
VOL. LVIV 239

f stot and CrtMatt Lithuanian Daily in Aminu

NAUJIENOS
TW Lūi«MiM Daily N«***

Ouer One Million Lithuanian In The United Stain

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

wIS VISO PASAULIO

Kit

1739 So. Halsted Street, Chicago. DL 00008 
HAymarket 1 - 6100

vo registruoti demokratai.
Viceprezidentas palygino pre

zidentą Nixona su Lenkijos ka-

M

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Debesuotoja, gali lyti.
Saulė teka 6:57, leidžiasi 6:19

Liorary oi Congress Gr. 
Periodical Division 

:t>. r

Chicago, Ill. — Antradienis, Spalio-October 10 d., 1972 m. Kaina 15c

SLAP'
“NEW YORK TIMES” APIE LIETUVĄ

- NERAVILV ’’RISPUBLIKA”c
NEW YORKAS. — Įtakingas New York Times dienraštis 

sekmadieniaig išeina kelių šimtų puslapių, su įvairiais priedais. 
Vienas tų priedų yra “The Week in Review”,— svarbiausiųjų pra
ėjusios savaitės žinių santrauka — apžvalga. Praėjusio sekmadienio 
pasaulinės politikos apžvalgoje įdėtas skyrius: “Lithuania. The 
Uneasy “Republic”. Pabrėžtina, kad “republic”, yra kabutėse, 
tartum laikraštis nepripažintų Lietuvos “sovietine, socialistine res
publika”.

Straipsnyje rašoma: “Girtuo
kliai. Gatvės nuotykių mėgėjai, 
žmonės su kriminaline praeiti
mi”. Tokiais terminais sovietų 
spauda praėjusią savaitę aprašė 
aštuonis jaunus žmones, kurie 
teisiami Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo Kaltinimai: vadovavi
mas dvi dienas trukusioms Kau
no miesto riaušėms, gegužės 18 
ir 19 dienomis ‘ Iš oficialių apra
šymų buvo sunku atpažinti tau
tinių jausmų įkvėptus' jaunus 
žmones, kurie buvo įvelti į inci
dentus”.

Toliau apžvalgoje rašoma: 
“Nuteisti už viešosios tvarkos 
ardymą ir gatvių judėjimo truk
dymą, jaunuoliai gavo palyginti 
švelnias bausmes iki trejų metų 
kalėjimo. Aiškiai matomas at
laidumas už kaltinimus, kurie bu
vo mažiau rimti, negu galėjo bū
ti, turint galvoje priesovietinius 

^riaušių motyvus, parodo, kad so
vietų valdžia troško sumažinti 
įvykių Kauno gatvėse reikšmę.

Pagal to meto neoficialius pra
nešim us . tūkstančiai jaunuoįių, 
šaukdami riacidhalištlniiis šū* 
kius, kaip “Laisvės Lietuvai!’1, 
kovojo su milicija ir parašiuti
ninkais per Romano Kalantos, 
20 metų susideginusio studento, 
laidotuves. - ’ \

Susideginimas ir tautiniai ne
ramumai, kurie jį sekė, Vakaruo
se buvo plačiai aprašyti, kaip lie
tuvių nepasitekinimo sovietų 
valdymu ženklai.

Tolimesnis tokio nepasitenki
nimo įrodymas buvo žinia apie 
sovietų žvejų laivo, kurio Įgula 
susidėjo daugiausia iš lietuvių, 
ir ukrainiečių, pabėgimas į-Grai- 
kiją, rašo New York Times sek
madienio pried e.

g®.
r.:«, . j f

- Sovie-

Kur šiandien randasi 
politbiuro nariai

LONDONAS (DP).
tų aukščiausios tarybos posė
džiuose ir pasitarimuose neda
lyvauja net 5 Politbiuro nariai. 
Ypatingai krinta į,akis faktas, 
kad nebesimato penktąją vietą 
Kremliaus hierarchijoje užiman
čio Andriejaus Kirilenko. Taip 
pat posėdžiuose nebedalyvauja 
Kazachstano partijos šefas Belse 
Kunajevas,' Piotras šelest bu
vęs Ukrainos partijos šefas, ir 
Rusų respublikos buvęs premje
ras Voronovas. Taip pat paste
bėtas penkių kandidatų į polit- 
biurą nedalyvavimas.

Aiškinimas, kad kai kurie iš 
jų yra atostogose, o kiti savo 
respublikose prižiūri derliaus 
nuėmimą, mažų mažiausiai yra 
išsisukinėjimas nuo atsakymo.

Kiekvienais metais prieš Auk
ščiausiojo Sovieto dviejų dienų 
sesiją CK plenumas iš 241 par
tijos narių šiemet nebuvo su
šauktas. Aiškinama, kad CK 
prezidiumo nariai, aukštieji pa
reigūnai tuo metu buvo Pragoję, 
kur vyko Varšuvos pakto ma- 
nievrai, o kiti politinės-ekonomi- 
nės vadovybės nariai buvo už
imti pasitarimais su Irako prezi
dentu Bakru.

MADRIDAS. — Buvęs Argen
tinos diktatorius Juąn Peron sek
madienį atšventė savo 77 gimta
dienį. Paskutinius 12 metų Pe
ronas praleido Madrido priemies
tyje Puerta de Hierro. ,

VARŠUVA. — JAV kardino
lo Krol vizitas Lenkijoje atida
ro kelią kardinolui Vyszynskiui 
vizituoti Ameriką. Valdžia jį 
kelis kartus išleido į Romą. Ma
noma, kad Giereko valdžia jį iš
leistų ir į Ameriką. Pats Giere- 
kas ateinančiais metais gali vi- 
vituoti Ameriką, atsakydamas į 
prezidento Nixono vizitą Lenki
joje.

HAVANA. — Amerikietė ne
grė Angela Davis pareiškė per 
Kubos radiją, kad vieną dieną 
ir JAV-bėse bus statomas socia
lizmas. Kalifornijos universite
to regentai nutarė nesamdyti 
Angelos Davis profesoriaus asi
stente' filosofijos fakultete, kur 
ji dėstė anksčiau. UCLA kanc
leris Charles Young pareiškė, 
kad Davis įsipareigojimai yra ki
tose srityse, ne akademinėje kar
jeroje.

MOGADISHU. — Uganda ir 
Tanzanija paskelbė užbaigian
čios savo ginčus, kurie buvo pri
vedę prie ginkluoto konflikto. 
Įtempimas , sumažėjo, kai Soma
li j ai ir Zairei tarpininkaujant, 
šalių užsienio reikalų ministerial 
pasirašė bendrą pareiškimą, už
baigiantį konfliktą. '' z

DETROITAS__ Miesto meras
Roman Gribbs yra demokratas ir 
remia sen. McGoverną, tačiau 
mero žmona Katherine Gribbs 
paskelbė balsuosianti už prezi
dentą Nixona.

CLINCHFIELD__ Georgijoje
Charles Shipes ir Glenda Daniels 
važiavo automobiliu į bažnyčią, 
kur turėjo įvykti jų sutuoktuvės. 
Pakeliui jie susidūrė su sunkve
žimiu, automobilis užsidegė ir 
abu žuvo. Jauriasis buvo 20, jau
noji 18 metų amžiaus. Kartu žu
vo jaunojo 16 metų sesuo ir 5 
metų pusbrolis.

♦ Tautinė Kinija minėjo savo 
valstybės įsteigimo dieną. Savo 
kalboje Chiang Kai Shekas puo
lė Japoniją už santykių su Peki
no režimu užmezgimą.

Sovietu žurnalas 
puola McGoverną 

MASKVA. — Sovietų žurna
las “Za rubežom” apkaltino sen. 
McGoverną, kad jis “praradęs re
alybės jausmą” ir pasisakęs prieš 
Amerikos-Sovietų Sąjungos pre
kybos susitarimą, tik dėl sovie
tų emigrantams taikomų švieti
mo mokesčių. McGovernas, vi
liodamas Amerikos žydų balsus, 
bandąs užblokuoti prekybos su
sitarimą

žurnalas sako, kad sen. McGo- 
verno pastangos esančios šanta
žas ir žemos rūšies politika.

