor bf 
Science, ' University of Illinois.

Ramūnas ateinantį pirma
dienį jau išvyksta i savo pasky
rimo vietą — į didelę Los An
geles Veteranų ligoninę su 801 
lova atlikti internship’ą. .Abu 
pasirinkę sunkią sritį — jis me 
diciną, ji chemiją, mažai tu
rėjo laiko pramogoms. įžengę 
į paskutiniuosius mokslo me
tus, likimo vedami savo jaunus 
žingsnius pasukd ta pačia kryp
timi.

Ramūnas šeštadienio vakarą 
užvertęs savo knygas išėjo į 
skautų ruošiamą, jūrų dugne 
puotą. Pas Ramūnę užsukusi 
vėlokai vakare jos draugė Ma
rytė tarė:

— Ramūne, dėk į šalį tas vi
sas knygas ir einame į skautų 
jūrų dugne puotą praleisti jau
nimo tarpe savaitgalį.

Ten Ramūnas.sutiko Ramūnę 
ir palengva įsižiebė gili neblės
tanti meilę. Artėjant mokslo 
baigmei pasisakė tėvams, kad 
abu nori greta viens kito gyve
nimo keliu keliauti, ar tai bū
tų rožėmis klotas, ar aštriais 
dygliais žarstytas.

Tėvai mielai pritarė jų kil
niems troškimams ir šaindien 
sukvietė savo artimuosius skel
bia džiaugsmingą žinią. Pasi
rodo, tėvams priedui dar ma
loni staigmena. Ramūnės tėve
lis kilęs iš paties Panevėžio, o 
Ramūno, nors nemažą gyveni
mo dalį yra praleidęs po jūras 
besitrankydamas, kilimo yra 
į pietus nuo Parievėžio, prie 
Raguvos. Nors tėvų amžius su 
tarpu, bet bendra kalba apie 
bendrus pažįstamus, malonu 
prisiminimais pasidalinti. Sma

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

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

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

. ————■

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

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

V. VALANTI N ASV ---- -: ----------------------------------------

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Hgų metų patyrimas. 

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

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
S8.00. 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 
pasaulietišlti 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 įsigytų prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - 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 tmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO 1MOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - Šerno gyvenimo bruožai. Eleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ,

Shaggy Dog Story!
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giai nuteikia tos pačios jaunys
tėj regėtos gražios vietovės. Ta 
pati gimnazija. Ne vienas mo
kytojas abięnis yra dėstęs, tad 
ne kartą tėvų veiduose iššau
kia malonius šypsnius..

Iki vėlaus vakaro svečiuoda
masis, girdėjau daug gražaus 
ir malonaus. Mano širdis 
džiaugsmu virpėjo, matant to 
kią malonią šeimą. Visi buvu
sieji džiaugėsi, kad jaunieji 
nebėgo į svetimą kiemą gyve
nimo draugo ieškoti. Ramūnas 
jausdamas, kad tėvai labai pri
sirišę prie gimtosios žemės, 
ypač prie Panevėžio ir jo apy
linkių, nutylėjo, kad Ramūnės 
tėvelis iš ten kilęs. Norėjo sa
vajam padaryti malonią staig
meną. Paaiškėjus tikrai buvo 
didelis džiaugsmas ir šiandien 
šioj nuotaikoj atšvęsta pane
vėžiečių šventė indėnų kaime.

Atsisveikindamas linkėjau 
visiems daug laimės ir džiaugs- 
mo jų gyvenime. Apleisdamas 
juos tyliai širdyje linkėjau mū
sų jaunimui, kad ne vienas 
pasektų jų pavyzdžiu. Išvykus 
manyje likosi gilus šio gražaus 
subuvimo įspūdis, tad bandau 
spaudoje išlieti savo jausmus.

į Lemontą nuvažiuosiu kitą 
kartą. Praeivis

Už dolerį moka 4 Rublius
Sovietų valdžia už dolerį 

moka 82 kapeikas, pasakoja 
grįžę Uiristai. Muitinėje reikia 
pranešti, kiek dolerių nusive- 
žei į Sovietų Sąjungą. Jeigu 
pas turistą randa daugiau do
lerių, negu lapelyje jis pats 
užrašo, tai muitinės pareigū
nai gali bausti. Atvažiavusieji 
užsieniškiai privalo rusams 
pranešti tikslias žinias ir apie 
atsivežtą kitokią valiutą.

Bet rusai labai gaudo dole
rius. Oficialus doleriu kursas 
yra 82 kapeikos, bet taksi šofe
riai jau siūlo du rublius už do
lerį. Maskvos viešbučiuose ir 
valgyklose ateina įvairūs mek- 
leriai ir prašinėja dolerių. Mas 
Ievos restorane už doleri siūlo 
net keturius rublius. Rusai ži
no sovietų valdžios nustatytą 
oficialų pinigų keitimo kursą, 
bet rusai labiau pasitiki dole
riu negu sovietiniu rubliu.

Vilniuje lietuviai bijo dole
rio. Jie pasižiūri į Amerikos 
popierinius pinigus ir atiduoda. 
Jie yra girdėję, kaip kelis lietu
vius rusai nubaudė, tai dolerio 
jie į rankas neima. Bet rusai 
baudų visai nebijo. Turistams 
jie siūlo net 4 rublius už dolerį, 
kad tiktai galėtų įsigyti Ameri
kos valiutos. Mokėdami net po 
4 rublius už dolerį, dolerinėse 
krautuvėse jie gali įsigyti geres
nių ir pigesnių prekių.

Pasveikink savo draugus 
per nNaujienas”

FORESTS CANT
FIGHT FIRES

Huge rock makes uniquely decorative “centerpiece” for aew Rock City Restaurant.

REAL ESTATE FOR SALS 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
-» Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA"]

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
SAVININKAS PARDUODA apart- 

mentini namą. 23 maži butai su bal
dais. $28.900 pajamų. Dėl ligos par
duosiu už geriausią pasiūlymą. Pati
kimam pirkėjui duosiu morgičius. 
Skambinti vakarais. Tel. .778-5596.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rusių 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, m. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

6 KAMBARIŲ MŪRINIS/ Moderni 
vonia, spintelės, karsto 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
delio kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36.500.

11 BUTU 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

1111 1 ■ <
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. L A U R A I T I S 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-1775 '

(Currency Exchange Įstaigoj) ' 
Pigūs automobilių draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

M. A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitokį blankai.

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

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

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

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4t24 Sc. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. ' TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, |||. 60631 Tel. YA 7-59M

A. T V E R A $
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublIe 7-1941 
■»""> ..........  . ................ .. .......... HII IIII .... ........................ JI » 1^

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE”

SAVININKAS PARDUODA Marquet- 
te Parke 6 kamb. mūrą su 3 mieg.. 
1% vonios. 2 mašinų garažas. Įreng
tas beismantas su baru. Daug prie
dų. Tel. GR 64113.

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

12 BUTU MŪRINIS 7 metu. įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai nelningas ir gražus namas.

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

5 KAMBARIŲ— 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai irengtas skie
pas. " Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

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

6 BUTŲ LIUKSUS.^ 2 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 AUKŠTU MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
narketas. air-cond.. balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marauette 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 
Marauettę Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras., 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37 500.

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

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

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

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

TEL — 77634M
Anteefat Garbačlavvkea, mv.




