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SNIEGAS KAZACHSTANE UŽKLUPO
LAUKUOSE STOVINČIUS KVIEČIUS

ROGERS KALBA J. T. ASAMBLĖJOJE

MASKVA. — Sovietų spaudoje rašiniai apie svarbą gerai 
nuimti žemės ūkių derlių yra nuolatinis reiškinys, tačiau šiais me
tais tie rašiniai yra ypatingai dažni. Užsienio korespondentams 
uždrausta be leidimo važiuoti j svarbesnius žemės ūkio centrus. 
Iš to viso darosi aišku, kad derlius šiemet yra ypatingai blogas. 
Tik trečdalis kviečių yra nuimta nuo laukų, o “Pravda” jau pa
skelbė, kad Tselinograde, Kazachstane, kur daug auginama kvie
čių, jau iškrito pirmas šių metų sniegas. “Pravdos” vedamasis 
sako “laikas spaudžia javų ūkininką”. “Pirmasis sniegas turėtų 
būti griežtas įspėjimas”.

NEW YORKAS. — Vakar valstybės sekretorius William Ro
gers pasakė kalbą Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje. Jis 
ragino tą organizaciją skubiai imtis žygių prieš tarptautinį tero
rizmą. Pabrėždamas, kad daug teroro aktų įvyksta patriotiniais, 
net heroiškais motyvais, jis vis dėlto, pasisakė prieš nekaltų civilių 
žudymą, diplomatų pagrobinėjimą, lėktuvų terorizavimą ar bombų 
siuntinėjimą per pašto įstaigas. Rogers siūlė tarptautinę konfe
renciją ir tarptautinius įstatymus, kurie uždraustų nusikaltimus 
kitose šalyse, kui- užsieniečiai, siekdami savo politinių tikslų, 
vykdo teroro veiksmus už savo valstybės ribų.

Laikraščių raportai praneša 
apie šlapių kviečių pristatymą j 
valstybius elevatorius, kurie tų 
kviečių neima, nes neturi, kur 
kviečių išdžiovinti. Cheliabinsko 
rajone valstybiniai ūkiai turėję 
pristatyti valstybei vieną milijo
ną tonų grūdų, tačiau iki rug
sėjo 20 dienos pristatė tik 30% 
visos normos. Didelė derliaus 
dalis dar tebestovi laukuose ar 
laukia kūlimo.

Maskvos planuotojai buvo nu
matę, kad šiais metais kviečių 
derlius sieks 180 milijonų tonų. 
Valstybei iš to derliaus reikėjo 
pristatyti 78 mil. tonų, tačiau 
ūkiai dar nepristatė, nei pusės 
reikiamos normos. Kaltinamas 
blogas oras praėjusią žiemą, o 
taip pat, ir prasta vasara. Der
lius šiemet būsiąs 20% bloges
nis už praėjusių metų, kada pla
nas irgi numatė užauginti 190 
mil. tonų. __ «

Korespondentai praneša, kad 
šios blogos žinios dar neatsilie- 
pe"i Maskvos vartotojų gyveni
mą. Krautuvėse miltu dar už
tenką, tačiau ilgos eilės susida
rė prie bulvių sandėlių. Maskvos 
mero pavaduotojas Leonid Deri- 
bin kreipėsi Į miesto gyventojus 
per televiziją, ragindamas nesu- 
pirkinėti bulvių ir nesudarinėti 
jų sandėlių, nes miesto sandėliai 
geriau tinkami bulvių išsaugoji
mui per žiemą. Tokia žmonių 
panika yra nepateisinama, sako 
Deribinas. Sostinė turėsianti pa
kankamai bulvių, nes jų daug 
pristatoma iš Gudijos ir Balti
jos valstybių.

“Kova už javus” — yra nuo
latinė komunistinės spaudos te
ma. Toks partijos ir vyriausy
bės susirūpinimas rodo, kad be 
Amerikos kviečių ir kitų javų, 
sovietų gyventojų lauktų labai 
varginga žiema.

Vertėja iš lietuvių 
i vokiečiu kalba Z c c

Rytų Vokietijos leidyklos ver
timais iš lietuvių į vokiečių kal
bą daugiau susidomėjo po 1963 
m., rytų Berlyno leidyklai “Volk 
und Welt-Kultur und Fort- 
schritt” suradus vertėją Ireną 
Brewing.

“Lit. ir Meno” savaitraštyje 
(nr. 23) skelbta, kad per 9 me
tus Brewing, pradėjusi Mieželai
čio “žmogum”, išvertė visos ei
lės lietuvių rašytojų knygų (M. 
Sluckis, I. Meras, V. Žilinskaitė, 
V. Sirijos Gira ir kt.). šiais me
tais pasirodė į vokiečių kalbą iš
verstas V. Sirijos Giros roma
nas “Voratinkliai draikės be vė
jo”. Kitais metais vokiečių kal
ba pasirodys “Lietuvių liaudies 
pasakos”, dar Sluckio ir Bie
liausko romanai.

Vertėja Brewing yra 1924 m. 
gimusi Kybartuose, gyveno Šiau
liuose, o Kaune ketverius me
tus lankė “Aušros” mergaičių 
gimnaziją. Po karo Berlyne 
Brewing pas prof. Falkenhan, 
Humboldto universitete, išklau
sė lietuvių kalbos kursą. (E)

IŠ VISO PASAULIO
♦

BELFASTAS. — š. Airijos 
teroristai sustiprino veiklą, kai 
Anglijoje prasidėjo politinė kon
ferencija, kurioje tariasi trys š. 
Airijos politinės partijos ir bri
tų vyriausybės atstovai.

BURLINGTON. — Rašytoja 
Pearl Buck, 80 metų, vėl buvo 
paguldyta ligoninėn, iš kurios ji 
neperseniai išėjo po pleurito li
gos.

SACRAMENTO___Senas ka
rinis lėktuvas, perdirbtas civili
niam naudojimui, Įskrido Į vai
kų pilną ledų restoraną, sprog
damas užmušė 22 asmenis, dar 
26 buvo sužeisti.

LONDONAS. — Visuomenės 
opinijos patikrinimas Anglijoje 
parodė, kad darbo partiją remia 
53% vyriausybėje esančią, kon
servatorių partiją — 35 žmon ių. 
Daug pakenkė valdžios leidimas 
indams iš Ugandos atvažiuoti Į 
Britaniją, kur bedarbių ir taip 
daug.

Nixonas pralenkia 
konkurentą

NEW YORKAS. — Naujas 
amerikiečių apklausinėjimas, 
pravestas New York Times pa
vedimu Daniel Yankelovich, Ine. 
įstaigos, parodė, kad rugsėjo 
mėn. pradžioje tarpas tarp prezi
dento Nixono ir sen. McGoverno 
dar padidėjo. Rugpiūčio mėn. už 
Nixona žadėjo balsuoti 56%, už 
McGoverną — 28%, o rugsėjo 
mėn. Nixono šalininkų atsirado 
jau 62%, o McGoverno — 23%. 
Nixonas vedė jau 39 taškais.

Apklausinėjimas buvo praves
tas 16-koje valstijų, čia paaiš
kėjo, kad kai kuriose valstijose 
Nixono populiarumas dar dides
nis. Texas valstijoje už jį ža
dėjo balsuoti 71%, o už McGo- 
verną — 11%. Jei rinkimai bū
tų buvę rugsėjo pradžioje, Ni
xonas būtų laimėjęs visų am
žiaus grupių, socialinių klasių, 
pajamų grupių kategorijose, vi
sose geografinėse srityse.

Net ir New Yorko valstijoje 
nauja statistika rodo Nixoną su 
57% balsų, o McGoverną su 26%.

iPrezidentas pirmauja tarp ka
talikų su 34 taškais, tarp italų 
kilmės amerikiečių 47 taškais, 
tarp protestantų 51 tašku. Net 
demokratų partijos narių tarpe 
už Nixona pasisakė 43%, o už 
McGoverną — 40%. žydų tarpe 
Nixonas gavo 52%, o McGovern
— 32%.

Įdomu, kad McGoverno rėmė
jai, jo didžiausia viltis — jau
nimas —• irgi ne visas eina už 
sen. McGovern. Tarp universi
tetų studentų McGovern gavo 
53%, o Nixonas — 40%. Tačiau 
tarp jaunimo už universiteto ri
bų nuo 18 iki 24 metų amžiaus 
49% pasisako už Nixoną ir 34%
— už McGoverną. Mažiausiai rė-

Filipinų policija suėmė 53 ži
nomus veikėjus, jų tarpe dviejų 
provincijų.-, gubernatorius, šešis 
kongreso narius, septynis laik- 

■ raštininkus. Prezidentas paskel
bė, kad Filipinams gresia komu
nistų sukilimas, remiamas vie
nos užsienio valstybės,. Jis ža
da proklamacijomis valdyti kra
štą, kol pavojus praeis ir tada 
pradės kurti Filipinuose “naują 
visuomenę”.

Iš 16 Manilos-Filipinų sostinės 
— laikraščių išeina tik vienas. 
Uždarytos šešios radijo stotys. 
Veikia tik vienas TV kanalas, 
vienas radijo stotis, žmonėms 
nuo vidurnakčio iki 4 vai. ryto 
draudžiama pasirodyti gatvėse. 
Užsienio korespondentams įsa
kyta visas telegramas, siunčia
mas užsienin, parodyti vyriausy
bės cenzūros įstaigai. Draudžia
ma siųsti ir fotografijas.

Uganda priėmė 
taikintojų planą

KAMPALA. — Somali jos pre
zidentas Siad Rarre pasiūlė Tan
zanijai ir Ugandai taikos planą, 
kurį Uganda priima. Uganda at
mušė iš Tanzanijos prasidė
jusį puolimą, kuriame dalyvavo 
Ugandos pabėgėliai, nuversto 
prezidento Milton Dbotes šali
ninkai. Prasidėjus kovoms, už
puolikų eilėse kilę nesutarimai 
tarp dviejų genčių: Asholi ir 
Langi, kurių viena perėjusi į 
Ugandos pusę pas prezidentą 
Aminą.

Ugandos prezidentas pareiškė, 
kad iš Libijos atvyko parama 
Ugandai. Nepatikrintomis žinio
mis, Ugandon atskrido penki 
transporto lėktuvai su 400 Libi
jos kareivių. Libija remia Ugan
dą ir pinigais todėl, kad preziden
tas Amin neseniai išvarė visus 
žydus ir net pagyrė Adolfą Hit
lerį už žydų naikinimą, šitokias 
kalbas karinga Libijos valdžia 
labai mėgsta.

Galviju ūkiy savininkai demonstruoja Washingtone, įrodinėdami, kad mėsos kainos nukrito. Ant 
nuotraukos jaučio prikabinėtos lentelės rodo, kiek nukrito įvairiu jautienos daliu kainos. Varto
tojai to nukritimo nejaučia. Kaž kokie tarpininkai susiglemžia visą skirtumą tarp ūkininku gau

namu kainu ir— vartotoju mokamu.

GRIEŽTOS FILIPINŲ PRIEMONĖS
MANILA. — Filipinų, prezidentas Markos griebėsi griežtų 

1 priemonių prieš komunistų kurstomą anarchiją. Paskelbęs karo 
stovį, jis įsakė kariuomenei perimti visų oro bendrovių lėktuvus, 
geležinkelius, elektros įmones, telefono bendrovę, vandentiekių ir 
kanalizacijos Įrengimus. Filipiniečiams uždrausta keliauti į už
sienius, mokyklos savaitei uždarytos. Už nelegalų ginklų turėjimą 
gresia mirties bausmė, uždrausti visi susirinkimai streikai ar de
monstracijos. -į

• “Du jaunuoliai 
purvinais džinais” 
Jaunimas tebekelia komunis

tų rūpestį. Vis svarstoma, kaip 
tą jaunimą išauklėti komunisti
nėje dvasioje ir pripažįstama, 
kad tai nelengva. Danutė šar- 
kanienė “Tiesoje” kreipė dėmesį 
į Vilniaus jaunuolius, mados be
sivaikančius. Ji pasakojo apie 
du jaunuolius Vilniaus Lenino 
prospekte: “du jaunuoliai purvi
nais džinsais, palaidais marški
niais, nesiprausę pasuka į Liu
do Giros gatvę. Kaip ir vakar, 
užvakar... žinau, eina jie į “Žu
vėdrą”, kur ištisą dieną knapsos 
prie kavos puodelio, knapsos ir 
tylės...” Kitoje vietoje autorė 
pripažino: “Nenorėčiau apibend
rinti: ir ilgaplaukių, nevarkingų 
tarpe yra gerų, protingų...” (E)

mėjų Nixonas turi negrų tarpe, 
kurių dauguma remia McGover
ną.

"March of Dimes" auku rinkimo kam
panijoje dalyvauja 1973 mėty tos or
ganizacijos princesė Paula Pfeifer, 
5 m. amžiaus. Ji gimė su kojy ir nu
garkaulio defektais ir turėjo 9 sun

kias operacijas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Libijos laikraščiai jau šeš
tadienį paskelbė, kad sovietų lėk
tuvai gabena karinę medžiagą į 
Siriją. Tą vėliau patvirtino ir 
JAV gynybos sekretorius Melvin 
Laird. Skubios ginklų siuntos 
turi ir priešlėktuvinių raketų. Si
rija laukia Izraelio atakos ir iš
dalijo ginklus “liaudies" armijai” 
— darbininkams, studentams ir 
kairiųjų organizacijų nariams. 
Pirmą kartą po dviejų metų buvo 
atidarytos slėptuvės nuo bombų.<4 Hanojuje trys paleisti ame
rikiečiai belaisviai buvo užlaiky
ti. Jie turėjo išskristi sekmadie
nį, tačiau dabar skelbiama, kad 
jie išskris ketvirtadienį. Hano
jaus valdžia su šituo trijų be
laisvių paleidimu, bando gauti 
didžiausią propagandinį laimėji
mą. Kairiesiems amerikiečiams, 
kurie atvyko belaisvių pasiimti, 
Š. Vietnamo premjeras pareiškė, 
kad ateityje Hanojus nepaleis 
belaisvių, kol nesibaigs karas ir 
kol Amerika nepriims komunistų 
pasiūlymų.0- Jungtinių Tautų vadovybė 
nebepriima iš pašto siuntinių sa
vo tarnautojams. Bijoma bom
bų, kurias arabai siuntinėja Iz
raelio diplomatams visame pa
saulyje. Tarnautojai turės siun
tinius atsiimti pašto įstaigoje.