>

Prezidentas Nixonas išnaudoja kiekvieną progą fizinei mankštai 
Čia jis matomas kėgliavimo sale j e.

Indija pripažino 
Rytinę Vokietiją 

NEVT DELHI.4- i? Indija' pT 
skelbė, kad ji išplečia savo ry
šius su Rytų Vokietija į pilną 
pripažinimą ir generalinis kon
sulatas Rytų Berlyne paverčia
mas pilna ambasada, šis pripa
žinimas Rytų Vokietijos nelie
čia galimo abiejų Vokietijų su
jungimo į .vieną valstybę, pareiš
kė Indijos užsienio reikalų mi
nisterija.

Vakarų Vokietijoje šis žings
nis nesukėlė nustebimo, nes In
dija savo užsienio politiką vis 
daugiau 'derina prie komunisti
nio bloko valstybių politikos. Vy
riausybės žingsnis buvo kriti
kuojamas Indijos parlamente de
šiniųjų partijų atstovų. Jana 
Sangh partijos vicepirmininkas 
Mahavir pareiškė, kad Rytų Vo
kietijos pripažinimas yra dar 
vienas komunistų įtakos kongre
so partijai įrodymas.

V Vakar Amerika minėjo 480 
metų sukaktį nuo Amerikos at
radimo. Kolumbo dienos para
das įvyko ir Čikagoje, kur daly
vavo ponia Pat Nixon. Kolumbo 
dieną mokyklos, valdžios įstai
gos buvo uždarytos.

■0- Kinijos premjeras Chou En 
Lai pareiškė, kad Kinija jėga 
nebandys prisijungti Fofmozos, 
tačiau laipsniškai, pamažu, šią 
salą susigrąžins.

Šiaurinėj Airijoj buvo nu
šautas kurčias 17 metų protes
tantas jaunuolis, negirdėjęs po
licijos įsakymo sustoti.

New Yorko “yiddish” kalba

PARYŽIUS. — Prezidento patarėjas Renri Kissinger vakar 
liko Paryžiuje, trečiai dienai slaptų derybų su šiaurės Vietnamo 
politbiuro nariu LeDuc Tho irXuan Thuy, š. Vietnamo delegacijos 
Paryžiaus taikos derybose vadu. Pirmą kartą su Kissingeriu 
buvo ir jo pavaduotojas gen. Aleksander Haig, kuris neseniai 
lankėsi Saigone ir tarėsi su prezidentu Thieu. Jo buvimas šiose 
slaptose derybose davė pradžią gandams, kad Paryžiuje yra spren
džiamas prezidento Thieu likimas. Baltieji Rūmai nieko apie 
pasikalbėjimų eigą neskelbia, tik sako, kad derybos priėjo labai 
rimtą, reikšmingą ir jautrią stadiją.

Lenkų kongresas 
lieka neutralus

DETROITAS. — Devintajame 
Amerikos Lenkų kongrese De
troite kalbas pasakė abu vicepre-

leidžiamas žydų laikraštis “Dai-! zidentiniai kandidatai: demokra- 
ly Forward” indorsavo demokra- • tų Sargent Shriver ir respubli- 
tų kandidatą sen. McGoverną,• konų — viceprezidentas Spiro 
nes prezidentas Nixonas einąs su Agnew, kuris kongreso labai 
didelėmis biznio korporacijomis Šiltai sutiktas, nors kongreso da- 
prieŠ žmonių interesus.

Kardinolas Krol 
vyksta į Lenkiją 

.^■FHILADELfclA. — šiandien 
kardinolas John Krol, Philadel- 
phijos.katalikų arkivyskupas, iš
vyksta į Lenkiją, kur jis daly
vaus lenkų kankinio kunigo Mak
similijono Kolbes palaimintuoju 
paskelbimo ceremonijose. ' Kar
dinolo Krol tėvai yra gimę Len
kijoje. Jis jau 1966 metais norė
jo aplankyti Lenkiją, bet tuome
tinė lenkų vyriausybė jam neda
vė vizos. '

Kartu su .kardinolu Krol Len
kijon vyksta kardinolas 'John 
Wright, buvęs Pittsburgo vysku
pas, dabar svarbios Vatikano 
Dvasiškių kongregacijos prefek
tas ir Muencheno arkivyskupas 
kardinolas Julius’Doepner.

Kunigas Kolbe nacių Ausch-f palaimintuoju.

lyvių tarpe, kaip patys lenkų 
Brooklyne vienas dujų ben- sluoksniai praneša,’apie 8-5G bu- 

drovės darbininkas žuvo, šeši bu
vo sužeisti, sprogus dujų vamz
džiui. ■' \

♦ Sen. Edward Kennedy sa- • raliumi Jonu Sobieskiu. Nixonas 
vo kalboje žydų susirinkime pa- ’ sustabdęs riaušes universitetuo

se.
Shriveris gyrė lenkus, jo kalba 

buvo sutikta mandagiai, tačiau 
šaltai. Net pabaigoje, kada dau
gumas delegatų plojo Sh'riveriui 
atsistoję buvo kongreso 'dalyvių, 
kurie sėdėjo.

Kongreso komitetas politi
niams klausimams 24 balsais 
prieš.6 nutarė nepaskelbti prita-. 
rimo jokiam kandidatui "Į prezi- 

(dentus. Komiteto sprendimas 
Į laikomas nors nedideliu laimėji
mų demokratams, nes kongreso 
nuotaikos buvusios aiškiai res
publikoniškos.

Demokratų kalbėtojas paskel- 
jbė septynių punktų sen. McGo- 
; verno “Etninę Magną Cartą” 
baltosioms amerikiečių mažu
moms, tačiau tas planas neužde- 
gė lenkų kongreso, kuriame bu
vo atstovaujamos lenkų koloni
jos iš 38 valstijų.

tvf xxcxAcrvFjv; u u ouoix iii n. nu C pa“ > 
reiškė, kad Maskva turi paša
linti visas užtvaras, kad sovietų 
žydai galėtų išvažiuoti. Ameri
kos įsipareigojimai Izraeliui ne
gali būti derybų objektu, tą tu
rinti suprasti Sovietų Sąjunga ir 
arabų valstybės.

P. Vietname komunistai už
ėmė kelis kaimus vos 15 mylių 
nuo. Šaigono ir perkirto-, kelią nr. 
13 tarp Saigono ir vyriausios ka
riuomenės būstinės Lai Khe, 30 
mylių Į šiaurę nuo Saigono.

witzo mirties stovykloje pasisiū
lė mirti už Lenkijos kariuomenės 
puskarininką Francois Gajowni- 
czec. Stovyklos prižiūrėtojai pa
skyrė 10 kalinių mirti už tai, kad 
vienas kalinys pabėga iš stovyk
los. Gajowniczec pradėjo aima
nuoti, kad jis norėtų dar pama
tyti savd šeimą, tada kunigas 
Kolbe pasisiūlė užimti dešimties 
kalinių skaičiuje jo vietą. Ga
jowniczec liko gyvas, o Kolbe 
mirė. Dabar Auschwitze jis bus 
paskelbtas katalikų bažnyčios

Praėjusią savaitę Įtakingas 
Londono laikraštis “The Times’’ 
paskelbė turįs žinių, jog Kissin- 
geriš su Hanojaus diplomatais 
priėjo plataus susitarimo. Hano
jus ir Washingtonas tą žinią pa
neigė, tačiau “Times” liko prie 
savo nuomonės, nors atsisakė pa
skelbti, iš kur tą žinią gavo.

UPI agentūra paskelbė iš Sai- 
gono, kad Amerika greit pasiū
lys naują taikos planą, kuriame 
prezidentas Thieu pasitraukia iš 
pareigų ir perleidžia prezidento 
pareigas P. Vietnamo parlamen
to pirmininkui Nguen Van Hu- 
yen. šis yra buvęs partneriu ad
vokatų firmoje su Huu Tho, da
bartinės Viet Congo laikinosios 
vyriausybės nariu.

Iš pačių Saigono šaltinių UPI 
patyrė, kad taikos plane numa
tomas visos Amerikos kariuome
nės. atitraukimas, bombardavi
mų ir jūros blokados užbaigimas. 
Šiaurės Vietnamas už tai žada 
paleisti visus amerikiečius karo 
belaisvius, žada sustabdyti infil
traciją iš šiaurės Vietnamo į pie
tus ir sutinka “rimtai”, derėtis 
Paryžiuje ar kitur dėl karo pa
liaubų ir taikos.

Saigono vyriausybė paneigia 
šias žinias, kaip neturinčias pa
grindo. Panašiai kalba ir Hano
jus. Baltųjų Rūmų spaudos se
kretorius visai atsisakė vakar ko
mentuoti Įvairius gandus ir spė
liojimus. Nežiūrint tų paneigi 
mų, aišku, kad Paryžiuje vyksta 
svarbūs 
pakeisti 
padėtį.

pasitarimai, kurie gali 
Vietname susidariusią

S

-

S«n. McGovernas, apsilankys dideliame New Yorko italę piknike, 
išbando savo laimę italę žaidime "bocci".

javus is užsienio
MASKVA. — Sekmadienį So

vietų Sąjungoje'buvo švenčia
ma žemės ūkio diena. Įvairiose 
pareigūnų kalbose ir straipsniuo
se dar kartą pasitvirtino šių me
tų derliaus nuėmimo sunkumai. 
Žemės ūkio akademijos direkto
rius Pavel Lobanov ir žemės 
ūkio viceministeris Leonid Chi
trun pareiškė, kad šių metų der
lius sieksiąs 1966-70 metų penk
mečio vidurkį — apie 167 mili
jonus metrinių tonų javų.

Jei blogas oras pakenkė vaka
rinės Rusijos derliui, Kazachs
tane buvo gautas 25.5 tonų grū
dų derlius — geriausias nuo 1966 
metų.

Chitrunas televizijoje kalbėjo 
apie milžinišką darbo jėgos ir 
mašinų mobilizaciją, didingas pa
stangas. Joks kalbėtojas nepa
sakė klausytojams, kiek javų val
džia perka užsieniuose.

BUENOS AIRES. — Argenti
noje iš pareigų pasitraukė finan
sų min. Cayetano Licciardo.

j-

Nauja Norvegijos 
vyriausybė

OSLO. — Norvegijoje, pasi
traukus premjero Bratelli vy
riausybei, karalius Olavas V-sis 
pavedė vyriausybę sudaryti Lar- 
sui Korvaldui, 56 metų, krikščio
nių liaudies partijos politikui, 
kuris kovojo prieš Norvegijos įs
tojimą Į Europos Bendrąją Rin
ką. Vyriausybė atsistatydino po 
to, kai norvegų balsuotojai re
ferendume pasisakė prieš Įstoji
mą Į rinką.

Nauja vyriausybė, sudaryta iš 
rinkos priešininkų eilių, nebus 
stipri, nes visos trys koalicijos 
partijos parlamente turi tik 47 
vietas iš 150 vietų. Ir tų 47 atsto
vų tarpe tik 32 yra nusistatę 
prieš Europos rinką

Šachmatų 
olimpiadoje

SKOPJE. — Pasaulio šachma
tų olimpiadoje Sovietų Sąjunga 
pralenkė iki šiol pirmavusią Ju
goslaviją ir atsistojo pirmoje vie
toje su 28 taškais. Amerika pra
laimėjo Vengrijai ir stovi dešim
toje vietoje.

Po sovietų ir jugoslavų šach
matininkų geriausiai laikosi: 
vengrai, vakarų vokiečiai, čekos- 
lovakai, rumunai, bulgarai, ispa
nai. Olimpiadoje jau baigiamas 
10-tas ratas.

Premjero Korvaldo vyriausy
bė jau bus 28-ta Norvegijos vy
riausybė nuo 1905 metų, kada 
Norvegija atsiskyrė nuo Švedijos 
karūnos.

ILGIAUSIU METU S. MICHELSONUI
Atsiprašymas ir linkėjimas

Sakoma yra, ką gyvą, palaidoja, tas dukart ilgiau gyvena. To 
tikrai linkiu mūsų spaudos žymiam veteranui Stasiui Michelsonui, 
kurį praeito penktadienio Naujienų Nr. 236 geriausiais norais 
palaidojau ...

Išėjo taip, kad telefonogramos tekstas iš New 5orko pereida
mas per kelias rankas, koncentravosi svarbiausiai Į mirusiojo pa
vardę, o man visoje Amerikoje buvo žinomas tik vienas Michel- 
sonas, tad ir atlikau jam. o ne kam kitam, paskutini patarnavimą, 
kaip mane pralenkusiam kolegai.

Į trečią dieną paaiškėjus, kad Stasys Michelsonas yra gyvas 
ir sveikas kaip ridikas, o miręs yra Vincas Michelsonas. Wood
haven, New Yorke, gyvajam ilgiausių metų, o mirusiajam amžino 
atilsio! J-
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TVIRTA SVEIKATA -PASTOVI LAW
KūrtD, proto ir įausoiy darrtčs pagrindai 

; aujausiy mokslo Žinių populiarus perteikimas

JONAS ADOMAVTčIUS, M. D._----------

i$SIPLĖTUSIŲ KOJOSE VENŲ MttKINIAI
Tik anksti išsiplėtusias venas tvarkantį galima ląukti

reikiamo pagerėjimo. Mėdiciniška tiesa

si norirne būti sveiki, bet ne. 'diniį mitybą sutrinka: tos celės\rIJ

vis elgiamės tokiam sveikumui* mažiau ima gauti maisto ir de- 
Vnnn n ola i V vf i TYanar Tia. t "ifiriinni oa fivnoin+vvwA IrzaKibi

ša ktų. bet labai maža- mūsų 
4 , L.
T. ji susipažinkime su išsiplė-

d;.
ko fose;

vis
5S užlaikyti. Daug. pristatymo Veltai

e yra išrinktų būti sveikąis.
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULI 
rno vaikštant be batų, 
ir atsisako toliau 
Sėdėti nėra kur. Nebent įeitu-j 
mei į maldyklos vidų ir susi- 
riestiunei j u dievui uusi lenkęs 
ant raudono kilimėlio.

Bet palauk, atsiminiau, kad

i šalinamas tik 
, kai jis esti sunai- 

___ senai jame besiran-
— rūgštinamas šlapimas geriant; dančių akmenų. Žmogus gali gy- 
daug bruknių sunkos (cranbaryįv " 'i‘~

__ 2___ * l Visas inkštas 
_ geriant graifruktų j tais atvejais, ! 

jei kaleijaus akmenys. kintas jau ~ 
A J —— X..V nlrrv

piel n negeriau,■ tai šlapimas šarmi- j 
namas daug ;

kaip tas tu r-1 nuiį centro,-pasitinka 
viešbučio langais.'daug ^gražių i

padorios kraufu- gausu gefių. Dauginau
i už- tylų ir jų vardai nežinomi. Kai 

apsisaugoti Į priartėji! prie bažnyčios, nia- 
spindulių, tau prieš ją nepaprastai gražiu 

i sodą ir jame patyrusios rankos 
’ ' ! ’ Ta

i akmenys — 
k:-- -- 
Į sunkos;

I

! mas atsakantis.

mane
sofielių ir juose 

i neina-
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__ _ ____ ___________ x _ Sėdi (iš kairės): A. Kličius — pirm., S. Piečaitienė — Mon- 
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Xv H1-54 © s ^Kanados Lietuviu Dienos Komitetas. Sėdi (iš kairės): A. Kličius — pirm., 5. Piečaitienė — Mon- 
trealio KLB apylinkės pirm., ir P, Rudinskas — informacijai. Stovi: B. Staškevičius — nakvynėms, J. Šiau- 
čfulis — Dienos leidiniui ir finansams, R. Otto — sportui, J. Piečait-s — koncertui, B. Niedvaras — baliui ir

G. Vazalinskas — dailės parodai.
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zenti šimtą metų tik vieną (ži- 
.—v, visai sveiką) inkstą tu- • 
rėdamas. Kaip su viena nosim,

2. Visais akmenų inkstuose at-1“'***’° "ūū . . ’
• - - • 7 .x, (gus gali gerai jaustis. Tik dar

♦1 9

juice). Maistas taip pat skiria-! nomą,

(Tęsinys)
Bet visvien, žūl būt, pasis

tengsiu, jei ne per šią maldyk-

J 
skauda. 

betarnauti.