♦ Prezidentas Nixonas vakar 
pasakė kalbą Tarptautinio va
liutos fondo suvažiavime Wash
ingtone. Jis ragino pasaulio val
stybės siekti taikios konkurenci
jos prekyboje, be dirbtinių su
varžymų ar muitų sienų.

♦ Vakar Japonijos premjeras 
Tanaka ilgai derėjosi su Kini
jos premjeru Chou. Vakare Di
džiojoje Liaudies Salėje įvyko 
japonų garbei banketas.

♦ Sen. McGovern savo rinki
minėje kalboje vėl kartojo, kad 
prezidentas Nixonas yra darbo 
žmonių priešas, kapitalistų, di
džiųjų korporacijų draugas.0 Viceprezidentas Agnew pa
sakė San Antonio, Texas, kad 
sen. McGovern idėjos, kaip derė
tis su Sovietų Sąjunga yra tokios 
naivios, kad net baisu darosi.

— Kaunietis, kompozitorius 
Benjaminas Gorbulskis laikomas 
vienu produktingiausių lengvo
sios muzikos kompozitorių šių 
dienų Lietuvoje. Tik pernai jis 
sukūrė 37 dainas. Jau 15 metų 
jis bendrauja su poetu Vytautu 
Blože — tai vadinama kūrybinė 
draugystė. (E)

Kinija atmetė 
Maskvos pasiūlymą

MASKVA. — Sovietų partijos 
organas “Pravda”, besibardama 
ant amerikiečio žurnalisto Joseph 
Alsop, kuris parašė, kad sovietų 
karinės jėgos rengiasi Kinijos 
puolimui, sako, kad tai esąs So
vietų Sąjungos šmeižimas. Kar
tu Pravda” atskleidžia, kad par
tijos vadas Brežnevas dar kovo 
'20 d., prasidedant nauai Kinijos 
- Sovietų Sąj ungos derybų se
sijai, pasiūlė Kinijai sudaryti ne
puolimo ir karo jėgą pasmer
kianti paktą, tačiau Kinija atsi
sakiusi tokį paktą svarstyti.

“Pravda” toliau .kolioja Al- 
sopą už tai, kad jis parašė, jog 
Maskva sumažinusi savo paramą 
šiaurės Vietnamui. Tai esanti 
netiesa, melo rekordas.

“Pravda”, sakydama, kad Ki
nijos vadai su malonumu priima 
visus šmeižikiškus^ kaltinimus 
Sovietų Šąj ungai,' kartu pabrėžia,- 
jog Pekino vadai' atmetė taikin
gos koegzistencijos pasiūlymą.

Sovietai sekioja 
Nato laivyną

LONDONAS. — Atlanto van
denyne vyksta didžiausi istorijo- 
joje Nato laivyno ir aviacijos 
manevrai, pavadinti “Exercise 
Strong Express”. Karinės Ame
rikos, Britanijos, Olandijos ir 
Vakarų Vokietijos jėgos pada
lintos į dvi grupes:: “mėlynąją” 
ir “oranžinę”, kuri šiuose ma
nevruose “užpuolė šiaurinę Nor
vegiją”, o “mėlynieji” bando ją 
ginti.

Šalia šimtu Nato karo laivu, 
manevruose “dalyvauja” apie 
50 sovietų šnipinėjimo laivų, jų 
tarpe 12 povandeninių laivų. Jie 
visur sekioja Nato laivus, kar
tais praplaukdami visai arti. Na
to laivyno svarbiausias uždavi
nys šiuose manevruose išban
dyti kovos prieš povandeninius 
laivus metodus ir ginklus.

Nėra apysakų 
apie darbininkus

Reikia šlovinti darbą, darbi
ninką — teigia Tomas “Litera
tūros ir Meno” skiltyse. Esą, lie
tuvių rašytojų kūryboje sunku 
rasti darbininką. Pasirodo, iš 22 
apysakų, Lietuvoje išleistų 1971 
metais, nė vienoje neliečiama 
darbininkiškoji tema...

“Tomas” pažymėjo, kad laikai, 
girdi, pasikeitė, Lietuva tapusi 
“aukštos industrijos ir civilizaci
jos šalimi ir todėl tikimasi, kad 
lietuvių literatūroje atsiras kū
rinių apie darbą, darbininką, pa
rašytų taip pat sodriai, meniš
kai, kaip rašoma, anot “Tomo”, 
apie Kaimą, jo žmones ir gamtą. 
Neseniai įsteigta net premija už 
prozos kūrinius darbininkiškąja 
tematika. (Jau kitas klausimas, 
nr šia premija susivilios mūsų 
rašytojai okup. Lietuvoje. E.).

Amerika bando taip suformu
luoti tuos siūlomus įstatymus, 
kad jie neatrodytų esą prieš kovą 
už laisvą apsisprendimą, prieš 
kovą prieš kolonializmą ar kovą 
už išlaisvinimą iš svetimųjų jun
go. Valstybės, pasirašančios siū
lomą įstatymą, pasižadėtų iš
duoti nusikaltėlius ar pačios pa
sižadėtų juos teisti. Bendradar
biavimas tarp valstybių apimtų 
ir nusikaltimų įrodymų perdavi
mą kitoms valstybėms.

Visos valstybės, pagal Rogers 
pasiūlytą planą, turėtų pareigą
neremti teroro veiksmų kitose 
valstybėse ir neturėtų remti tų 
veiksmų savo teritorijoje.

Rogers pareiškė, kad teroro 
plitimas per sienas į kitų valsty
bių teritoriją -yra pavojingos 
tarptautinei taikai ir saugumui.

Kaip paprastai, tokio masto 
pasiūlymai yra surišti su dau- 

į gelio metų derybom ir tokio įs
tatymo^ kuris būtų paremtas 
svarbiausių pasaulio valstybių. 
Teikia-laukti, jei .iš, viso Ameri
kos pasiūlymai bus priimti, tik 
už keleriu metu, c

Taivano spauda 
puola Japoniją

TAIPĖJCS. — Japonijos prem
jerui išvykus į Kiniją derėtis dėl 
diplomatinių santykių atnauji
nimo, Tautinėje Kinijoje prasi
dėjo pikta propaganda prieš Ja
poniją. Per paskutines tris sa
vaites Taivano valstybinė tele
vizija dešimt kartų rodė doku
mentini filmą apie japonų žiauru
mus Kinijoje Il-trojo Pasaulinio 
karo metu.

Taivano spauda tiesiog kalti
na japonus, kad jie daugiausia 
padėjo komunizmui įsigalėti Ki
nijoje. Spauda primena japo
nams, kad Chiang Kai Shekas po
karinėse konferencijose buvo Ja
ponijai labai švelnus, atsisakė 
karo nuostolių atlyginimo ir bal
savo sąjungininkų tarybose už 
imperatoriaus palikimą. Japo- 

1 nai atsilygina Tautinei Kinijai 
smeigdami durklą i jos nugarą.

'Praėjusią savaitę jauni kinai 
padarė žalos dviem kino tea
tram. kurie rodė japonų gamybos 
filmus.

Ispanija teis 
tris kroatus

MADRIDAS. — Ispanijos vy
riausybė nutarė pati teisti tris 
kroatus, kurie Švedijoje pagro
bė lėktuvą ir išvadavo švedų ka
lėjimuose laikomus šešis kroa
tus. Jie atskrido į Ispaniją, ku
ri šešis kalinius sugrąžino Šve
dijai. tačiau tris pagroliėjus teis 
pati. Nusikaltimas padarytas 
tarptautiniams įstatymams, sa
ko ispanu aviacijos ministerija, 
todėl vistiek. kur vyks teismas.

Trys kroatai yra užsienio kro
atų organizacijos nariai, siekią 
Kroatijai nepriklausomybės nuo 
serbiškos Jugoslavijos.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, oroto ir jausmų darnos pagrindai 

aujaisiu mokslo žinių populiarus perteikimas
.___ _ JOJAS ADOMAVIČIUS, M. IX J

aAMA veikla ir nerėkiamas

valgymų savo gyvenimą grin
džiančių nusiteikimų. {Pradėki
me kelti savo širdis ir galvas 
aukščiau visokeriopo kudakavi
mo apie savus dar nenuveiktus 
darbus, vis prašant pagirų ir ža
liukų iš aplinkinių, vis kviečiant 
niekais laiką leisti pagerbimuo
se — jubiliejuose, pasinaudojant 
net radijo bangomis. Gana gai-

ŽMONIŲ APGAUDINĖJIMAS

Svorio sumažinimui atlikime būtinus darbus, 
nebūtinos veiklos atsikratę.

Gyvenimo reikalavimas

sint laikas ir sunkti pinigus iš 
j saviškių, rengiant visokias su- 
i kaktuves, kada reikia sunkiai 
dirbti, nes jau tikro žmogaus 
mūsų tarpe nė su padidinamu 
stiklu pradedama neįžiūrėti.

' e pingus Lankan vien krau- 
k »- e ©t ir sveikatą savo širdin 
d ”: me — tada tikrai laiminges- 
n’ ’•■ūs'me. Pinigai, Ibseno tvir- 
t'n mu. gali būti daugelio daly
kų kevalu, bet ne branduoliu. 
Jie teikia vaistą, bet ne apetitą, j 
Phrgai gali parūpinti vaistus, 
bet ne sve:katą. Pinigai gali at
nešti naujų pažinčių, bet ne 
draugų. Jie gali parūpinti tarnų, 
bet ne ištikimybės Pinigai gali 

atnešti džiaugsmo, bet ne ramy
bės ir laimės. Už tai, šalia pini
go. nepamirškime didžiausio gė
rio; pilnutinės sveikatos gausi
nimo savyje ir artime. Juk mes, 
šiandien praturtę, golfų laukus 
— vilas — žemes įsigiję vis ne
laimingesni daromės, vis luošes- 
ni kūnu ir asmenybėmis lieka
me. Mes jau pamiršom kaimy
nas su kaimynu nuoširdžiai pa
sikalbėti. Męs nepajėgiam kito 
neapkalbėdami pasižmonėti, ne- 
nusiteikiam vienas kitam tik
ram reikale tikrai padėti. Mes. 
nesiorientuojančius įvairiopai 
skriaudžiame, — ir net Dievo 
vardu taip nežmoniškai elgiamės. 
Štai, tūli dievobaimingieji, su 
lietuvio pagalba Įsigijęs milijo
nus žaliukų, nė centu nesušelpia 
pagalbos reikalingo pagyvenusio 
saviškio. O ten, dievobaimingas 
paėmęs iš senutės gregorinėms 
mišioms pusšimtinę dolerių, tik

savą kišenę nužalina, mišias vi
sai pamiršęs. Ten kitas ima sa
viems reikalams iš banko užuo
marša likusiu senelio santaupas. 
O čia ketvirtas dar kitaip save 
ir savo prieauglį skriaudžia: jis 
nesveiką pavyzdį skleidžia kimš
damas į savo kūno odinį maišą 
lašinius. O po to dejuoja, kad jis 
kojų nepavelkąs, kad jam strė
nos geliančios, kad jis nuolat 
dūstas, ir kad jo artrito joks 
daktaras nepagydąs. Ir niekas 
tokiam storuliui, kaip ir aniems 
išnaudotojams, nepasako Į akis 
teisybės; sužmoniškėk —- sulie
sėk pirma, o tik tada tikėtis ge
ros sveikatos.
Vietoj tikro darbo — menkniekis

Čia tūlam sveikatos sargui 
apetitas-gerėja bevalgant: leng
vai, pralobti galėdamas, jis artri- 
'tikui mėlynai baltu kapsulių pri
rašęs, skuba prie kitos aukos — 
visai nesusipažinęs su ligoniu, 
jo artrito rūšies nenustatęs, jam 
nepataręs numesti perdidelį svo
rį. Dėl tokio vien menkniekiais 
užsiėmimo — dėl tikrų darbų sto
kos męs ir turime armijas per
didelį-svorį savo kūno tarboj ne
šiojančių ir visokiomis negalė
mis besiskundžiančhj mūsiškių. 
Iš tikrųjų — jau gana tų dejo
nių vien per nutukimą gaunamų 
bei palaikomų,. Gana tų persi-

B r ©niaus Underio, krepšininko, uošvienė (kairėje) su savo palydove neatsi-
džiaugia Lietuvio Sodybos tiek vidaus, tiek išorės jaukumu.

Nuotrauka M. Nagio

Juk, net Marijos šventėje, jau
nimui skirtoje vietovėje giesmės 
grožį nustelbė dievobaimingojo 
šauksmas šimtines čia ir čia neš
ti, tūkstantinėmis ten ir ten re
gistruotis. Mūsų gražiausias re
ligines — tautines šventes pelna- 
gaudžiai pavertė turgavietėmis.

Patys gelbėkimės nuo 
tikros suirutės

Taip toliau į niekus vadams 
išeinant, greit nebus reikalingos 
mokyklos, nes visi narkomanais 
išvirsime. Jau dabar pusė visų 
pradžios ir kitų mokyklų moki
nių narkotikus vartoja. O per- 
didelis nutukimas nėra nė kiek 
geresnis dalykas: jis žudo mus 
savaip — ne taip ryškiai kaip 
narkotikai. Esmėje vienas ir tas 
pats netikęs — nežmoniškas el
gesys. Už tai patys pradėkime 
save gelbėti nuo tikros dvasinės 
suirutės, nuo perankstybo mūsų 
kūnu, protu ir jausmais sune
galavimo. Negana, kad mus rū
kančiais pasekę, mūsų vaikų di
desnė pusė rūko narkotikus.