M ^įi &■ ■-.■
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M

taip gerai ir su vienu inkstu žmo-

I gelis 
i
I

Į

po 
Anei vienos

i kurią panorėtume: 
Norėdamas

karšios saulės 
apsidengęs lietsargiu brukuosi 
per tą ilgasijonių

langais.!daug -graliųz

• if
FT _f ■

¥

P 7

*■

iv<7’. 
įsukti.
i nuo

prie bažnyčios,7 .3^.

F-z

te.
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£ JM Mjglą, tai mieste per kokią nors 

bažnyčią jį surasti.
Dar einu per visus šventyk

los kampus, net sprandas man ( 
įskaudo bežiūrint, pakėlus gal- man dar teks šimtinė laiptų 
vą į spindinčius bokštus. O jų. pereiti iki dasikasiu iki ten, 
tiek daug, visi tokie ;
skirtingi. Nežinau tik kam beivė ir bus galima palaimintus

J----- - — ----

K I
\)ru minių prižiūrimas geliu klombas.

_ • K • • ‘ V
"" 'Z, W 
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(moterų veik nesimato) ir jau- kai išberti baltu žvyru. Einu li
čiu kad jie visi mane stebi, o Ivg žiemos sniegas 

• kartais net labai Įkvriai atsis- , t * •* »
Tuose artėju prie klebonijos durų, 

f 1 •

ejais privalu gausiai gerti skys-. j^esnio atsargumo reikės, nes 
negalima bus paskutinį inkstą iš-

■--^į

ciu kad jie visi mane stebi, jis girgžda 
man po kojomis. Kai jau pri-

čių (jie turi būti atsakantys). :~alima bus paskutinį inkstą iš
pjauti, jei ir jame akmenys pra-

i it 
s .4J

I r "zz - 
lay# 

įp^ 

e

' X u y ■ v —•   . - - - _• ’ «r r

! Žinoma, tik ne alus ir ne vynas
bei degtinė ar kokakolai viso- ĮjJ^“naikinamąjį darbą atlikti.

Iki šiol nedaug ko gero susi- 
su inkstuose akmenų iš-

kiausi. Už tai dabar pratinki- 
mės į sveikus gėrimus — į gau
sų sriubų vartojimą. Įprastus laukta • • • € > • •

U-s n.r
Įvairūs, j kur jau bus rhiesto rajono gat- •<

toję žvilgsniai palydi, 
žvilgsniuose

inkstuose akmenų iš-

nematyti kokios, lyg laukiamo svečio staiga iš-
1 no- ėjo pasitikti ................ ..

Iręjimas apžvelgti mano kitokią u is. Ji braukia šviesia priejuos-
nors neapykantos, bet lik no ėjo pasitikti nebejauna inote-

Budų ir bokštų tiek daug gy
vuliškų galvų. Tos galvos pa
našios Į jiūtų. Jų dantys iškišti, 
išsižioję. Jų tiek daug. Visi se- 
di ant užpakalinių kojų, o prie
kinės atrodo tokios jau nepro
porcingai ilgos. Ką jie .simbo
lizuoja?

• Ta jų vadinama Shwedagon 
Pagoda tokia didelė, kad porą 
valandų labai intensyviai kla
jojęs viso dar neapžiūrėjau. O 
vargšės kojos jau nebeklauso.
Jos degte dega nuo pervargini- tės man sakė, kad jos iš čia va-

batus apsiauti.
Nesuradęs to garsaus lietuvio 

ir gerokai išvargęs, einu leistis 
laiptais per tą turgavietę že
myn. Iš lengvo statau kojas, 
bet visur vis taip skaudančiai 
man į padus duria, kad net iki 
paširdžių’ nudiegia, 
sustoju prie vienos ar 
krautuvėlės ir apžiūriu jų smul 
kias prekes, čia gero nieko 
anei. nesitikiu rasti. Juk nevel
tui tada važiuojant tos vokie-

. OUt T UA - ,-----
vien sausai misti, ar vien kenk- i tirpinimr vaistais. Mėginamos 
smingus skysčius vartoti — pa- organinė:: ir neorganinės medzia- 
skui sunku esti keisti savus vai-: gos. Tyrimai tęsiami. Sunku sų-
gio-genmo jprocius i svtiAVbiuuD. * i«jw v*xxx^ — *

o ,___x. ___ __ tirpintoją. Paskutiniu metu pa-■ ' * r ’ * - 
fekcija, jei akmuo inkste bus pa-- 
liktas. Reikės _ antibiotikus bei 
kitokius vaistus (pvz., mandela- 
mine) vartoti.

Jei akmuo būtų įsispraudęs į 
inkstų geldelės įdubimus (calix 
vadinamus), gydytojas turės 
prašalinti dalį inksto, kur tas 
akmuo bus įsispraudęs. Ta ope-]

; ravi j a vadinasi pusiau inksto 1

ir nuo jų gerokai besiskirian- i te savo suprakaitavusius skruos 
klausia ko aš 

prisistačius 
kokiu reikalu 
'ji labai

B S
yVIGU OaiACGH UliOVl, — ~^ir-

smingus skysčius vartoti — pa-' organinės ir neorganinės medžią- 

gio-gėrimo įpročius į sveikesnius. * rasti tikrą visokių rūšių akmenų 
„ „ . . . .. .. . tirpintoją. Paskutiniu metu pą-

.3. Priseis kovoti su galima m-į... , , ... ■ ū„. .. .. ... . , t v___  (siekta tam tikrų paseku varto
jant paprastą dažą — methylene • >

čią išvaizdą ir drabuži.
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y P* Jaunimo kongreso spaudos konferencijoje rugsėjo 24 d. Margutyje (Chicagoje)

tus ir 
! Man

norėjau, 
ir pasakius 

aš čia atvykau, 
mandagiai atsiprašė, 

, kad kunigo nėra 
y-i ir ji nieko negalinti padėti. Ką 

atsiprašau ir padėkoju už 
..... vma. v' C

(Bus daugiau)

ėsti daEnai užblokuoti, užspaus
ti sutinimo. Tada tose kojų vie
tose ima audiniuose susirinkti 
daugiau angliarūgšties (carbon 
dioxide) ir mažiau atsirasti de- 
^bmės (oxygen).
. ....

Negerumas Išsiplėtusių kojoje
Virš minėti įvaų-ūs pakitimai

"'.į- •*- - J-,'

Fa
kojose venų negerumais,J

'y k
imkime šalinti tokias

v r as ir jų išsiplėtimo IŠ 'ankšto 
ve kime.

l’siplėtusi vena tūri savo vi-

yra didesnis kraujo[ kiekis. Krau-j j^gfįionjes stoka, perR^usus kie- 

drdstatinis spaudiinas: v^eria yra] 
kiauras vrimždis, tik nė varinis,]

n 1 V*-.- firieš jiems pražystant mūsų dioxide) jr mažiąu atsirasti de-

„_____ ____ _ .W3^|V
dalyvavę spaudos, radijo ir jaunimo atstovai, sėdi iš kairės: dr. V. Vygantas, (New York), 
S. Mikaliukas, R. Sakadolskis, J. Šlajus ir A. Sabalis (New York). Stovi iš kairės: A. Ku- r* t*---- • • • - - -

I’siįlėtusi veria tūri savo vi
duje didesni spaudimą, nes joje 

k _ __t - -Zt ♦ ,'sA^r' -

jagy slės viduj e yra pakilęs hy-

kiauras vainYdis, tik nė varinis 
ne geležinis ir ne molinis, bet iš 
gyvos mėsos, tokips plėvės su
dėtas, jai jau molinis vamzdis
i S.-/ <į.=s, — -w_-.. ' • "r ' . " ■ ' ’ ’

praleidžią daugiau skysčio, ku
ri laiką yffje skysčio (van- 

- dens) spaudimui padidėjus, tuo 
labiau plėymfc žarnos —: venos 
sienelės imą .praleisti daugiau 
skysčio (kraujo serumo) į savą 
aplinką.- {taig aplink išsiplėtu-

ri laiką jd viduje skysčio (van-

labiau plėvmė žarnos — venos

skysčio (kraujo serumo) j savą

veną -pradeda rinktis skys-šią veną ^pradeda rinktis skys, 
t:s, koja ima,tinti.

Tada sutrinka kapiliarais lim

(šūkpaudimąs limfos kapiliarų, 
j* * ,1 4 ** j ’ ^1 • ’į ’ "* •

kis angliarūgšties) dėl išsiplėtu- 
tusių kojose venų atsiradę, suke
lią ketveriopą ųėgėrmną: 1. sun-
tusių kdjose venų atsiradę, suke
lią ketveriopą negerumą: 1. sun
kume jausmas kojose, 2. greitas 
hūovargiš, 3. skaugnaaš ir 4. su
tinimas. Tai pirmi keturi nege
rumai jaučiami kojose, kai jose 
venos iasiplečia, Tpliau darosi
dar blogiau. Prasideda išsiplė-

įtusjų veidų komplikacijos.. Viena
.pikta„dvasia pasišaukia dar ke-
Hast kitaa ųž save piktinęs. Ta-

Tada sutrinka kapiliarais lim-'. 
foš tekėjimą?.’ (Malį, šalia vV 
siems-. žiią5mbs: krlujbtakos ir 
krauj agystių,’ žmogaus' kūne yiu

.i . ■>. Li- j <■ - 4 - .
- ---- -

kėj imąs limfos indąf5.Qjįe daug

nusibrozdinus od^’ima tekėki ĄntjroĮjf —

da žmogui darosi nepakenčiamas
Jyyęuįmas.'' ■*- :

Išsiplėtusių kojose venų
' ♦ FU L-o inc

blue. Tai nekenksmingas mėly
nas dažas — skystis. Jomi buvo ' 
ištirpinti inkstų akmenys, susi
deda iš uratų ir oxalatu. Iki Šiol — •

Kartais 
kitos

čysr P. Venclova, J. Jasaitytė, R. Kasparas, A. Matutytė, P. Stoncius, J. Kisieliūtė, G. Ka
zėnas, L. JadvirŠytė, E. PakŠtaitė, S. Lukauskas, AĄ. Tarnuiionienė, P. Petrutis, dr. A. Nor

vilas, S. Gečas, Si Tamulionis ir B. Nainys.
Nuotrauka A. Gulbinsko

zenas, L. Jadvirsyte, E. Pakstaitė, S. Lukauskas, M. Janriulionienė, P. Petrutis, dr. A. Nor-

-I

Sustojau kampe ir žiūriu j primindama,

se (ne tik venose) ‘ kraujotakos imkime tvarkytis. Toliau apie 
suirimas., žinoma, vien tik ve- tai — sekantį kartą. Nereikia 
nų išsiplėtimas gali visus viršui susilaukti žaizdų — egzemų dėl 
minėtus negerumus — kompli- išsiplėtusių’venų, nes tada nė ge

ras gydymas daug padėti nega
lės. .

Pasiskaityti. Medical Times, 
Vol. 83, No. 1, January 1955.

Kai kurie urologai (šlapimo takų 
chirurgai) tokius nelygius — iš inksto

netoli esančios kažkokios tikv 
bos bažnyčios bokštus.
sunku įspėti, 
žmonės melstis čia renkasi. Ir 
staiga atėjo nelauktas sumany
mas, nueiti i tą bažnyčią ir gal 
jie žino tą garsųjį lietuvį, ku
ris čia poeziją rašo ir tokią ar- 
chivyskupo vietą užima.

Sukuosi į tų pusę, iš kurios 
dungso raudoni mūriniai baž
nyčios bokštai, 
minią ten braunuosi.

iš ju' gi
kokios tikybos'sutrukdv

žiuoja Į Bangkoką apsipirkti, jų maudykla. Prie jo keletas!geriau nei žinoti nežino. Apie 
neš ten nieko negalima gauti, moterų semiasi - ' į

Pagal laiptus vis žemyn ir že-Į apsirengusios būdamos, pilasi
miniatiūrinės [ant savęs. Kiti viduje sulipę te-

Tokių patogumų

toks gydymas laikomas dar tik 
bandymo stadijoje esąs. Tamsta 
grįžk pas savą gydytoją ir pildyk 
jo nurodymus dėl dietos, vaistų, 
ištyrimų ir gausiems šlapiirio iš
skyrimo bei nuo uždegimo apsi- — — > <

neš ten nieko negalima gauti. moterų vandeni ir,, jų, tiek pirkėjų, tiek pardavė
jų švarumą ir atrodymą nebė
ra reikalo nei rašyti. Vis viena 
negalima tinkamai apibūdinti 
ir aiškiai kaip nuotraukoje pa
rodyti. Dauguma basi. Ilgi jų 
rūbai sudėvėti, susiklijavę ir 
kai kurių jau apiplyšę.

Ilgokai stebiu kiekvieną die
ną ten vykstantį jomarką ir vis 
pamatau ką nors naujo. Prie 
jo čia atvažiuoja taksis ir lau
kią iš viešbučio išeinančių tu
ristų, kad galėtii iš jų uždirb
ti, nors jie visi yra valdiški ne 
privatūs, kaip kitur, žinoma, 
jie gauna taip vadinamų, “tip- 
sų”, kas jiems ir labai svarbu. 
Kitas sugeba ir apgauti čia nau
jai atvykusi turistą, žodžiu 
jiems Įkrenta ekstra i kišenę.

Pailsėjęs išėjau i miestą, ku
rį jie vadina centru. Einu per 
tiltą, apačioje geležinkelio bė
giai. Netoli matau ir geležin-
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mvn išdėstytos i
Vienur sustoju, liuškuojasi.

guli ant dar nesu matęs, galvoju šau.

U i ikrautuvėlės.
Žiūriu — pardavėja 
grindų, ■ ‘ 
tiesusi ant pilvo. ] 
kad ją taip stebiu, pakėlusi gal
vą kažką man sako. Nesu
prantu. Manau, kad klausia 
kuo galiu padėti ar panašiai. 
Toks juokas painia, kad vos 
išsilaikiau nepradėjęs kvatoti. 
Neigiamai numojau, kad man 

ir einu toliau, 
pardavėjai arba par-

i: (L° Z ~ V -- j X W ▼ A J C4r ¥ VAUmiAKŽJL £/V«^.av*v«.

sišakojusius akmenis šalina lauk prašalinimu (heminephrectomy) 
operacijos būdu. Nelaimė, kad arfca išsišakojimo geldelėj chi- 
tokie alvmenys vėl atsiranda. Ir rurginiu būdu prašalinimu (caly- 
tai labai dažnai atsitinka. Kiti, cectomy). šitaip operuojant, ma
jų tarpe dalis ir mūsiškių — lie- ■

I I - —
visu savo kanu pasi-<Prie siauručio upelio plauna

. Pamačiusi,III
MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

<45 ARCHER AVENUE
CHiCASO, ILLINOIS SOSS

PHONE: 2544471

IK y*t UiNuo
1914metų

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

$20.000.'

saugojimo. Neužmiršk svarbiau
sio ir tamstai nemaloniausio: 
priseis litrais skysčius gerti, na

i ir per didelę
Kai išei

moterys!
žemės juos

skalbinius
pat ant purvinos
ir išdžiausto. Vaikų gi, kaip 
musių pavasario metu Lietuvos 
kaime. Gatvelė negrįsta be ša
ligatvių, o tik kai kur pames
tas koks lentgalis. Mažytis kū
dikis guli ant žemės ir ramiau
siai sau miega, prie jo mažo 
kūnelio prisiglaudusi purvina 
katė. Musės spiečiais skraido, 
o motina sėdi ir ant plikos že
mės Įsikniaubusi ką tai dirbi
nėja. l

Pavargau nuo tų tokių neį
prastai baisių reginių ir apsi
sukau eiti atgal. Visa laimė, 
kad čia niekas neprašo išmal
dos, kaip kitose vietovėse,

Jos čia
kacijas sukelti.
. Atsiminkime, kad išplėtimo 
dydis neatitinka, nusiskundimų 
gausumui. Gali ir nedidelis ve
nų išsiplėtimas sukelti gausius 
kojose negerumus. Todėl neap
sileiskime mažuose negerumuose 
— nesusilauksime didesnių.