Už tai nedelsdami tvarkyki- 
mės su savu lašiniu tarbomis: 
kuogreičiausiai imkime jas kra
tyti — lašinius iš savo kūno ša
linti imkime dar šiandien. Gana 
vien dejuoti dėl kojų nepavil- 
kimo — pradėkime daryti ką 
nors teigiamo savo sveikatos 
reikalais. Nė vienas nepaveski- 
me savo darbo nei piliulei nei 

1 “Šatui”. Niekam tokie ir pa- 
' našūs dalykai naudos neatnešė, 
i jei žmogus nesitvarkė savo svei
katos visapusiškai., štai vienas 
niekais užsiėmęs dabar gailisi. 
Jis nuo 15 metų gėrė alų kvor
tomis — dabar vos pusamžio su
laukęs dėl kepenų sunykimo pats 
nyksta. Ten antras, jau nuo de
šimties metų savo amžiaus po po- 
kelį dienoj cigarečių rūkęs, o da
bar, dar penkiasdešimt metų ne
sulaukęs, jau kvapą gaudo, nes 
plaučius tabakas išplėtė — nei 
gyvą, nei mirusį lietuvį padarė.
O čia trečias — per pilvo lašinius 

j prieš save žemės nematąs dejuo
ja, kad jis pasilenkti nepajėgiąs

Su Lietuvio Sodybos gyventojom bei besirengiančiom apsigyvent "milijo- 
nierlcom" šio skyriaus tvarkytojas.

Nuotrauka M. Nagio

BALTARAGI0 MALŪNAS 
VOKIŠKAI

Leipcige, Rytų Vokietijoje, iš
leistame kataloge “Gražiausios

kime savo darže esamas gėrybes. 
Savus sodus neapleiskime — jų 
vaisius nesupūdykime.

Meskime iš galvos prietarą, 
būk mums reikia labai daug val
gyti, nes dirbame fabrike. Nu
tukimas kenkia kiekvienam, įs
kaitant ir fabrike dirbantįjį.

Kovoti reikta su nutukimu, o 
ne su žmonišku valgymu. Čia 
kaip tik ir kalbama, kaip reikia 
tvarkytis, kad nenutukus. Dau
giau — sekantį kartą.

Pasiskaityti. Earl Ubell: Too 
much good food can kill you.

1970 metų Vokietijos Demokra
tinės Respublikos knygos” tarp 
tų pačių gražiausiųjų, kurių at
rinkta 51, yra ir K. Borutos 
“Baltaragio malūnas”.

Katalogo beletristikos skyriuj 
ši knyga įregistruota pirmąja, 
ir įdėtos dvi iliustracijos.

“Baltaragio malūno” verti
mas Rytų Berlyne išleistas 1970 
m.

net batų susivarstyti negalįs, 
kad jam strėnos geliančios. Taip
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ar panašiai mes sau kenkiam. 0 
’ taip save žudyti yra nežmoniš

ka, nekrikščioniška ir nelietuviš
ka. Tat dar šiandien liaukimės 
taip save žudę ir savo vaikams 
tokios savižudybės pavyzdį tei
kę. Stokime savo darbais ko
von — pirmiausia su taukais, 
ypač po mūsų oda esančiais.

Vertinkime tik tai, ką gero 
kitam padarome

Jau prieš 60 metų daktaras 
J. Basanavičius tvirtino tiesą, 
kad tik tai turi vertę, ką mes 
žmonėms ir žmonijai padarome. 
Už tai atgimtame iš menkniekių 
Į gerus darbus ne tik sau, bet 
ir artimui, pirmiausia visų ap
leistam nutukėliui. Dabar dau
gelis mūsiškių ketveriopai save 
žudo. 1. Mes rūkome. 2. Mes gir
ti mašinas vairuojame. 3. Su 
svetimų vyrų žmonomis flirtuo
jame. 4. Perdideles riebalų tar- 
bas ant savo pečių nešiojam. 
Toms visom keturioms nežmo
niškoms elgsenoms vaistas yra 
tik vienas ir vienintėlis: tai sa
vęs sužmoginimas, kitaip dar 
išsireiškiant — susidrausmini- 
mas, savų jausmų subrandini- 

: mas, tik per žmonišką elgseną 
atsiekiamas. Nė vienas nenu
tuks, jei jis prisivers pabadau
ti.

Tik vieną čia prisiminkime: 
netikėkime pasakėlėms, taip gra
žiai mums niekus pateikiančioms 
apie visokias lengvas dietas svo- 
r’o numetimui.

Svorio numetimas 
sunkus darbas

Visi lengvo kelio į perdidelio 
svorio numetimą siūlytojai yra1 
mūsų apgavikai. Jais netikėki-' 
me ir su jais nesusidėkime — 
jokių reikalų su apgavikais ne
turėkime. Lygiai taip, kaip ap
gavikiškai elgiasi tūlas dievo
baimingasis mums dangų už nie
kus žadėdamas — taip elgiasi su 
lengvatikiais storuliais kitokį 
pelnagaudžiai.

Pastarieji geraširdžiams n u- 
tukėliams lengvatas dietoje siū
lo, tikrą ir saugų svorio nume
timą prižada, vien tik savo pel
no bodami. Lengvo kelio į sulie-. 
sėjimą nėra. Atsiminkime, kad 
kaip dangaus vien už rožinio su
kalbėjimą nebuvo, nėra ir ne
bus — jis tik už artimui atliktus 
gerus darbus atsiekiama, taip be 
tikrų pastangų nė vienas nenu- 
mes svorio perviršį. Gyvenime 
tik tas verta, kas gero kitam 
padaroma. Tai sunkiu darbu at
siekiama. Tas pats ir svorio su
mažinimo reikale. Perdidelio 
svorio lengvais darbais nenume
si. Reikia sunkaus ir nuolatinio 
saves kontroliavimo. Visi kiti 
musų darbai svorio numetime 
yra tik vaikiški niekai. Už tai 
kiekvientas nutu^ėlis turi ryž
tis savo sveikatą atstatyti medi
ciniško patarimo klausant. Tik 
tada jam pavyks perdidelio svo
rio atsikratyti. >,■

Gydytojo uždavinys—nuolatinis 
nutukėlio nuteikimas liesėt
Nutukėlio tvarkymas — gy

dytojo nuolatinis darbas, čia gy
dytojas turi nuolat Įtikinėti nu- 
tukėlį, kad būtina prisilaikyti 
priskirtos dietos: sumažintam 
kiekyje valgyti ir mišrų — ba
lansuotą maistą naudoti. Taigi, 
du dalykus nutukėlis turi išpil
dyti 1. jis turi mažiau valgyti
— mažiau kalorijų naudoti, 2. 
jis turi įvairų maistą naudoti.

Taigi, mažiau ir Įvairiau im
tame maisto naudoti ir nuo nu
tukimo pagysim. Nėra kito ke
lio į suliesėjimą, kaip tik per 
maisto sumažinimą ir jo paįvai
rinimą. Ir neieškokime kitokio 
būdo perdidelio svorio numeti
mui, nes jo nėra -— todėl nera
sime, tik Į apgavikų pinkles leng
vai pakliūsime.

Disciplinuokime pirmiausia save
— tik tada mėginkime kitiems

padėti
Norėdami perdidelį svorį su

mažinti ir taip sumažintą palai
kyti ir sau tokiu sumažinimu ne
pakenkti — turime suimti save 
nagan. Turime savo sudrausmin
ti — sudisciplinuoti dvejų da
lykų atlikimui: L valgymui ma
žesniais kiekiais ir 2. įvairaus 
maisto vartijimui. šitoks dar
bas reikalauja stipraus ryžto — 
nusiteikimo, žmogus turi pa
keisti savo gyvenimo būdą ir 
valgio įpročius. Ir jis neturi iš
krypti ši tiesaus kelio, vedan
čio į sveikatą — riebalais atsi
kratymą Kartą pradėjęs mažiau 
valgyti ir mišrų maistą naudo
ti, jis turi visą gyvenimą eiti to
kiu siauru ir sunkiu keliu. Ne
žiūrint, kaip didelės pagundos 
atsirastų vėl pradėt riebiai val
gyt, taukais bei saldžiom bulku-

Nutukimui sumažinti maistas
Įvairus maistas (balansuotas) 

susideda iš baltymų (jų gausiai 
naudokime), iš angliavandžių — 
miltinių-krakmolinių valgių (jų 
vidutiniai valgykime), iš rieba
lų (jų mažiausiai, ypač gyvulinių 
valgykime), iš vitaminų-minera- 
lų (jų gausiausiai sunaudokime). 
Baltymus imkime iš liesos mė
sos, lieso sūrio, liesios varškės, 
žuvies ir pasukų, rūgštaus pieno 
bei kiaušinio baltymo, dar iš pu- 
pelių-žirnių. Miltinius krakmo
linius valgius imkime pavidale 
rupios duonos — ruginės ar kvie
čių daigų, dar iš javainių (ce
reals — irgi kviečių daigai čia te
gul vyrauja mūsų maiste), dar 
vieną vidutinio didumo bulvę per 
dieną, sukirstame. Riebalų — tik 
sutepimui gomurio naudokime, 
kad sausu maistu neužspringtu- 
me. Daugiausia riebalų gausime 
iš liesos mėsos. Tik augalinius 
riebalus naudokime maisto pa
ruošimui. O jau vaisių — dar
žovių, tai tikrai kalnus sunaudo
kime. Prisivekuokinae, snnaudo-

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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

į X A U G U S T A I T 1 b

AN TANAS SMETONA IR JO VEIKLA
f 154 pusi, knyga. Kaina $1.50
v ■
) Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
r Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa- 
C ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
{ tolimą Lietuvos praeitu Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
) laiKoLtrpi pažįstamieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

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

j NAUJIENOS
j 1739 So KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060b

? Gavę pinigus, tuojau knygą pabusime
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Use Zip Code.people can copy it down

. .-.J- |
•Tve sęen thęi amounįof mail we 
handfeget bigger every year.
Zip Code's the only way we’ve kept 
up with it.” -W

NorbertXRokusek-U

move taster. So use Zip Code on every tetter you mail.
1. If you don’t know a k>cal Zip Code, check the Zip Code 

Section of your phone book.
2. -For out-of-town Zip Codes, call us. Our number is m tlje

Zip Code Section too. ec-J-'Vj
3. For next-day delivery crosstown, Zip Code and nta:

the last pickup before 5:00 p.m. - J

People depend upon the-mailr v 4. - .
Each time you use a Zip Code you help everybody’s mail

tėm vidurius prikimšt — nemes
kime sveikai pradėto gyvenimo. 
Pasitenkinkime mažesniu maisto 
kiekiu ir jį įvairu vartokime.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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VYT. ALANTAS

Paskaita skaityta Bendruomenės, Spaudos ir Radiįo 
valandėlių darbuotojų sąskrydyje Tabor Formoje 

rugsėjo 16-17 dienomis 1972 m.
Tema slidi ta prasme, kad ją 

nagrinėjant gali kilti įkyri pa
gunda įkopti j pamokslininko sa
kyklą arba apsisiausti pranašo 
apsiautalu. Aš stengsiuos lai
kytis realaus pagrindo, nors, ki
ta vertus, gal ir sunku bus iš
vengti pranašysčių, nes ką gi reiš 
kia “žvelkime ateitin”, jei ne mė
ginimą padaryti toliau siekiančių 
išvadų iš dabarties premisų?

LŽS Centro Valdybos kvieti
mą kalbėti šiame garbingame su
sirinkime aukščiau paminėta te
ma priėmiau su malonumu, nes 
man buvo suteikta išskirtinė pro
ga pasisakyti mūsų išeivijos ir 
mūsų tautos labai aktualiais, be 
galo svarbiais, sakyčiau, gyvy
biniais klausimais, kurie man vi
sada rūpėjo ir kuriais aš visą 
laiką gyvenau ir tebegyvenu.

Šiandien visa lietuvių tauta ap
lamai ir kiekvienas lietuvis pa
skirai yra apsuptas nedraugų. 
Raudonasis rusas lietuvį tremia 
iš lietuvio ir iš Lietuvos, visaip 
galuodamasis užmauti, jį ant sa
vo kurpalio, dėdė Samas tremia 
lietuvį iš lietuvio, virindamas jį 
savo katile. Tas procesas vyksta 
visame pasaulyje, kur tik yra 
atsidūręs lietuvis, nes, mat, jokia 
tauta nemėgsta svetimo kūno 
po savo oda. Dar 1946 m. aš ra
šiau “Mūsų Kelyje”, kad “mus 
likimas taip išbarstė, jog kiek
vienas lietuvis virto salele, tu-

darbiavimo su okupuota Lietuva 
ir t. t., tačiau mus visus jungia 
trys pagrindinės sąsajos: lietu
vybė, bendras tikslas siekti Lie
tuvos išlaisvinimo ir lietuvybės 
išlaikymas tremtyje. Žinoma, aš 
čia kalbu apie “gyvus” lietuvius, 
o ne apie tuos tautiečius, — aš 
net norėčiau pasakyti, buvusius 
tautiečius, kurie, atkutę medžia
giškai ir įsižiūrėję į Mamonos 
veidą, užsidarė savo egoizmo ke
vale ir Lietuvą bei jos problemas 
bemato arba ir visiškai nebema
to pro materialinės gerovės rie
biai aprasojusius akinius.

Kas gi yra išeivis? Išeivis, 
šiuo atveju būtų teisingiau pa
sakius tremtinys, yra istorijos 
iš savo gimtojo krašto išplėštas, 
žiauriai apiplėštas ir svetur nu
blokštas žmogus. Iš pradžios jis 
didžiai vargsta, tačiau prasikū- 
ręs, tarsi keršydamas likimui už 
jam padarytą skriaudą, labai 
dažnai patenka į Mamonos glėbį. 
Taip atsitiko su didele mūsų iš
eivijos dauguma. Išvažiuodami 
iš Vakarų Vokietijos, mes pa- 
sirašinėjome jaudinančias, labai 
patriotines priesaikas neužmirš
ti pavergtos tėvynės, o kiek be
liko šindien tų idealistų, ku
riems karalienės Birutės kalnas 
Palangos pajūryje dar neišnyko 
iš akių?

Aš stebiuos ir džiaugiuos savo 
tautiečių darbštumu, energija ir

VYTAUTAS ALANTAS

anestezuojasi nuo dėdės Šamo 
švirkštų, juo jis tvirčiau grie
biasi Mamonai už padalkų, tar
si jos glėbyje norėtų užmiršti sa
vo lietuvišką sąžinę...