■ Tolesni odos pakitimai, atsira
dę dėl išsiplėtusių venų, gali už
tušuoti pačią tų pakitimų prie
žastį — išsiplėtusias venas. Odos 
pakitimai dėl minėtai pakitusių

| STENKIMĖS TEISINGU
i ATSAKYMU PASINAUDOTI

tuvių urologų velija tokius ša-; atsiradimas inkste. Nepamirški-

„ , -----------------r _r---------- V , i * . • .; 7

žiausiai bepasikartoja akmens į ir atsakančiai juos išleisti. Sėk-
- - - • ' — - - » T • . , . • V- 

>K *s»y *<♦;

1 W

kėtus akmenis palikti inkste ra
mybėje. Jie pataria juos gydy
ti trejopai: 1. atsakančią dietą 
paskirdami, ta dieta priklauso 
nuo akmens sudėties: jei uratų

me, kad urologas gali prašalinti 
laisvai inkste besirandantį net 
labai didelį akmenį padaręs tik 
mažą piūvį inkstų geldelės šie-, 
nelėj.

mės. Tik nešim ėsk j jokius šun
kelius, kad ir geriausių draugų 
patartus: jie tikroje nelaimėje 
tamstą apleis — kentėsi pats vie
nui vienas. Tik medicinos pata
rimo klausyk.

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

S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaip žaidimai Trlref o tt4 ~ — — —T-~ — • * *

Apie senus laikus,

nieko nereikia
Žiūriu, 
davėjos visi krautuvėse guli ar
ba sėdi ant grindų. Kad būtų 
patogiau, prekes išdėstę taip, 

. ’ jog lengvai gali kiekvieną pa
siekti.

Kai nusileidau nuo Pagodos 
rajono krautuvėlių ir pasukau 
Į ten esančią šalutinę gatvelę, 
žado netekau. Pati gatvelė pur
vina, negrįsta, be šaligatvių. 
Namukai, jei taip būtų galima 
pavadinti, sulindę i žemę, ap
šepę ir duobėti. Jie visi bam
buko šakomis dengti, gražioje 

r vietoje, prie tekančio sraunaus 
upelio. ' Jie atdari. Viename 
pakabinta marška ir visi ketu
ri kampai surišti Į vieną, o ja
me įdėtas purvinas kūdikis. 
Motina jį supa pažvelgdama Į 
mane. Matomai, jai taip ir li
ko neaišku, ko tas turistas Į jai 
taip paprastą vaikui auginti 

| priemonę nustebęs žiūri.
į liau vieno kambarėlio namuke 
' keletas kačių. Medinis suolas 
Į ir ant žemės keletas lentgalių. 
. Jokių baldų arba padorių indų.

Lauke ant akmenų stovi mo
linis puodas ir ten kažkas ver
da. Kitame namuke matosi jau 
ir stalas. Jis paprastas, ketu
rios netašytos kojos ir ant jų 
užkalta trejetas’ lentų.
matosi kirpykla. Toks pat pap
rastas baisus namukas, duobė
tas ir jame pasistatęs kėdę 
kirpėjas aptarnauja klientus. 
Kiti sėdi ir laukia eilės, prie 
jų miega keletas juodų kačių 
ir šuo. Visi tie gyvuliai tokie 
sulysę, susmurgę, kad net gai
la žiūrėti.

Gatvelė būtų labai gražioje 
vietoje, jei ne tokio baisaus 
skurdo apsupta. Upelis teka 
vienu gatvelės šonu ir jame 
murgdosi vaikai. Kiti sustoję 
žiūri į mane, matomai, jiems 
retai matomi tokie balti balti 
turistai ir dar su foto aparatu 
rankoje. Gatvelės gale cemen
to sulietas bakas, kuris pripil
dytas vandens. Ten pasirodo

idsę venų 
komplikaqjbs

Išsiplėtusios kojose venos
* l-r— — - * i
Išsiplėtusios kdjose venos su- 

mažjria kojose atsparumą užde- 
gimbi — infekcijai^ Taip pat to
kios^ kojos greičiau ir sužeidžia- 

Tai viena komplikacija. 
.. ..fV ...... - ___ . ■ atširanda blazdoje

i! ne krahjas, bet į.šplą panasui1 skausmas rainiai .koją laikant. 
. --- -.. L..' iV .• J-Kitaįs‘a.tvejaįs gaunasi skausmas

Kai dėUi^iplėtušioš venos ima. žėmfau. kelio tada, kai. žmogus
— 41 ‘ * ■" • —r ,- »-2,« M II 1 k j* ' W M ’į

ms». žinomos1 krlujbiakos ir

■riebalinio skysčio*. įtimfos te--i infekcijai-Taip pat to-

šmulkesrii už kraujf^slėš, lėng- 
vai ■

’skystis, viMening^ ilimfa)

mos.

I Kitais-atvejais gaunasi skausmas

Ar galima vaistais ištirpinti i 
inkstų akmenis

Klausimas. Gerb. daktare, kaip, 
aš turiu gydytis inkstų akmenis.

- - ,_r . Gal yra vaistų, kurie ištirpintų
dos kojose dėl ten išsiplėtusių Į tokius akmenis? Už atsakymą;

dėkoju.
Atsakymas. Viskas pareina, 

kaip, kas ir 'kada. Jei mažas ak-

venų gali būti įvairūs. Kai žaiz-
* - _ ___ - - .

venų atsiranda, jos gali būti la
5ai skausmingos, jei tokia žaiz
da atsiranda arti kaulo pavir
šiaus. Kkulo paviršius (perios
teum) yra labai skausminga kau-

tinti aplink tą Veną žmogaus ku-Tgttfii Tie-paskutinieji negerumai 
no audiniai- (mėsos)tada tų aū- ;-rodo, kad prisideda ir arferijo-.
_ \ -y t y ~ —-.'Įšmihgos — tai pareina nuo gau-

F

lo vieta. Kitose vietose esamos 
kojoje žaizdos gali irgi būti skau-
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Gal yra vaistų, kurie ištirpintų

menukas — galįs šlapimo takais! H
nuslinkti žemyn — priseis tik 
laukti tokio jo išėjimo. Tuo tar

pu reikės atydžiai tikrintis dėl

rh.M't'■ KNYGA
% tu j. L 4 Įžlii: t < iv v4 f į ū

tr rlehtjna į- - 
~ 'z - .t' .

’ oi.-.vici. Biržiška,. ALEk5ANĖr>Y!<A5,
_ ^rfiFtas. |3J pusi. t.. '*v-, V i
^ŲLviel -iVriišita, SėWjŲ LfETĘIVlikV..kNYW-'-- »

ĮSfOrajA, 1 dilu,. Wiptisl. - 53.UQ. ląmkStais 
ųirseliais. -r..$2,(W; 11 jiahš. ,225 >bKlf.. jHMa - $3,00 
.minkštais viršeliai*;*—: -7" '

. 4* i h t
IdilJlhh /tį

• ietiiį

BERtALSLA DOVANA 
lųrio- papuos l>et kokia

;rirzwuxJrt; W 'pusi. >*>00

ff

3- 
h

šiimo uždegimo, prisidėjusio prie 
žaizdos. Taip pat toj vietoj esąs 
venų uždegimas (phlebitis) irgi 
gali sukelti didelius skausmus.

yuuuauo j x a vaiA.u luegsLaiiu n e mažiau Kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė-Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. ” * 
žus leidinys. $1,50.

3. - A Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams.
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siems bei jaunimui:

nukes, 34 psl. su 8 apsakymėliais is vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius-

mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota.*___ 1 • J • <— — Didelio formato, 24 psl., gra-

DaiL V. Siman-o,

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

6s kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščiu, kaip
V1!. °?’“ I—“: Tėvų Želėje. Labai gražus leidinys,

didelio formato. Įdėtais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 nei l-ninn Z

o
/o
Passbook Savings' 

pounded daily — ’

tik žiūri išplėtę kiškio didumo! 
iš'l
’’kelio stotį, į kurią žmonės ei- 
Įna iš visų pusių. Net ir per apa- 
Įčią tilto ilgais sijonais vyrai, 
nešdamiesi maišus, traukia Į 
stotį. Kada pereinu tiltą, atsi
duriu į labai šakotą skersgatvį. 
Gatvės plačios, bet labai ap-

ne-

pasakų, apie paslaptingąsias ^laumes Tėvų žemėje.

psl., kaina 5 doL

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema.r •* - ------ -1 ------ ----------, - -- - — A-M K, *. AUUajlUJU piV 1111-

jUOta knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos/novelės. Dail. XT OI—XII—XAA- ru-- 1------------- , . . - . -

Labai gražus leidinys,z.
lt- r akis ir tikriausiai stebisi, 

kur aš atsiradau. Fotografuoti 
vengiu. Ką gali žinoti, kas iš 
kur stebi toki smalsų turistą, 
kuris atidžiai slankioja po to
kias apleistas vietas. Tokias iri 
panašias scenas stebėdamas ei-.