Aš čia neketinu to komforto 
pamėgimo smerkti: juk jei gali 
važiuoti per gyvenimą praban
giu automobiliu, tai kam va
žiuoti išklerusia, nepatogia kler
ką? Bet mano kritikos žodis 
prasideda nuo tos vietos, kai 
pagalvoju apie tokio mūsų iš-

rumo mokesčio. Mes nebegirdi- 
me Lietuvių Enciklopedijos an
glų kalba leidėjo desperatiško 
šauksmo padėti jam išleisti vi
sus numatytus 6 tomus, mūsų 
lituanistines mokyklas turėtų 
lankyti kur kas didesnis lietuviu
kų skaičius, daug daugiau jauni
mo turėtų priklausyti skautų ir 
ateitininkų organizacijoms ir t. 
t. čia ir atsiveria mūsų būklės 
tragizmas: švilpdami gerais au
tomobiliais, ištaigingai gyvenda-

rinčia spirtis naikinama fiziš
kai ir nutautinama dvasiškai”. 
Visame pasaulyje lietuviams su
pilami kapai arba jie patys susi
pila tiesiogine ir perkelta pras
me.

Skerspjūvis per išeiviją
Mus, iš eivius, daug kas skiria: 

politinės pažiūros, konfesijos, 
ambicijos, nuomonės dėl bendra-

'darbštumu, nes palyginti per 
trumpą laiką jie sugebėjo gerai 
prasikurti medžiagiškai. Magiš
kas žodelis “komfortas” mums 
pasidarė, galima sakyti, kelrodė 
žvaigždė. Mes iš paskutiniųjų 
stengiamės įsikurti ne tik šiltai 
ir patogiai, bet ir prabangiai. 
Kam kam, bet “apsistatymui” 
mes pinigo neskundžiame. Juo 
labiau lietuvio išeivio sąmonė

eivijos gyvenimo stiliaus viena
šališkumą. Nusižiūrėję Į vieš
paties komforto viliojančią šyp
seną, mes nebematome, teisin
giau sakant, nebenorime ma
tyti, kad mūsų knyga merdi, 
spaudai trūksta skaitytojų, kad 
Lietuvių Bendruomenei tepri
klauso menkas išeivių skaičius, 
o ir tie, kurie priklauso, labai daž
nai nesusimoka uoagiško solida-
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mi ir labai atsidėję kultivuodami 
garsiojo lietuvių vaišingumo tra
dicijas, mes nebematome išeivi
jos ir visos tautos gyvųjų reika
lų.

Aš čia nekalbu apie tuos pir
mūnus, kurie visą laiką dirba, 
pluša, aukoja lietuviškam reika
lui laiką, energiją ir išteklius, ne
kalbu ir apie tuos, kurie nors 
ir nedalyvauja viešoje veikloje, 

Į bet dosniau ■ ar ne taip dosniai 
paremia ją savo ištekliais, aš 
kalbu apie tą daugumą, kuri 
nors dar ir vadinasi lietuviais, 
bet praktiškai jie jau yra nutru
pėję nuo lietuviško kamieno, nes 
jų dvasią jau yra apėmusi išma- 
rūnų apatija.

Reikia išskirti iš bendrojo 
laisvės žygio ir mūsų komunis
tuojančius, kurie be jokių rezer
vų atsidavė okupantui ir liaupsi
na jį, pakišę savo žilas galveles 
po maskolio barzda. Mūsų ko
vą dėl Lietuvos laisvės jie vadi
na “nerealiomis iliuzijomis” ir 
“apdopintu svaigalu” ir įkalbi
nėja mus būti “realistais”, t. y., 
nusilenkti vergijos faktui. Jei 
kas ir yra apdopintas, tai tik ne 
laisvės kovotojai, o tie, kurie šu
niškai maskatuodami uodegomis 
ir laukdami paglostomi žiūri 
Maskvos tironams į akis ir trep
si pagal jų nudėvėtą ir išplerusį 
propagandos patefoną. Tie bejė
giai dvasios ubagai, sakyčiau, 
gyvi lietuviški lavonai, beviltiš
kai žygiuoja užmirštim.. Didžio
jo tautos bandymo neatlaiko 
šiaudadūšiai, nueina pavėjui ir 
nubyra pakeliui svetimom dir
voms patręšti, o nužygiuoja pir
myn tie, kurie tiki tautos nema
rumu, kurie nepabūgsta grum
tis su audra ir kuriems Lietuvos 
laisvės atkovojimas yra didžioji 
jų gyvenimo misija.

Šia proga negaliu susilaikyti 
netaręs pagarbos žodžio mūsų vi
suomenės veikėjams, politikams 
ir spaudos darbuotojams, ku
riuos aš laikau mūsų laisvės ko
vos fronte garbingais savano
riais, aukojančiais savo laiką, 
energiją ir sveikatą bendrojo tik
slo labui ir kurie savo veikla ra
šo lietuvių tautos istoriją visuo
se pasaulio atkraščiuose.

Taigi, mus, lietuvius, su kai 
kuriomis išimtimis tvirtai jun
gia daiktan lietuvybės sąryšis, 
atremtas į mūsų istoriją, kultū
rą ir tradicijas ir, sakyčiau, į 
pačią mūsų prigimtį.

Kitas mus tvirtai jungiąs veik
snys yra bendras žygis Lietuvos

laisvei atkovoti. Mūsų kasdienė
je politinėje frazeologijoje tokie 
žodžiai, kaip: — Mes kovojame 
už laisvą demokratinę Lietuvą! 

į — galima sakyti, virto tikru šū- 
i kiu. Tik norėčiau Čia prabėgom 
pastebėti, kad tie žodžiai visada 
iššaukia šypsenėlę ant lūpų. Ko
dėl, būtent, tik už demokratinę 
Lietuvą? Gal mūsų broliai Lie
tuvoje norės kitokios santvar
kos? Man ateina galvon ir kitas 
šūkis: — Arba Lietuva bus ka
talikiška, arba man jokios nerei
kia! — Ar parafrazuodami tą 
šūkį ir mes šūktelėsime: — Ar
ba Lietuva bus demokratinė, ar
ba mums jokios nereikia! — Po
litinė santvarka ateina ir praei
na, bet lieka tauta. Svarbiausia, 
kad santvarka jai nebūtų jėgą 
primesta iš šalies. Aš kovoju už 
laisvą Lietuvą, o ne už vieną ar 
kitą politinę santvarką. O jei, 
sakysime, Lietuva nusikratytų 
Maskvos jungu ir įsivestų sa
varankią komunistinę santvarką, 
kaip kad šiandien yra Jugoslavi
joje, ar ir tuo atveju mes jos ne- 
pripažintume ir šaudytume į ją 
iš didžiųjų ir mažųjų patrankų 
šaukdami: — Mes norime tik 
demokratinės Lietuvos, lietuviš
kai komunistinės Lietuvos 
mums nereikia!... Tai tik tarp 
kitko.

Į Lietuvos laisvės siekimo bei 
lietuvybės išlaikymo pagrindus 
atremtos mūsų didžiosios insti
tucijos: Vlikas, Lietuvių Bend
ruomenė ir Altą, žiūrint per šalį 
į jų veiklą, susidaro įspūdis, kad 
Vlikas daugiausia rūpinasi “už
sienių politika”, Bendruomenė 
— “vidaus”, o Altą daugiausia 
palaiko ryšius su Vašingtono po
litiniais sluoksniais kartas nuo 
karto primindama Lietuvos by
lą. Iš spaudoje pasirodančių 
atbalsių mes kartais sužinome, 
kad tų didžiųjų mūsų instituci
jų savitarpio santykiuose pasi
reiškia trynimasis, kuris, aišku, 
nėra nei pageidaujamas, nei pa
girtinas. Man rodos, kad mes 
neturime leisti sau prabangos 
bergždžiai eikvoti laiką bei ener
giją savitarpio nesantaikoms 
kelti. Pastebėtina ir tai, kad, 
sakysime. Vlikas, nors ir suda
rytas jau seniai išgaišusių mū
sų partijų principu, tačiau, ma
no nuomone, jis varo kiek įma
nu esamose sąlygose pozityvų Lie 
tuvos laisvinimo darbą. Tas pat 
pasakytina ir apie Bendruomenę 
bei Altą.

Taigi, matant dabartinę mūsų 
išeivijos visuomenę ir žvelgiant

ateitin, galima pageidauti ir ga
lima pranašauti. Pageidavimas 
būtų senas ir tūkstančius kartų 
kartotas — Plačiau, gausingiau 
ir glaudžiau spiestis aplink Ben
druomenę ir remti ją savo dar
bu ir ištekliais, labiau remti mū
sų didžiąsias politines institu
cijas, veikliau dalyvauti visuo
meniniame bei kultūriniame gy
venime, žodžiu, labiau domėtis, 
remti ir veikliau dalyvauti vi
suose darbuose, kurie liečia lie
tuvybės išlaikymą ir kovą dėl 
Lietuvos laisvinimo.

Pranašystė šiuo atveju irgi bū
tų lengva, nes mes jau turime 
gyvą istorijos pamoką, kas išti
ko mūsų išeiviją, įsikūrusią šia
me krašte pirmoje šio amžiaus 
pusėje. Iš tų šimtų tūkstančių 
tautiškai sumaitotų mūsų brolių 
paviršiuje beliko tik likučiai, o 
visi kiti jau nuskendo dėdės Ša
mo katile. Ar ne toks pat liki
mas laukia ir antrosios ateivių

i bangos? Nežinau, kokių reikia 
I audrošauklių, idant mūsų išei- 
i vija būtų išjudinta iš pagrindų 
• ir kad būtų nugalėti mūsų di
džiausi priešai — apatija ir su- 
stagarėjimas lietuviškam rei
kalui ir aplamai tautiškai išmarū 
niška dvasia?...

Tik veiklusis ir gyvasis mūsų 
išeivijos sluoksnis turi prieš akis 
aiškią misiją: atkovoti Lietuvai 
laisvę ir išlaikyti lietuvybę už 

j Lietuvos ribų, tuo tarpu kai dau
guma patenkinta šlepsi po savo 
salonų minkštus kilimus ir gar
bina kampe pasistatę 200 dolerių 
vertės lempą...

(Bus daugiau)
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Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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.
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Lietuviai stato pminklus okupantui
Lygiai prieš 27 metus sovietų karo jėgos antrą kartą 

okupavo Lietuvą. Rusai oficialiai skelbia, kad 1945 metų 
rugsėjo 16 dieną Lietuvoje buvo paleistas paskutinis so
vietų karo jėgų šūvis. Tuo metu Lietuvoje buvusios vo
kiečių karo jėgos buvo nuginkluotos ir paimtos Į rusų ne
laisvę. Vokiečių kariai buvo vežami j rytus, o sovietų ka
riai veržėsi Į rytų Vokietiją ir stengėsi pasiekti Berlyną.

1945 metų ruduo visiems lietuviams buvo didžiausios 
tragedijos laikotarpis. Vieni paliko savo namus ir trau
kėsi Į vakarus. Kiti negalėjo apsispręsti, kas daryti: pa
silikti namie, ar trauktis Į vakarus. Tūkstančiai išbėgo, 
bet ne visi norėjusieji bėgti pajėgė pabėgti. Vieni ieškojo 
ir laukė karo metu pasimetusių vaikų, brolių, vyrų ar žmo
nų, kiti iki paskutinės minutės negalėjo padaryti galutinio 
sprendimo. Keli prasiveržė j vakarus sovietų karo jėgoms 
jau okupavus visą Lietuvą. Daugelis pabėgo, bet didelė lie
tuvių tautos dauguma pasiliko...

Antrojo Pasaulinio karo metu sąjungininkų karo jė
gos buvo okupavusios daugeli valstybių, kuriose buvo Įsi
veržę vokiečiai, bet karo pabaigoje sąjungininkai atitrau
kė savo karo jėgas iš tų kraštų. Sąjungininkų karo jėgos 
buvo atšauktos iš Graikijos, Turkijos, Egipto, Libijos, Ma
roko, Alžirijos, Prancūzijos, Liuksemburgo, Belgijos, Da
nijos ir visos eilės kitų kraštų. Tuo tarpu sovietų karo 
jėgos iš karo metu užimtų kraštų dar iki šios dienos nepa
sitraukė. Karo pabaigoje rusai buvo išstumti iš Irano, jie 
buvo “Įtikinti” trauktis'iš Austrijos, albanieęiai jiems lie
pė išsikraustyti iš Albanijos, Bet jie pasiliko Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje, Gudijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Čeko
slovakijoje ir kituose kraštuose.

Lietuvoje krašto gyventojai yra priversti rusams sta
tyti paminklus. Iki šio meto paminklai buvo statomi Sta
linui, Leninui ir sovietų karo vadams. Šiandien jau nepa
togu garbinti svetimus kraštus užgrobusius generolus, to
dėl statomi paminklai “taikai’. Žemaitijoje, Kryžkalnyje, 
kur susikerta Rygos — Karaliaučiaus ir Vilniaus plentai, 
pastatytas milžiniškas moters paminklas, vaizduojantis 
sovietų karo jėgas, “išlaisvinusias Lietuvą prieš 27 metus”. 
Paminklą paruošė skulptorius R. Vyšniauskas, o jį statė 
architektas V. Gabriūnas. Paminklinė moteris rankoje

laiko taiką simbolizuojančią ąžuolo šakelę, bet paminklo 
atidarymo dieną papėdėje stovėjo vien sovietų maršalai ir 
generolai.

Kad niekam nekiltų abejonių, kas šiandien valdo Lie
tuvą, svarbiausią kalbą pasakė Antanas Sniečkus, Sovie
tų imperijos vietininkas rusų okupuotoje Lietuvoje. An
trąją kalbą pasakė maršalas L Bagramianas, “taikos” pa
minklo papėdėje atstovavęs Sovietų Sąjungos gynybos mi
nisteriją, sovietų armiją ir sovietų laivyno vyriausią poli
tinę valdybą. Jis priminė prie paminklo suvarytiems že
maičiams, kas prieš 27 metus užėmė Lietuvą ir kokios tai
kos okupantas pageidauja. Kad lietuviams nekiltų kokia 
pavojinga mintis, Sniečkus paruošė klausytojus Bagra- 
miano kalbai. Sniečkus šitaip kalbėjo:

“Žūtbūtinėje kovoje tarybinės Ginkluotosios Pa
jėgos sutriuškino fašistinę kariauną, hitlerinį fašiz
mą, kuris buvo smogiamuoju tarptautinės reakcijos 
būriu. Tarybų šalies kariai ne tik apgynė savo di
džiąją socialistinę tėvynę, broliškas jos tautas, bet ir 
atnešė laisvę daugeliui kitų Europos tautų”. (Tiesa, 
1972 m. rugs. 17 d., 1 psl.)
Padėkojęs sovietų gen. Ivanui Čemiachovskiui, gen. 

Nikolajui Krylovui, gen. Viktorui Obuchovui, admirolui 
V. Tribucui ir gen. L Liudnikovui, vadovavusiems sovietų 
karo jėgoms, Įsiveržusioms Į Lietuvą, savo kalbą jis bai
gė tokiu sakiniu:

“Mes esame dėkingi daugeliui kitų tarybinės ar- 
. mijos karvedžių už tai, kad jie ir jiems pavaldūs ka
reiviai atnešė mums laisvę ir nepriklausomybę”. 
(Ten pat). --U
Sovietų karo vadai ir jiems pavaldūs kariai atnešė 

laisvę komunistams siausti visoje lietuvių teritorijoje. 
Rugsėjo 16 d. paskutini šūvi paleido sovietų karo jėgos, 
bet dar kelis metus lietuvius šaudė sovietų kariuomenę 
sekusieji sovietų policijos batalijonai ir kariškai orga
nizuoti Įvairūs “istrebiteliai”. Sovietų karo jėgos išvijo 
vokiečius 1945 metais, bet sovietų karo policija iki šios 
dienos siaučia Lietuvoje.

Sovietų valdžia privalo atšaukti visas savo karo jėgas 
iš Lietuvos ir leisti Lietuvos gyventojams tvarkyti savo 
reikalus. Tiktai laisvi lietuviai galės pastatyti tikros tai
kos paminklą. • -

trims mėnesiam*  $6.00
vienam mėnesiui „ _ $2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui$3.00

Užsieniuose:
metams_  $23.00
pusei metų  $13.00
▼lenam mėnesiui___ ____ $3.50

Naujienos eina kasdien, ifakiriant 
sekmadienius Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago 
Eli 60608. Telet HAymarket 1-6100

LIETUVIŠKŲ
(Tęsinys)

Kitoj vietoj tas pats K. Mark
sas rašo: “Europai reikia pasi
rinkti vieną iš dviejų: arba azia- 
tinę barbariją, maskolių vado
vaujamą, kuri kris ant jos gal
vos, arba turi būti atstatyta Len
kijos ir Lietuvos valstybė“.

Paskutinieji įvykiai Lietuvoje 
turėtų sukrėsti visų lietuvių, įs
kaitant ir “pažangiųjų” jausmus 
ir pažadinti lietuvišką protą, kuo
met Lietuvos, naujai išmokslin
tas jaunimas, išėjęs visus kom
jaunimu! žinotinus “idealus”, ry
žosi savo gyvybę aukojant šauk
ti; Laisvės Lietuvai,

pakenčia ir aiškiai mato tą moks
liškąjį barbarizmą ir per 30 me
tų reklamuotą melą.

Jau ir Sniečkus, dabartinis 
partijos vadas, viename siaura
me savo draugų ratelyje yra pa
sakęs: “...Ir man iki gyvo kau
lo įgriso tas Maskvos komuniz
mas, bet per daug toli mes lietu
viai esame nuėję ir mums kelio 
atgal nebėra”.

Kiek šimtų, jei ne tūkstančių, 
Kauno lietuvių jaunuolių atsi
durs Sibiro priverčiamųjų dar
bų stovyklose, paaiškės vėliau.

Kaip ne keista, kuomet ir Vie
nybės bendradarbis — Girnaka
lis savo komentaruose “iš kairės 
ir dešinės” surado savo žinių 
agentūrą ir skelbia: “Buvę ir 
daugiau susideginimųš šį pirmą
jį sumenkinusių. Deginosi se
nyvi žmonės, vienas tik dėl to, 
kad susipyko su žmona”.

Reiktų Bimbai pasiūlyti kvies
ti tokį “gabų žurnalistą” Girna
kalį į Laisvės redakciją, į pasku
tiniųjų žinių iš Lietuvos telkimo 
eiles.

Pabaigai pagalvokime
Dar iškyla visa eilė sekančių 

klausimų:
I) Jeigu aš anksčiau ir dabar, 

kaipo “pažangietis” reikalavau, 
kad su manim būtų elgiamasi 
kaip su žmogumi — žmoniškai, 
tai kodėl šiandien kitaip galvo
jančius aš turiu laikyti didžiau
siais priešais ir kad tik kalėjimo 
pagalba ir trėmimais Į Sibirą pri
verstum juos galvoti ir kalbėti 
taip, kaip Maskvos “ponai” iš lie
tuvių reikalauja.

II) Jeigu aš anksčiau buvau 
labai jautrus žmonių nelaimėms, 
jųjų vargams, sielojaus! jiems 
daromomis skriaudomis, tai ko
dėl šiandien aš turiu garbinti 
žiauriausią sistemą, kur žmogus 
be kaltės yra apvagiamas, apiplė
šiamas, be teismo kankinamas ir 
galop žudomas ?

III) Jeigu aš anksčiau ieško
jau žmonių santykiuose teisy
bės, žmoniškumo, tai kodėl aš 
šiandie turiu paklusti tam aky- 
plėšiškam melui ir apgaulei?

IV) Jeigu aš anksčiau bėgau 
Amerikon, nenorėdamas tarnau
ti maskoliui, tai kodėl šiandien 
aš turiu džiaugtis, kuomet ma
no jauni giminaičiai imami į ka
riuomenę ir siunčiami už Uralo 
į Kinijos pasienį ir karo atveju 
turėtų aukoti savo gyvybę mas
kolių imperializmui ginti?

Nejaugi jau iš taip gausiai mū
sų kaimo liaudyje sutelkto gaju
mo, atparumo gilaus sąmoningu
mo, pas mūsų “pažangiuosius” 
nieko žmoniško nebeliko. Bū
dami su šaknimis išrauti iš 
savo gimtojo krašto, neturėtume

KOMUNISTŲ
Ar reikia dar didesnių aukų 

vardan tos laisvos Lietuvos, ku
rias paaukojo R. Kalanta ir J. 
Stonis.

R. Kalantos laidojimo metu su
keltos Kauno gatvėse jaunimo 
demonstracijos aiškiai rodo, kad 
Lietuvos jaunimo gretose stip
riai yra subrendusi laisvos Lie
tuvos idėja.

Tik Bimba Laisvėje, o Jokub- 
ka Vilnyje kartoja tarybinių 
laikraščių komentarus, kad tai 
pakrikusių nervų jaunuolių iš
daigos, bet visiems kitiems lie
tuviams yra labai aišku, kad Lie
tuvos dabartinis jaunimas nebe- 

prarasti lietuvio įgimtos savi
garbos ir žmogaus vertės.

1951 m. VII.2 d. Frankfurte 
įvykęs Socialistų Internaciona
las savo deklaracijoje sako: “Be 
laisvės negali būti socializmo, o 
socializmo pasiekti galima tik per 
demokratiją. Todėl demokratinio 
socializmo požiūriu, komunistų 
valdomieji kraštai negali vadin
tis socialistiniais. Internaciona- 
listinis komunizmas jau yra nau
jo imperializmo įrankis”.

Komunistų partijos diktatūra, 
kuri pradžioje buvo įrankis ka
pitalistų klasei likviduoti, dabar 
yra naudojama kaip įrankis dar- 
mo žmonėms išnaudoti.

Visais laikais žmonija gėrėjo
si pagrindiniais idealais: laisve, 
artimo meile ir nuosavybe, at
mesdama vergiją, skurdą ir val
džios troškimą.

Jei jau Amerikos “pažangie
siems” komunizmas yra tapęs 
neginčijama tiesa ir jei jie tą 
tiesą myli labiau už viską, tai 
tuomet reikia leisti ta komuniz
mą išstatyti viešai ir atvirai kri
tikai, nes reikia žinoti, kad tik
roji tiesa yra kaip plienas, kuris 
dar labiau užsigrūdina ir labiau 
šviečia atviros kritikos ugnyje.

Amerikos “pažangieji”, tiek 
metų išgyvenę Amerikos pagrin
dinių princijų įtakoje (laisvė 
visiems kraštams ir visoms tau
toms ir savo laisvę sprendžia pa 
ti tauta) ir per eilę metų socia
lizmo idėjomis susižavėję, neju
čiomis nuklydo taip toli, kad jau 
kelio atgal nebeįžiūri.

Sakyčiau, kad tos laisvės Ame
rikoje yra net perdaug ir “pa
žangieji” visais laikais tąja lais
ve naudodamiesi galėjo laisvai 
kalbėti, kritikuoti bet kokį laik
rašti ar knygą skaityti, įvairias 
draugijas kurti ir joms priklau
syti, kur norėjai važiuoti ir t. t.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais, atvažiavę Lietuvon, galėjo 
laisvai lankyti savo gimines, vi
sas vietoves ir tų laikų Lietuvos 
santvarką peikti ir kritikuoti.

Na, o kiek dabar yra tos lais
vės toje maskolių “išlaisvintoje” 
Lietuvoje?

Kaip ten bebūtų buvę praei
tyje ir dabar, vis tik blaiviai 
galvojant, reikia pripažinti ir 
sutikti, kad visi Amerikoje gy
venantieji “pažangieji” yra lie
tuvių tautos vaikai, mūsų visų 
broliai ir todėl reikia bandyti su 
jais visai nuoširdžiai, nesibarant 
ir kits kitą neužgaulioj ant, bet 
draugiškai ir. ramiai padaryti 
pašnekesius — simpoziumus vi
sais tais klausimais, kuriuos šia
me rašinyje teko iškelti ir sumi
nėti.

Būtų įdomu patirti, ar jie vis 
dar tebegyvena tuo pačiu iš Lie

tuvos atsivežtu protu, kuris iš 
pagrindų giliai analizuoja. Ka
dangi arčiau K. Markso idėjų 
stovi lietuviai social-demokratai, 
tai ir manyčiau, kad jiems ir 
reiktų imtis tos iniciatyvos to
kiems pasikalbėjimams — sim
poziumams organizuoti.

Kur mes šiandien begyventu
me, Lietuva yra kiekvieno mūsų 
asmenybės dalis ir todėl įsipa
reigodami žmoniškumui ir Tau
tos Laisvės siekimams, ieškoki
me visų lietuvių tarpe didesnio 
susipratimo, susiklausymo ir vie
nybės.

(Pabaiga)

KAS VALGYS LIETUVOS 
UOGAS?

Zarasų rajono kooperatyvų są
jungos kontora,, kaip “Tiesoje” 
rašoma, kasdien superka po 300- 
400 kilogramų aviečų, serbentų, 
vyšnių.

Uogų esą numatyta per se
zoną supirkti 10 tonų. Obuolių 
sodininkai numatę parduoti 75 
tonas.

SKAITYK PATS IR FAKAGIN3

KITUS SKAITYTI

N A O J I I S A S

Fotografas, padaręs šią nuotrauką, 
sako, kad prezidentas Nixonas čia 
nugaud© sviedinio ir nestumia rutu
lio, bet sveikina ambasadorius, at
vykusius į Baltuosius Rūmus įteikti 

kredencialu.ŠILKAVERPIO GYVENIMAS
žavinga atogrąžų nakties su

tema apsupo “naujavedžius”, at
seit, porą šilkaverpių drugių. Pa
telė yra naujai išvestos veislės 
drugys “bombiksas”, o patinė
lis “serikaria mori”.

Patelė kilimo iš Kinijos, ku
rioje prasidėjo šilko pramonė. 
Kiaušinėliai šilkaverpių drugių j 
buvo uždrausta išgabenti iš vai-1 
stybės ribų. Nusikaltę buvo bau
džiami mirties bausme: sukapo-1 
jimu į gabalus arba sulaužymu 
kaulų ratu. Pergabenimui bran
giųjų kiaušinėlių per valstybės 
sieną peteliškei pasitarnavo mei
lė, kuri viską nugali. Jinai taip 
pat buvo kaltininkė, sutrukdžiu
si kadaise Bucharos valstybei 
įkopti į “Visagalę imperiją”, ku
riai buvo duota ypatinga teisė 
plėsti šios prekės gamybą.

Nuo to laiko “bombiksas” pra
dėjo savo kelionę į Vakarus. Kar
tu su juo keliavo neperskiriamas 
jo palydovas “morus” — tuto 
medis, kuriuo maitinasi jo vikš
rai. Drugeliai susiporavę visai 
nesimaitina: patelė, padėjusi 
kiaušinėlius, miršta, šiandien šil
kaverpiai nebeužtinkami lauki
nėje būklėje; dabar jie visiškai 
priklauso nuo žmogaus, kuris 
jiems parūpina maisto ir pasto
gę. Be to, šis padaras labai iš
lepo: šilkaverpis kirminas nebe
lipa į medį maisto pasiimti. Bū
kite malonūs, — parupkite mai
sto ir paduokite. Jei to nepada

Iš 30,000 grūdų išsiperi tiek pat 
mažyčių vikšrų, kurie, paėmus 
drauge, sveria 15 gramų, o po 30 
dienų svers 150 kilogramų. Tie
sa, per tą laiką, tie vikšrai suės 
pusė tonos lapų, kurie turi sa
vyje 270 litrų sunkos. Per tą 
laiką jie suverps 40,000 kilome
trų ilgio siūlą. Per tuos 30 die
nų kiekvienas vikšras padidins 
savo pirmykštį svorį 10,000 kar
tų.

Kiaušinėlyje vystosi gyvybė 
ir kevalėlis keičia savo spalvą: 
jo gelsva spalva darosi ruda, vė
liau pasikeičia į rūdžių spalvą, 
o po devynių dienų, pasidaro 
tamsiai pilka. Po to vystymosi 
laikotarpis sustoja. Nors šilta 
vasara ir gamta palanki, bet 
vikšras nesirodo; jis ten guli 9- 
nius mėnesius ir laukia sekančio 
pavasario.

šilkaverpių augintojas patal
pina juos į rūsį ir stengiasi pa
laikyti kiek galima pastovesnę 
temperatūrą. Kartą į savaitę 
apverčia juos lopetaite, ir taip 
daro iki sekančio gegužės mėne
sio...