■1

AU accounts com- •?

paid quarterly

msuffef) f118 psl., $1,00.

I ■
I 
h

__________  -r f- — -w vA
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus177 psl. leidinys. $3.00,

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ 't>l E V Al, mitologijos posmai.
TsiinnK £- ™z±cs —kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su sayo dievais, 54 psL, $1.00. :; -v? -

Vaikai mėgsta fr nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško

rgalimo uždegimo prisimetimo. 
Tada tokį uždegimą priseis atsa
kančiai gydyti su gydytojo tal
ka.

Keikės pasitikrinti krarijuje 
kalcijaus ir uric acid kiekį. At
siradus šioje srityje negerovei — 
priseis atsakančios dietos prisi
laikyti. Reikia sekti, ar nėra 
šlapimo takų akmeniu užsikim
šimo. Tokiam sužinojimui rei
kės padaryti N-rai nuotrauką su
leidus į veną atsakančios me-

Gatvės plačios, 
leistos. Šaligatviai duobėti,. Lietuviams teikalinga literatūra

Kiekvienas lietuvis, kuriam Tūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu-

t
6Ž

vaikams is jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės.>■■'3^ nu jau iki gatvės, kuri pilnai retai telkšo ir vandens,ĄJ*
O kai dėl minėtos šUmažiritos ko- 
fų mitybos venų išsiplėtimo ima 
susirgti oda — joje atsiranda 
egzema'. Paviršius odos paraus
ta, ima luptis — tada gaunasi 
didelis niežėjimas. Dėl išėjusio 
kraujo iš kraujagyslių ir jo pa
kitimų oda ima taškais ruduoti. 
Galiausiai oda suplonėja ir dė
mėmis pajuoduoja.

Išvada. Klausykime savo 
gydytojo patarimo — nesivado
vaukime kūmučių šnekomis kiek- 
vmrib sunegalavimu. Taip elki- 

|mės ir kojose išsiplėtusias ve- 
!Tfias turėdami. Pažinkime tokią

vlų gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis to vardo veria. Dabar jau pa
sišaukiu taksį, atdarą ne mo
torizuotą, bet arklio vežamą. 
Sėdžiu ir klausau, kaip arklio

Eiliuoti padavimai,, legendos ir pasakostokių atmatų pripilta. Dairau
si ir matau nuostabiai daug 
žmonių. Taip kad vargiai ga
lima praeiti, šaligatviai platūs, 
kaip ir pačios centro gatvės, 
bet abejotinos prekės ant tų 
šaligatvių sukrautos ir par
davėjai susėdę. Taigi, ir

kaip senovės lietuviai ir žemai-Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI.
$6.00
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Oi.'S. GHnius, ATSIMIWMAV ik AlNTY?. 1 femi'. 300 p t$2.00 ;
$5>SŪ j

, $3-00 i
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. J negerovę anksti, ir atsakančiai

Chicago Savings

PER ANNUMPER ANNUM i70
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ON ČtRTliFrČATEi 

« » r .*t u -r n r "
6> $5000 OR MORE

Two Year Maturity
1

5 B
ON tBRU/lCATES 

,OF ši *000
Onė Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS »

*• -s į . *■- ** i t-l
M % ĄNNUNf :

CHICAGO TAUPYMQ IR SKOLINIMO bendrovė dė| bet kokiy
Ki « i<‘tt r r% »»» ; . <«> j..—?...n«mo pagerin/rnv duodla paskolas

‘ pikalų? Ar l«i neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti

nuo $500.00 ir daugiau tin-
Iclmomis išlygomis. 'O gal Jums yra reikalingi pinigai del kitokiu 

“ “'i 
ankštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

3 OR 6 MO^Th TERM J dividends compounded daily paid QUARTERLY 

Bet koiciak finansiniai^ reikalais krefpkltės |:
Mini m u M JOTO > ' i
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| Liudas Dovydėnas, MES VALDYS1M PASAULĮ. Atsiminimai ir 
\ intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. I 

f Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

į Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo | 
j Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija Įvyko bendra- | 
g darbiautoju ir tiltu statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie i 
■ besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dot .!

.- Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 psl., kaina 5 dol. Ap- | 
ICOTYIO T.ia4rfT?r»e« Trrrmntir-r,-----t- -IT----------------SI------ S— ’ -

Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.'

Atsiminimai ir

Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- To-

----------------------- —   ~ —«****>^ J*“ ivuįtiau JUUO 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

XKXKKEK21XS&XBXKBKSKaKSKXEKaKKSE3SKEESEK

kanopos skardena esfalto grin-
Tokia susisiekimo prie- 

nes
dinį.
monė turistui labai gera, 
važiuoja labai pamažu ir gali 
stebėti aplinką.

besikeičianti komunizmą* 158 psl., kaipa 3 doL
-.z xvujiuiURis, *±uo psi., Kaina □ uoi.

■rašoma Lietuvos ^vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos
čia

z t

I I

ZI

rių elgesys tragiškose dienose.
Stefani|a Rokienė, GRĮŽIMAS I LAISVE

___  T__• _♦ • — — - •— -------
j , w ~ ------------------------,  MJ>rXV W..XAXXM 1AV tu"

vip dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., Metais viršeliais, kai
nuoja 6dol. .

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- Tl-i— --- ------ < .. . . •- ----- ---- z > *X>^. XX » vjxixuu vx \~axx 144x114 OWTJA* 
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos .Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra -..n—1X1— t-------- •-------------------------------------• - - - ,_  . -------- — o----- — j*— - n 
asmenis. 270 psl., $4,00. ■< '

eiKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
w -  ---------------------- T ;------------------------------------------- -- A lUUUUlXJUVod,

Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00, Yra taip pat 
išversta Į anglų kalbą. - '•

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu- n$—4---- A- ^-4- -----4 V ♦ - ------

Sibiro tremtinės atsi-.—■ —v oiuiiu u.ciiiLiuvs> ausi-
mmimai, parašyti ramiuL klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu-

rašytojos Pearl Buck kūriniams.

kiami.
jxs jiMUDinvu^ uienuo. AūSiminlniai apiei-
dziant Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk-

j. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta Kitur

g išryškėjęs nesikeiciąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir s acmnm'c rs<1 ez nn '

Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose

aginkite savo apylinkę
i *augti = taupykite

1 Kai parvykstu į viešbutį, pa
sijuntu pavargęs ir kojų padai 
prašosi Į šaltą vandenį Įmer- 

Prisileidžiu šalto van
dens pilną vonią ir sėdžiu sau, 
norėdamas atgauti kojų: pir- 
mykščias jėgas, kad galėčiau 
pasileisti į kitą miesto dalį. 
Užsakau pietus'- kambaryje ir 
po kiek laiko įneša berniukas 
padėklą, ant kurio garuoja 
šilti patiekalai. Jis apsivilkęs 
baltiniais, o ant jų užsijuosęs 
baltą maršką, kuri ant pilvo 
turi didelį mazgą. Tas visas jo 
aprėdalas labai abejotino šva
rumo ir man veik praeina ape
titas. Padėkoju. Jis pastato 
kambaryje valgį ir veik atbu
las iš jo pasišalina. Aš pasiimu 
laikraštį “The Guardian”, ku
rio ryte nespėjau perskaityti ir 
poilsingai bemirkydamas ko
jas skaitau.