Kai ant tuto medžio pradeda 
brinkti pumpurai, grūdeliai iši
mami iš rūsio ir supilami į bon- 
kas, kuriose yra kalkėto van
dens skiedinio. Prie jo primai
šoma truputis degtinės ar vyno 
ir rūgštynių rūgšties skiedinio. 
Šis mišinys reikalingas grūdo 
luobelio dezinfekcijai. Po tokios 
pusiau alkoholinės vonios grū- 

Idus deda į inkubatorių, kuria

rysite, jis badaus ir užbaigs sa
vo dienas...

Drugelio audringas gyvenimas 
prasideda birželio mėnesyje. Pra- 
tirpdęs tam tikru išleidžiamu 
skysčiu savo lėliukės lukštą, pra- 
kandęs šilkinius siūlus, jis išei
na iš savo blankaus kokono spar
nuotas, gležnas, gauruotas, kaip 
meškutis, lyg turįs kambarinės 
televizijos antenas. Sparneliams 
nulžiuvus, jis pašvenčia dvi sa
vo gyvenimo savaites — busimo
sios kartos atvedimui.

“Bombiksui” nestinga kantry
bės nuolat dėti gausybę kiauši
nėlių! Padedama maždaug 400 
kiaušinėlių, kiekvienas kurių pa
dedamas atskirai. Tad kol visi 
padedami, užtrunka apie 80 va
landų. Juos sudeda tvarkingai, 
glaudžiai vieną prie kito, tad jie 
užima vos keletą kv. centimetrų 
plotelį. Kiaušinėlis yra apskri
tas, 1.5 milimetro. Apdengtas 
jis luobelių, šilkininkystės pra
monėje jis vadinamas ne kiau
šinėliu, bet grūdeliu. Suskai- 
čiavimui grūdelių įvesta tam 
tikra skalė; vienetas — uncija 
grūdų (apie 25-ki gramai). Un
cijai sudaryti reikia maždaug 
30,000 kiaušinėlių. Mokslo va
dovėliuose galima užtikti keis
tai skambančiu užrašu; šilk, au
gintojas, paėmęs keletą uncijų 
kiaušinėlių, gauna tiek tai kg. 
kokonų; iš 25-kių gramų grū
dų išauga kilogramai gamybos.

me palaikoma rūsio temperatū
ra. Kasdien temperatūra pa
laipsniui pakeliama, padidinama 
nuo 12-kos iki 22-ų laipsnių. De
šimtos dienos rytą ateina išsi
laisvinimo valandą!

Busimasis šilkaverpis kirmi
nas pirmučiausia leidžia į darbą 
savo žandukus, kurie laike ket
virčio valandos pragraužia kiau
šinėlio lukštelyje duris į gyveni
mą. Tada mažytis, menkutis 
vikšrelis yra 3-jų milimetrų il
gio ir sveria pusė miligramo. Jis 
apaugęs tamsiais plaukučiais, 
kaip batų šepetys.

Tik ką gimęs, jis pradeda siek
ti tuto lapo alkio “kirminui nu
raminti”. Jų augintojas atsar
giai pakiša sluoksnį tuto lapų, 
pridengęs juos popieriniu ar mar
liniu sietuku. Kirmėlaitės, siek
damos maisto, skverbiasi per sie- 
tuko akutes, palikdamos ant jo 
limpančius kiaušinėlių lukšte
nus. Sumanus augintojas pa
deda lapus su šaka: ant jos pa
togiau pernešinėti vikšrus. Pra
džioje jų “valgykla” užima 50 
kv. centimetrų plotą.

Pirmą dieną kirmėlaitėms duo
dama 20 kartų maisto su pertrau
komis. Griežtai žiūrima, kad 
jos negautų jokio gėrimo (skys
čio jos gauna iš lapų sunkos). 
Nuo tokio maisto vikšras per pa
rą dvigubai pasunkėja, šilka
verpis yra kurčias, kaip kelmas. 
Neturi jis uoslės ir skonio orga
nų. Nors jis turi šešias poras 
akių, bet yra trumparegis. Ne

žiūrint to, kad jo oda apaugusi 
plaukeliais, jis bijosi skersvė
ju

Toks stovis vadinamas pir
muoju ūgiu, kuris tęsiasi 6 die
nas. Per tą laiką kirmėlaitės 
pastorėja ir padidina savo svorį 
14-ka kartų. Vėliau jų apetitas 
staiga sumažėja, galva išsipu
čia ir kūnas pasidaro beveik per
matomas. Vikšrai tada beveik 
nejuda. Augitojai sako, kad 
jie “miega”.

Pirmasis ūgis užsibaigia ir 
pereinama į antrąjį, šilkaverpių 
augintojas pakiša šaką perkėli
mui jų į naują vietą ant 4 kv. 
metrų tinklelio. Per šį laikotar
pį po senuoju kirmino apdaru 
bręsta naujas. Besirangydami 
savo maiste, vikšrai kurį laiką 
apmiršta ir pirmą kartą išsine
ria iš odos. Dabar jų maisto da
vinys didėja: kiekvienas pradeda 
lapą graužti jau iš kraštuko. Po 
5-kių dienų jie vėl keičia savo 
odą; vėl kelionė ant šakos. Un
cija — 30,000 šilkaverpių įžen
gia į 3-čią stadiją.

Prasideda rūpestis ir nemigo 
naktys augintojui. Vikšrai le
pūs ir neatsparūs ligoms. Perei
tame šimtmetyje užėjusi šilka
verpių virusinės liga “pebrina” 
kone sužlugdė Prancūzijos šilko 
pramonę. Panaudojus Pasteu- 
rio mokslo metodus, ligai buvo 
užkirstas kelias. Tvaike tokio 
neramaus laikotarpio vikšrai tre
čią kartą pakeitę odą, įžengia į 
4-ją stadiją ir perkeldinami su 

šaka ant 40 kv. metrų sieto, čia 
būdami pasidaro ėdrūs; per 6 
dienas suėda 200 svarų tuto la
pų net su stiebais. Jų žandukų 
čiaupsenimas Pasteuriui primin
davo smarkų lietų lapuočių miš
ke. Būdami 5-toje stadijoje vikš
rai per 9-nias dienas suėda pusė 
tonos maisto! Prieš mėnesį šiuos 
30,000-čių vikšrų, buvo galima 
sutalpinti į degtukų dėžutę. Prieš 
tai buvę ramūs šilkaverpiai, stai
ga pasidarė judrūs ir kažkur 
skubą... Nėra abejonės, kad tai 
ženklas, jog jie ieško tinkames
nės vietelės savo kokonams. 
Ateina laikas, kurį augintojai 
vadina “kopimu”.

Šilkaverpiai kiekvienu momen
tu gali imtis darbo, jei žmogus 
neįsikiš: tada metrai ploniausio 
ir brangiausio šilko nueis nie
kais. Laimei, darbas nepradeda
mas staiga: šilkaverpis prieš tai 
duoda ženklą, išleisdamas iš sa- 
vęs baltą drumstą skysčio lašą. 
Tai pastebėjęs, jų augintojas 
ateina į pagalbą, dėdamas ant 
sietuko mažytes puokšteles 
viržių, prožimio, rapso ir trum
pučių ąžuolo šakučių, šis kups
tas panašus į bakūžę: joje kir
minai pradeda sukti kokonus. Kai 
kurios vikšrų rūšys daro bend
rus, 7-8 centimetrų aukščio ko
konų, iš kurių sunku siūlą iš
vyti. Kad neįvyktų bendra ko
konų “statyba”, šilkaverpiams iš 
anksto duodami dirbtini koko- 
nėliai su viena akute.

šilkaverpių ėdrumo laikotar

piu pas juos išsivysto tam tik
ros seilių liaukos, kurios sveria 
du penktadalius jo svorio. Per 
tris paras jų tūris išsenka. Leis
damas siūlus iš savęs, šilkaver
pis sukasi ir, apsivyniodamas 
juos, iš vientiso siūlo savaime 
sudaro kokoną. Prancūzų biolo
gas Rostanas suskaičiavo, kad 
laike tų trijų parų šilkaverpis 
kaklu padaro 300,000-čių judesių. 
Jų augintojas su pasitenkinimu 
seka, kaip jo 30,000 šilkaverpių, 
patogiai įsikūrę šilkinėse “sū
puoklėse”, vynioja apie save“aš- 
tuoniuke“: brangų, ploną ir tvir
tą siūlą.

Pradžioje galima pastebėti, 
kaip kokonai retkarčiais suvir
pa. Tai rodo, kad darbas viduje 
dar vyksta. Vėliau — jokio ju
dėjimo nėra. Tai ženklas, kad 
šilkaverpiai vikšrai virto lėliu
kėmis ir ilsisi nejudėdami kaip 
mumijos sarkofaguose. Patal
poje, kurioje neperseniai girdė
josi čepsenimas kramtomų la
pų, dabar — visiška tyla.

Šilkaverpis, pavirtęs į lėliukę, 
paliauna buvęs šilkaverpiu.

Tiktai nedaugelis lėliukių ga
lėtų kiek pratęsti savo gyvybę, 
jei jų augintojas sumanytų pra
dėti kiaušinėlių prekybą. Tada, 
praslinkus dviem savaitėm po iš
vežimo jų draugų į siūlų pervi- 
jimo pramonę, lėliukės duotų 
naują gyvybę — drugelius, ku
rie, praskleidę šilkinius kokono 
siūlus, išskristų į gyvenimą...

Vertė Z. E. Balėnas
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Jfito telef.: PRospect 8-3229

Rezid. telef.: WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

įuo 7 iki 9 vai vak Treč uždaryta

ATSIMINIMU
Ren. teh 239-U33

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 3-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

7-8

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Nūn yra toki laikai, kada at
siminimai rašomi ir pageidauja
mi. O tai yra lengvutė tema. Ir 
ne tik tema lengva, bet ir arti
ma skaitančiam. Juk visi, ar 
beveik visi Lietuvoje gimusieji, 
panašų gyvenimą esame pergy
venę, panašių nuotykių turėję. 
Taigi, ir šių atsiminimų skaity
tojas gal save atpažins ir tą pra
eitį prisiminęs šyptels. Mano at
siminimai nuo šių 1972 m. siekia 
į praeitį 83-jus metus. Nuo ta
da pradėjau atsiminti Įvykius.

Pirmutinis mano pasaulis bu
vo mažas, būtent: Sruojos pau
pyje trys dešimtinės savos že
mės, trobelė ir tvartas po vienu 
stogu, sodelis, kuriame buvo trys 
apysenės obelys, trys trešnios, 
serbentas ir penki kereliai ag
rastų. Kieme šulinys su geru 
šaltu vandeniu. Už kiemo vartų 
buvo Lieplaukės kelias, o už ke
lio — klebono Mažeikos žemė. Tą 
žemę Mažeika buvo pirkęs ir baž-

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir sestad. tiktai susitarus.

GRADINSKAS
1973 METŲ

2512 W. 47 ST. — FR 6-199B 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZ1E AVE. 

Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. 586-1220

GfiLSS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELINYČU 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai: PR S-0333 Ir PR 3-0<3*

Ofiso tol.: HE 4-1818 arfas RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71H STREET

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

PERKRAUSTYMA!

Leidimai — pdni ipdraudt 
ŽEMA KAINA

R. i £ R Ė N A S

PIKKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA TJETUVTŠKAT 
2618 W. 71st St. — "el. 737-5149 
Tikrina akis Pritaiko sk’niue ir 

“contact lensr-c’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

^oHraustas perkraustymas 
ii jviiriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
323 West 34 Place 

t<L: FRont^r

DR. LEONAS SEI8UTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 63rd STREET 

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

Ofijo tiM.: 776-2830 
Naujas r«z. telef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

DR, P- STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
XandrJ praktiku ir chirurgiĮt 

2750 71 ft St
Tekt 925-S296

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

uždaryta.
Rex, tel.: WA 5-3099

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
vai.1

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, ipec MOTERŲ ligo- 
Ofiaaf-’ 2652 WEST 59th STREET 

Tai.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie 
niaia 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

paffal susitarimą.

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

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

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

> P. ŠILEIKIS, 0. P.
i ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

• Aparatai - Protezai, Med. Ban-
* dažai. Speciali pagalba kojoms

(Arch Supports) ir t t

2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

BI2NIERIAL KURIE GARSINASI 
’NAUJIENOSE”. — TURI GERIAT S1A 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

nyčia neturėjo j ją teisių. Į žie
mius, už pusantro viorsto bu
vo Alsėdžių miestelis. Alano Al
sėdžių pažinimas buvo silpnas, 
nes aš vienas ten nedrįsau eiti. 
Į pietus buvo miestelėnų ganyk
los. “Ganyklų kampe tarp mūsų 
žemės ir Sruojos gyveno būbelis 
Bružas, kuris iš dervingų kelmų 
išvarvindavo degutą. Dažnai de
guto kvapas ateidavo ir į mūsų 
trobalę. Tolėliau, pietų link bu
vo Smilgevičių malūnas, vos 
prieš ketvertą metų mano tėvo 
pastatytas. Už upės, lygiagre
čiai su mūsų trobale, buvo kitas 
būbelis, vardu Turskis su pačia. 
Turskiai turėjo tik vieną duk
terį, vardu Maryte. Ji buvo tre
jais metais už mane vyresnė ir 
nebijodavo pereiti Sruoją lieptu. 
Aš lieptu bijojau eiti, nes apačio
je sukosi vandens verpetas. Ma
no supratimas apie verpetus bu
vo menkas, bet pats patyriau, 
kad verpetas Įmestą šapą traukiu 
į save. Aš bijojau, kad ir mane 
neįtrauktų, jeigu, neduok Dieve, 
ikrisčiau. Turskių Marytė verpe
to nebijojo. Ji net tyčia erzin
davo — atsisėdusi ant liepto sa
vo kojas verpetan įmerkdavo. To
kia drąsi buvo ta Tarškiu Ma
rytė!

1889 m. mano pasaulis padi
dėjo. Tais metais turėjau lai
mės nuvažiuoti Į Gegrėnus ir į 
žemaičiij Kalvariją. Mano ma
ma norėjo aplankyti Gegrėnuose 
savo tetą, tai pasiėmė ir mane. 
“Kai vyriškis šalia, tai jausmas 
geresnis”, — ji sakė.

Kelias iš Alsėdžių Į Gegrėnus 
— prastas. Mūsų kumelė maž
ne visu keliu ėjo tik žingine, tik 
kur nekur nuo kalnelio pabėgė
davo ristele. Mama kartais už
kirsdavo botagu, bet kumelė pa
sižiūrėdavo piktai į motiną, ro
dos, norėdama pasakyti: “Liau
ki botagavusi! Jei nori greičiau, 
eik šen, pati trauk vežimą !” Ant 
popieriaus užrašyta, kad kelias 
iš Alsėdžių Į Gegrėnus 12 “viors- 
tų”, bet mes važiavom mažne vi
są dieną.

Išgąstis
Bevažiuodami privažiavom 

krūmus, o tuose krūmuose Įva
žiavome Į toki Įdubusį kelią, ku
rio abiejose pusėse buvo skar
džiai. Važiuojam ir—antai prie
šais atvažiuoja kitas vežimas! 
Prasilenkti nėra kur. Dvi kume
lės — gal kumelė ir arklys, susi- 
tika kakta kakton ir sustojo. “O 
Jėzus Marija! kas dabar bus?! 
— sušuko mano mama.

“Niu?...” — kitame vežime 
atsiliepė žydas.

Žydas paėjėjo mūsų važiuotuo
ju keliu ir sugrįžęs sako: “Ui, 
motin, tavo galas trumpesnis, tu 
stumkis”. Mama mėgino stum
ti vežimą su kumele atgal, bet ku
melė nei krust. Dar papurtė 
galvą, suprunkštė ir stovi, kaip 
pabučiuota. Mane apėmė baimė, 
kad čia šioje duobėje teks likti 
amžinai ir mirti. Baimės pagau
tas pradėjau visa gerkle rėkti.

žydo būta sumanaus. Jis at-

POEZIJOS VEIKALAI
pradžioje pro tirpstantį 
spindintį žiedą, apkaišo 

i įveda į gamtos vaizdų

sniegą liepų 
medžių šakas 
ir garsų ste 

svajoja.

Poezija — kaip pavasaris, Kuris 
-azdynui isskleisti mažuti, deimantu i 
žirginiais, kaip konfetenus ir pamažu 
ouklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

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

.nato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos 

Kišeninio iormato, 157 psL S2.00.
5. Butkui Juzė, Eilėraščiai ir raštai. 155 psL si,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 16t 

psl. Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLUDI - LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl, S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVEN1 E. Eiliuoti pasakojimai apit 
išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.1XJ

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranauske 
'Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine. Lyrika, 167 psl., S3.0O
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURE, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

tiai, 92 psL, S1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eiles, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl. $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktine, 180 psl. S3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai

>5 psl $1.00. '*, <'
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 į>sl- $3-M-

Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujiem 
mitinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pini girų orderj.

1739 So. Halsted SU Chicago, 111. 6060S

Viena iš Jono Dovydėno (rašytojo Liudo Dovydėne sūnaus) foto nuot
raukų iš Airijos naminio karo. Tokiy nuotrauką 44 fotografiją pa- 
rod a, pavadinta ''Belfast 1971", atidaroma Douglas Kanyon, Inc. Gal
lery, 230 E. Ohio St. ir tęsis iki spalio 31 dienos. Chicago Sun-Times 
jaunąjį foto menininką Joną Dovydėną labai aukštai vertina kaip vie
ną geriausią fotografą menininką. Nuotraukoje matome "škotų pa

trulį su pašaliečiu".

riša vežimo j ienas nuo kaman
tų, atkabino vogą ir šiaip taip 
apgrįžęs arklį nuvedė prie veži
mo užpakalio. Pririšęs virve vo
gą prie užpakalinės ašies ir duo
damas man arklio vadeles, pa
sakė: “Ui, tu, vaikeli, vesk ark
lį, o tu, motin, ir aš laikykim j ie
nas”. Kada visi užėmėm nuro
dytas vietas, žydas, lyg giesme- 
ninkas užgiedojo: “Nev-v-v, nev- 
v-v! Arklys pajudėjo ir laimingai 
išvežė vežimą į platesnį kelią..

Mama daug kartų buvo minė
jusi Gegrėnus, bet tikrojo vaiz
do ji man neperdavė. Dabar sa
vo akimis pamačiau tą motinos 
gimtinę. Per Gegrėnus ėjo vie
nas kelias. Prie kelio buvo špi
tolė, špitolės tvartai, karčiama 
ir kiek tolėliau link dvaro keturi 
nameliai, kuriuose gyveno drau
ge su savo gyvu inventorium 
dvaro kumečiai, špitolės tvarte 
tik viena akloji teta kai kada 
turėdavo karvę ir pašarą, o kiti 
špitolninkai galėjo laikyti po 
vieną paršelį. Bet anuo metu 
tik vienas vargonininkas turėjo 
paršelį.

Ant kalnelio stovėjo bažnyčia 
ir varpinė su trimis varpais. Baž
nyčioj klūpančių galėjo tilpti du 
šimtai, o stovinčių — daugiau. 
Tuoj už šventoriaus buvo kunigo 
namai:: troba, tvartai, jauja, 
pirtis ir šuns būda. Vakarų pu
sėje, į horizontą atsišlieję kiok
sojo dvaro pastatai, o rytuose — 
tūlo ūkininko namai. Tai visas 
Gegrėnų vaizdas.

Akloji teta mus gražiai pri
ėmė. Tuoj nuėjo į daržą, išrovė 
ropių ir paruošė su rūgščia grie
tine. Išvirė bulvių, paspirgino 
lašinių — ai! kaip skanūs buvo 
tetos patiekalai! Niekad skaniau 
nebuvau valgęs. Paskui teta pa
siūlė tabokos pašniaukti. Paš
niaukiau ir čiaudėjau, kaip nie
kad nečiaudėjęs.

Kitas skirsnelis bus apie ke
lionę į ž. Kalvariją.

Juozas šmotelis

Kaip kaikur globojami 
seneliai ir invalidai

Suimta buvusi Monterey — 
Drexel Convolescent Home, 
1616 S. Drexel Blvd., vedėja 
Miss Ira Mae For lee, 42, pra
eitą mėnesį iš tų pareigų paša
linta, kuri tačiau ir savo na
muose 11336 S. Princeton Ave. 
“globojusi” keletą pacientų. To 
namo praėjime policija rado 
žiauriai sumuštą buvusį proto 
ligonį Philipą Pate, 40 melų 
amžiaus, kuriam suskaldyta 
galva, sulaužyta ranka ir no
sis. Taip pat rado mušimo Įran
kius —kruviną keptuvę ir whis
ky bonką. Namo viduje rasti 
dar 
vi 
to

as is Tu rSip ngt wives uro-

Suimtos ir ------- ..
dar viena 16-nietė mergina, 
kurios-redėjai padėjusios nmš- 

•ti Pate.
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ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Laikau savo kūną prispaudęs, ir neva lion priverkiu, ...kad pats 

atmestas nebūčiau. 1 Kor. 9:27.

Atsitinka kad kūnas nori pasikelti iš jam priskaityto mirties padėjimo; 
todėl naujas sutvėrimas privalo nepaliautinai daboti ir valdyti savo kūną, 

j kad kariaudamas gerą tikėjimo kovą gautų atlyginimą, kaip tikras pergalė
tojas. šita naujo proto kova prieš kūną yra gera kova ta prasme kad ka
riaujame prieš nuodėmę ir prieš silpnybes nupuolusios prigimties. Ją va
diname tikėjimo kova todėl, kad visas Naujojo Sutvėrimo gyvenimas yra 
tikėjimo gyvenimas; Apaštalas pasakė: “vaikščiojame tikėjime, o ne regė
jime” ... Ji yra tikėjimo kova todėl, kad nei vienas, neturintis tikėjimo į 
Dievo prižadus ir į jo pagalbą, negali jokiu būdu pergalėti kūno norus ir 
silpnybes.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavsite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

$V. RAŠTO TYRINĖTOJAI

Washington© Parke rado 
nušautas dvi mergaites
Praeitą savaitgali Washing

ton© parke Chicagoje 
nužudytos dvi 
gaitės.
viais Į pakaušį, 
ta jokių p’nigų 
cijos pažymių, 
kad jos buvo apiplėštos ir nu
šautos.

Viena

rastos 
baltosios mer- 

Abidvi peršautos šū- 
Kadangi neras- 
nei identifika- 
policija spėja,

nužudytųjų buvo “at
jos tėvų Richardo ir 

Pilewicz, kaip jų duk- 
bet sekmadienį

Violetos 
tč Rosemarie, 
Rosmarie rasta sveika ir gyva, 
kuri buvo pabėgusi nuo tėvų ir 
kelias dienas gyveno “pas 
draugus”.

Prie-
esantt ta, kad jaunos

Gimimų skaičius mažėja
JAV-bių Cenzo Biuro prane

šimais jau antri metai kaip gi
minių skaičius mažėja, 
žastis
žmonos nenori daug vaikų tu
rėti. Cenzo Biuro pranešimu, j 
motinų tarp 18 — 21 metų am-| 
žiaus vidutinis vaikų skaičius 
iš 2.4 pernai sumažėjo iri 2.3 
šiais metais.

BUY U. S. UVJMM BOMDf

Jv&m- ■■., ;->;

26 me- 
"vienračiu" ap- 

M pasaulį, čia jis mato
mas Londone, kuris yra gan toli nuo 
miesto Matsaumoto, S kurio įis pra
dėjo savo kelionę. Jj truks dvejis me-1 
tus, dviratininkas padarys 20,000 my

lių kelią.

valiuoti

TĖVAS
MARQUETTE

IR SŪNUS
FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Teiti.: GRovehill 6-2345-1

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.: TOwnhall 3-2108-1

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

.MA5iNOX£S vieta

REpublic 7-8600 RE

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

^MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago?

Lietuvių

Laidotuvių

Direktorių
A Msociaci jos

AMBULANCE 
PATARNAV* 
MAS DIENA 
IP NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ!4f 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-HWS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113A-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

1102«^jdlltH WEST HIGH WAY, Palos Hills, III. 974-441Q

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET

■BBBBBMBHH

Phone: YArda 7-1911
■MBi
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ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alke
CKMADIENT, ŠIŲ METŲ SPALIO

Stephens
, LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFW SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakarienė — $8.00 asmeniui.
Šokiams gros A. Stelmoko orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739 So. Halsted St, 

deago, III. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietą.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE
keti, kaip Sov. Sąjungoje bai
siai trūksta laisvės, kaip žmonės 
teisiami ir baudžiami už mažiau
sią sujudėjimą, už reikalavimą 
paprasčiausių teisių, kaip pa
čios bylos falsifikuojamos ir 
žmonės nuteisiami ilgiems me
tams už tokius dalykus, kurie ki
tur nebaudžiami. Tokie reiški
niai rodo, kad Sov. Sąjunga toli 
gražu nėra teisinė valstybė. Ta
čiau ji norėtų tą žmonių varžy-

iur dingo sovietų suimtieji 
?li šimtai Kauno studentų?
Europos Lietuvis Nr. 32 Strai
žyje “Politiniai bepročiai” pa- 
bėjęs, kad Stalino laikais var
ais metodais būdavo sulikvi- 
>jama ir daug žymių parti- 
, dėlto dabar stalininiai tar
no, teisimo ir baudinio me
si pakeisti kitokiais metodais, mą jr persekiojimą ir toliau tęs
iu labiausiai praktikuojamas įų bet pasauliui vis dėlto su
ltinių priešų bepročiais ap- , daryti apie save teisinės valsty-

būdais. Štai Kauno Įvykiai vie
šai buvo pavadinti chuliganų iš
sišokimu, R. Kalanta — bepročiu 
ar . nepilnapročiu, kiti nusižudy
mai nutylėti, taip pat ir Vilniaus 
studentų ir moksleivių suėmimai 
sporto rungtynių metu. Deja, 
vistiek žinios apie visus 
Įvykius eina per pasauli, 
ugnis sausais šiaudais.

tuos 
kaip

nors

kimo ir beprotnamiuose “gy
čio” metodas rašo:
Zad tokie dalykai (Stalino lai- 
‘klaidos”) nepasikartotų, Sov. 
anga pasiskelbė teisine vals-

Vadinas, jeigu ką nors no- 
a nubausti, tai pirma reikia 
ti. O kai tik prasideda teis- 
, tai žinios dažnai pasiekia _ . „
ųjĮ pasauli, ir pradeda aiš- • mos naudojamasi visokiausiais

bės Įspūdi. Deja, taip padaryti 
jai nesiseka, ir nieko nepadeda 
visi skundai, kad Vakaruose 
kiekvienas yra Sov. Sąjungos 
priešas, jeigu tik jis atvirai pa
sisako prieš tą didžiuli laisvės 
varžymą.

Susidoroti su laisvės reikalau
jančiais ir apsiginti nuo viešu-

’IMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti nuikiu knygų, kurios papuoš bet 

lygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 pust
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai Įrišta, 464 pusi .... ...........
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 push
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi, irišta — S3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMA] JR MINTYS, I tomas, 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__
Juozas Liudžius, RAŠTAI, 250 pusL-------------------------------
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

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

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

pusi., dabar tik

kokią

$6.00
$6.00

$730

$100
$2.00
$530

$1.00

$10.00

n U M A AU w o,

1739 So. Halsted St, Chicago 8, UI. — Telef. HA 1-6100

Jeigu pasiseka kuriam 
partijos politika nepatenkintam 
prisegti kriminalinio nusikaltė
lio vardą ir nuteisti toki pagal tą 
etiketę, be abejo, tada saugu
mo organams būna geriau, ta
čiau ir tokia priedanga dažniau
siai paaiškėja. Pavyzdžiui, jeigu 
suimtieji Kauno riaušių dalyviai, 
kurių yra keli šimtai, būtų teisia
mi kaip chuliganai, tai Sov. Są
jungos vardui, tai nieko nepa
dės, nes gerai žinoma tikroji 
Įvykio prasmė ir pamažu dar 
susirenka visokiij smulkmenų, 
kurių jokiomis etiketėmis nebe- 
užslėpsi. Nebent saugumo orga
nai, vengdami viešumas, sutvar
kytų suimtuosius administraci
niais sprendimais pagal Stalino 
laikų metodus, tačiau ir tai ne
praeitų tylomis.

Sov. Sąjungos tvarkos ir ra
mybės saugotojai dar turi vieną 
būdą sutvarkyti nepaklusnie
siems, kad jiems bent teismo ne
reikėtų. žmogus pripažįstamas 
psichiškai nesveiku, Įgrūdamas 
Į beprotnami, ten prievarta mai
tinamas stipriais narkotikais, ir 
jo likimas yra ten pasibaigti, 
arba išeiti nuo tų narkotikų pa
keistas, arba prašytis išleisti. 
Tas paskutinysis atvejis yra su
sijęs su kieta sąlyga viešai ap
gailėti savo politines klaidas, kad 
būtum pripažintas sveiku.

Apie grybus
Penktadienio Naujienų 

ryjė buvo trumpa žinutė “ 
sinuodijo grybais”. Ten rašo
ma, kad viena šeima Vokieti
joje mirė pavalgiusi kažkokių 
“gumbalapių” (KnolJenblatter) 
grybų.

Čia reikia grybautojus nura
minti ir pastebėti, kad vokiečių 
Knollenblatter yra patys nuo- 
dingiausi grybai — "amanitos.

Vokiečiai tuo vardu vadina 
tris grybų rūšis: Gruner Knol- 
lenblatter (Amanita phalloi- 
des, lietuviškai — Žalsvoji 
musmirė; Gelber Knollenblaet- 
ter (lot. Amanita citrina), liet. 
Gelsvoji musmirė ir Spitzhueti- 
ger Knollenblaeter (lot. Amanita 
virosa), liet. Smailiagalvė mus
mirė. Iš tu trijų Gelsvoji yra silp
nai nuodinga”, o kitos dvi mir
tinai nuodingos. Kas jų nepa
žįsta ir, gal, sumaišo su pie
vagrybiais, tas neturi teisės Į 
mišką eiti ir rizikuoti savo gy
vybe. žalsvosios musmirės nuo
dams antidotą dar sunku gauti, 
nes jis tik prieš dvejis metus 
buvo Čekoslovakijoje surastas, 
čia reikia pastebėti, kad ir vi
dutinio patyrimo grybautojas 
amanitas gali lengvai atskirti 
nuo gerų grybų. Jos pasižymi 
savo “sijonėliais” ant kotų ir 
storu gumbu ant koto galo bei 
kita charakteristika.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Prosos & r“ a a n,

nu
Ap- TEN UNITS — 8 single units, 2 effi

ciencies. 2 car garage. Very clean. 
Plenty of parking. Air cond. and TV 

in each unit. 
$89,000 

COUNTY WIDE 
REALTY COMPANY 

537-0137 5414990 REAL ESTATE FOR SALE
Namai, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — ŽEMALE 
Oarbim'nkiv Rviki*

HOUSE KEEPER
5 Day week, own Room & Balh.
3 small children. References 
required, (rood home for right 
person. Some English necessary.

se užmiesčiuose. Pavyzdžiui, 
rugsėjo 19 d. vien tarp 6 vai. 
vakaro ir 7 vai. ryto prie O’Ha
re aerodromo audra išpylė 2.76 
inčus, o prie Midway tik 1.65.

Des Plaines ir Fox upių sri
tyse vienas tvanas nesibaigia 
kai sekantis prasideda. Vihnet- 
te — Evanston, M t. Prospect, 
Des Plaines, Elk Grove, Park 
Ridge, Bensenville ir Schiller 
Park priemiesčiuose kai kurio
se gatvėse galima, kaip Vene
cijoje, gondolomis plaukioti.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

[ VISŲ RŪŠIŲ DRAUDLMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė, PRospect 8-223'

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

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, III. 6S632. T»L YA 7-5984

Įdomu, kad Lietuvos miš
kuose plačiai pasklidusi Mus
mirė ir vokiškai vadinama 
Fliegenpilz — musių grybu. 
Angliškai ją vadina Fly ama
nita, o lotyniškai Amanita mus- 
caria. šis grybas irgi — labai 
nuodingas. Jų tačiau, Michi- 
gano miškuose rečiau, negu 
mirtinai nuodingų žalsvųjų 
musmirių, kurias amerikie
čiai dar vadina “naikinančiu 
angelu”. Grybautojas

Bonkas rinkti apsimoka
Kai kurios organizacijos 

Illinojuje suorganzavusios tuš
čių išmėtytų stiklų rinkimą, 
už pirmuosius šių metų 6 mė
nesius gavo $226,000 pajamų. 
Jos per tą laiką surinko 53.4 
milijonus bonkų 
14,000 tonu, 
kompanijos 
dolerių nuo
perdirbo i naujas.

kurios svėrė 
Stiklo gamybos 
sumokėjo po 20 
tonos ir bonkas

38-TA IR ROCKWELL, 5 kambariui 
medinis su pilnu rūsiu. S10.000.

31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 41 
kambariu medinis namukas. $10,900.’

56-TA IR MOZART, 4 mieg. mūrinis
su rūsiu. Tik $22,000.

44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 
kamb. medinis. $18,900.

43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po
5 kamb. mūrinis. $23,500.

48-TA IR KARL0W, 5 Ir 6 kamba
riu mūrinis. $28,000.

44- TA IR FRANCISCO, 2 butų po 5 
kamb. mūrinis. S30,000.

LEMONTE, lotas ir 3 mieg. naujai 
statomas namas.

32- RA IR HALSTED, restoranas su
6 kambariu butu. S390 naiamu i mėn.

BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50 x150V 
prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

6 
cija 
tas.

ŠLAPIA VASARA
BAIGĖSI

Praeitą penktadieni vasara 
savo valią ir galią galutinai 
perleido rudeniui. Ta proga 
vieną dieną turėjome idealiai 
gražią. Rugsėjo 22 d. perėjo Į 
istoriją kaip viena nedaugelio 
gražiausių praeitos vasaros 
dienų. Sekančią dieną vėl pra
dėjo lyti.

Dar neoficialiais rekordais 
nuo praeitos liepos 1 dienos 
Chicagos vakariniuose prie
miesčiuose palijo 25 inčai lie
taus, o šiaurvakariniuose dar 
daugiau. Meteorologai nebe
moka išaiškinti kodėl daugiau
siai lyja tuose dviejuose Chi- 
cogos priemiesčiuose. Tiek 
nustatyta, kad šiltas ir drėg
nas Meksikos ilankos oras vra 
atkėlęs savo frontą toliau Į 
šiaurę ir šiemet jo susirėmimų 
linija su Kanados šaltu oru nu- 

Chicagos vakariniuo-

STATISTIKA
Chicagos policijos departa

mento statistika rodo, kad pra
eitais 1971 metais Chicagoje 
buvo nužudyti 825 žmonės.

Iš to skaičiaus, jaunikliai 
tarp 16 ir 20 meti] nužudė 305 
žmones, kurių 132 buvo nuo 21 
iki 25 metų amžiaus.

šaunamais ginklais nužudy
ti 532; 111 žmonės žuvo dėl 
nesantaikos šeimose; 69 užmuš
ti gaujų tarpusavio vaiduose; 
53 žuvo ginčuose dėl pinigų; 
29 buvo meilės trikampių au
kos ir 13 žuvo gengsterių tar
pusavio “karuose”.

Trys dešimtys ir du vyrai 
užmušė savo legales žmonas; 
29 žmonos užmušė savo lega
lius vyrus; astuoni “nelega
lūs” -vyrai nužudė savo nele- 
gales žmonas ir 19 nelegalių 
žmonų nužudė savo nelegalius 
vyrus.

Chicagos spauda ir policija 
skaito dideliu Įvvkiu fakta, 
kad praeitą savaitę per 36 va
landas neįvyko jokios žmogžu
dystės.

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
KAMBARIŲ graži mūro rezič 
arti 72-ros ir Kedzie. Platus 
Garažas. Iškelti vamzdžiai. Ali

langai. Ceramic vonia ir atskiras 
lėtas. Privatus saulėtas balkonas, 
vininkas greit apleis puiku narna 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 b 
po 6 kambarius muro namas arti i: 
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo 
dymas. Mūro garažas. Platus lo 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,5( 

13 BUTŲ' MŪRO NAMAS. PuiJ 
butai duoda $20,000 nuomos. Nau 
gazo šildymas. Sausas beisman' 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie br 
i gaus parko. Tai naujas objektas f 
rimti grožio salioną iš gerų ran 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirm 
aukšte liuksus beauty shop, vonia 
du kambariai, o antrame aukšte pi 
nūs butas gyventi. $37.000.

LIUKSUS MODERNUS beveik n 
jas 5% kambarių mūras. Saus 
įrengtas beismantas, air-cond.. 1 
petai, alum, langai. Patio, garai 
Marquette Parke. S25.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų r 
ras Marquette Parke. 2 auto garai 

barių namą su kilimais, oro vėsinimu, Į Ceramic vonios., Apsaugotas beism 
gazo šilima Mt. Greenwood apyl., arti ’' '

mokyklų, bažnyčios, susisiekimo.
50x125 sklypas. $26,000.

Tel. BE 8-0249

SAVININKAS PARDUODA 5 kam-

SAVININKAS PARDUODA 
6 KAMBARIŲ 12 METŲ 
SENUMO BUNGALOW 

ant pusantro sklypo. 
4131 So. MAPLEWOOD 

Tel. 254-5678

tas. 3 gazu šildymai. Alum, larų 
Tuoi galima matvti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS M 
quette Parke prie mokyklos. Ka 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIU V6 aukšto 16 m 
mūras. 2 vonios. įrengtas beisiu 
tas. Garažas. Arti 83-eios ir Ked: 
$32.000.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, į 
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. <^22 0QQ

10 BUTŲ . MŪRAS, apie S15.( 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.5

Valdis Real Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-71

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

<>

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublIc 7-1941

Nai
M

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILK 60636. Tel. WA 5-9209

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

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Hgu metų patyrimas.

*

1739 South Halsted Street, Chicago, III. 60608

progomis. Jas ir 
atsiuntus čekį ar

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 
oje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. JasmiriMS, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 
šymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
psl. Kaina $2.50.
Kristijoną* Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai" poete
> Rastenio vertimas. Gražus leidinys. 127 psl. Kaina $3.00.
Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y
> bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
psl. Kaina S3.0G. Kietais viršeliais $4.00.
Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis 
i knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba 
jine perlaidą.

-7

&
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Naujausia šuny giminės herojė yra pūdelis "Mimi", gavusi Ken-L 
ration aukso medalį, ši kalytė, Danbury, Conn, name kilus gaisrui, 
pažadino visą 8 asmeny šeimą. Sakoma, kad ji niekada nemėgdavo 
laipioti laiptais į antrą aukštą, tačiau tą naktį ji užlipo keturis kart, 

kol pažadino visus šeimininko šeimos narius.
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Apiplėšia gaisrininkus
Chicagos iigniagesybos de

partamento maršalas Curtis 
Volkamer praneša, kad vagys 
pradeda vis dažniau apiplėšti 
miesto gaisrines ir pačius gais
rininkus. Kai tik kuri gaisri
nės stotis išskuba 
ti, vagys puola i 
sias patalpas ir 
aparatus, batus,
televizijos priimtuvus, net ant 
krosnies paliktus gaisrininkų 
pietus. Dažnai vagys tyčia pa
leidžia gaisro signalus ir lau
kia. kol gaisrininkai apleis 
stoti.

gaisro gesin- 
tuščias liku- 
išneša radijo

uniformas,

Chicagos Lietuvių Suval
kiečių D-ja rengia smagų šokių 
vakarą Hollywood svetainėje, 
2417 W. 43rd St., rugsėjo 30 d. 
7:30 vai. vak. Valdyba ir ko
misija prašo narius ir svečius 
atsilankyti. Bus skanių valgių 
ir gėrimų. Gros smagus Jurgio 
Joniko orkestras, prie kurio 
galima ne tik linksmai laiką 
praleisti, bet ir Įsigyti naujų 
draugų bei draugių. Atsilankę 
bus tikrai patenkinti. Visus kvie
čia ir visus globos

Valdvba ir Komisija
(Pr).

CALIFORNIA SUPER SERVIC1
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. f.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Mode: 
vonia, spintelės, karšto vandens š 
ma gazu, 1% auto garažas. Margu 
te Parke. $21.900.

GRAŽUS 6 BUTU MŪRAS. Mod 
nios vonios. Alumin, langai, 
šilima gazu. Geros pajamos, 
quette Parke. $67.500.

4 BUTU MŪRAS. Modernios 1 
nios. spintelės, nauja šilima ga: 
alumin. langai. 3 automobilių ga: 
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nat 
šilima gazu. alumin. langai, 2 ar 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. 1 
deli kambariai, modernios virtuvi 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 z 
to garažas. $36.500. _

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklin 
nlvtelės, šaldytuvai ir virimo peči. 
šildymas gazu. alumin. lanffai. I 
iamu anie $23.000. Apylinkė 59-t 
'r Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ĖST AT
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

M. A e š IM K U S
Real firtate, Notary Public 

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

kitokį blankai.
✓

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
32081A W. 95th St 

GA 4-8654

A. A L. INSURANCE A REALTY

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių : 
metų modernus ant 33' sklypo. Idea 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Jv; 
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulasl 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW C 2.—.1 
riu — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti.
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 
metų.
pas. _______ _ - .
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69- 
ir Bell. $25,500.

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

TEL. 436-7878

5 kamt 
Centralinis o 
Dideli kamt 
64-ta ir Saci

■ 3 miegami, 
Labai gražiai įrengtas skl 

Garažas. Gražiai aptvertas

INCOME TAX
<445 So. ASHLAND A V B.

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobllty draudimai.

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

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

TEL. — 776-5881
Aniceta* G»rb«čl«u*A»t, tav.

BIZNIERIAI. KOKIE GARSINASI 
‘NAUDSNOCR”. — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus 
perstatau senus visų rūšių namo a 
šildymo pečius, air-condjtioning, va 
dens boilerius ir stogų rinas (gutters 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoti 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3441

DEL AUKŠTOS KOKYBES. KAINO 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONT 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjiir 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro si 
tvirtinimas ir valymas, Mūrinink 
staliaus, cemento ir dažytojo darba 
Veltui ikainavimas. Skambinkite dabs

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