Po viešbučio langais prie gat
vės turgelis. Maži vežimukai 
su gėrimais. Krepšiukai su pa
juodusiais bananais ir šiaip vi
sokie dzinguliukai. Pardavė

jai susirietę ant žemės sėdi, 
•Vai L711*1 n ic in Tincirloirk Vnlzio

4

f
UNIVE

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

Taupymo IndėJiaJ 
Apdrausti iki $20,000.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, t 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- ’. i 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti. $

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš f 
1D mėnesio dieną, neša nuošimčiui nuo mė- A 
nėšio pirmos. ' ■ 1

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
Rvprcfs i Ancrln TraTha t -i
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vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.'

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49* v •«••• • t > ••• - - ------

rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS.

Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei
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psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kulttl-

r-r<,Vy y 1£ į^r--
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džiagos. Tas tyrimas vadinasi 
intravenous urogram. Tada gy
dytojas mato šlapimo takūs kaip 
ant delno — jei juose randasi už
sikimšimas akmeniu — toks ne
gerumas irgi pastebimas. Jei su
randamas tokiu būdu šlapimo ta
ko užsikimšimas, prieina chirur- 
.giniu būdu jis prašalinti. Kitaip 
dar didės akmenų atsiradimas. 
Mat, akmenys neatsiranda, jei 
laisvas yra šlapimo nutekėjimas 
ir jei gausus yra šlapimo kiekis. 
Todėl visi į akmenis palinkusieji 
turi labai daug gerti skysčių — 
turi labai daug šlapintis. Ir ne
reikia bijoti gausaus šlapimo 
kiekio. Ta klaida daro beveik 
kiekvienas mūsiškis. Reikia pa
roje mažiausia du tris litrus 
(kvortas) šlapimo turėti.
tuoj pradeda protestuoti beveik 
kiekvienas mūsiškis: — kaip jis 
gali taip dažnai eiti išvietėn, ka
da jam reikia miegoti. Dažnas, 
ypač senesnis, mūsiškis bevelija 
akmenis auginti, visokius nege
rumus su šlapinimosi turėti, kad 
tik ilgiau jis galėtų ramiai prie 
TV pasėdėti, ar lovoje pagulėti. 
Toks neranguolis elgiasi kaip 
anos pasakos paikuolis, karvę iš
keitęs į pielyčią. Neikeiskime 
mažo nepatogumo kiek dažniau 
besišlapinant į tikrai labai sun
kią negerovę — pasikartojantį 
akmenų inkstuose ar šlapimo ta
kuose atsiradimą permažai šla
pimo esant. O mažas šlapimo kie
kis gali būti dėl mažai skysčio 
vartojimo, jei visi kiti dalykai 
su šlapimo organais esti tvarko
je.

Jei žmogus turi rago pavidalo 
akmenį — toks akmuo negali 
pats išeiti natūraliu keliu. Tada 
prasideda galvosūkis gydyto
jams, kaip tokį akmenį tvarkyti.-
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Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo-
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kai kurie iš jų pasidėję kokią 
kėdelę arba pasikloję skudurą. 
Aplink juos slankioja šunes, 
katės. Jie visi išalkę, perkarę. 
Stebiu pro langą, kaip prie 
gėralų staliuko, kuris neaiš
kus savo sudėtimi, 
Įmeta į ten stovimą bliūdelį pi
nigą, pasiima visi tą pačią stik
linę, išgeria ir vėl kitas ima 
gerti, ir tik dešimtajam ji iš
plauna. Dar kiti ant purvi
nos aikštelės susėdę kepa mės
galius ir ruošiasi “puotai”. 
Visi jie linksmi, patenkinti ir
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Sekmadienį pranešė apie duonos stoką
Tiktai praeitą sekmadienį Rusijos komunistų parti

jos centro komiteto organas pirmą kartą pranešė krašto 
gyventojams, kad šiais metais bus didelė duonos stoka. 
Maskvoje spausdinama Pravda įdėjo Lenino akademijos 
pirmininko Pavel P. Lebanovo straipsnį, kuriame prane- 
nešama, kad šiais ir ateinančiais metais visiems krašto 
gyventojams teks diržus suveržti. Apie blogą derlių ke
liuose sovietų rajonuose jau praeitą savaitę užsiminė žer 
mės ūkio ministras Mackevičius, o sekmadienį Lebanovas 
kortas aiškiai atidengė.

Visi laisvojo pasaulio gyventojai jau prieš porą mė
nesių žinojo, kad sovietų valdžios samdyti pirkliai supir
kinėja rugius, kviečius ir kitus javus Amerikoje, Kana
doje'ir net Prancūzijoje, tuo tarpu komunistą pavergtų 
kraštų gyventojai nieko apie tai nežinojo. Čhicagiečiai 
matė milžiniškus transporto laivus, iš didžiausių sandėlių 
imančius kviečius ir vežančius juos į Leningradą. Jie gir
dėjo Amerikos jūrų transporto '’darbininkų protestus ir 
pfketavimus dėl to, kad Amerikos javai buvo išvežami 
svetimais, ne Amerikos laivais ir kad ne Amerikos jū
reiviai vežė parduotus javus.

Kai Vilniun nuvažiavusieji turistai palydovams pa
sakojo, kad iš Chicagos ir kitų 'kapitalistinės” Ameri
kos uostų javai plaukė į Sovietų -Sąjungą, tai palydovai 
ir visas. Inturisto personalas akis ištrėškę ir nenorėjo 
tikėti. Jie negalėjo suprasti, kuriais sumetimais sovietų 
valdžia taip anksti pirktų javus ir skubėtų vežti juos į 
Leningradą, kada dar pačioje Lietuvoje buvo rugiapjūtė. 
Vilniaus Inturisto ir užsienio draugijos vadai, patyrę iš 
palydovų apie tas kalbąs, tvirtino, jog tai yra naujas 
'kapitalistų” propagandos manievras, bandąs “palaužti 
pasitikėjimą komunistine statytba”. Kaip savo laiku pa-i 
lydovai netikėjo, kad Chruščiovas Jungtinių Tautų posė
dyje nusimovė batą ir pradėjo‘daužyti į Stalą, taip jie da
bar nenorėjo tikėti, kad “socialistinei” tėvynei reikėtų 
pirkti javų 'kapitalistinėje’’ Amerikoje.

Pravdoje paskelbtas Lebanovo straipsnis nustebino 
visą Sovietų Sąjungą. Jie sužinojo, kad sovietų valdžia, 
taip “labai besirūpinanti gyventojų reikalais”, jau užpir
ko didelius kiekius javų užsieniuose, kad galėtų išvengti 
bado. Žinią kariams pranešė sovietų armijai skiriamas 
laikraštis. Jis patarė visiems kariuomenės virėjams ir 
maisto gamintojams pjaustyti plonesnes riekutes ir da
boti, kad duona bereikalingai nebūtų mėtoma.

Smurtu bolševikai įsigalėję 
Rusijos vadžioje ir demokrati
niu būdu išrinktą Šalies Steigia
mąjį seimą išvaikę, atsidūrė ne
jaukioje padėtyje. Darbininki
jos plačiuose sluoksniuose bolše
vikai įtakos neturėjo. Rusijos 
St. seiman jiems pavyko išrink
ti savų nepilnus 25% visų atsto
vų. Carinės Rusijos valdomos 
tautos visos jau revoliucijos 
įkarštyje buvo susirūpinusios sa
vo padėtimi. Kitos jų jau vieto
se buvo suorganizavusios savo 
valdžią. Lietuva, Latvija, Esti
ja dar vokiečių okupacijos me
tais jau buvo apsisprendusios ir 
pasisakiusios nutraukiu iki šiol 
turėtus ryšius su savo kaimynu, 
nes pasiryžo nepriklausomai 
tvarkytis.

kieti jos kariuomenės generalinį 
štabą su pasižadėjimu nutrauk
ti karo veiksmus ir pradėti tai
kos derybas.

Vokietija sutiko sustabdyti jų 
kariuomenės slinkimą į Rusijos 
žemes. Vokietija norėjo iš rytų 
savo kariuomenės dalį perkelti į 
vakarų karo frontą, tikslu pri
versti Vakarų demokratijos ša
lių vyriausybes tartis dėl tai
kos.

Lietuvos Brastoje prasidė-

traukimo ir dėl taikos. Bolševi
kams reikėjo pasisakyti, ko jie 
siekia, kokios taikos nori. Jie pa
siskelbė nenorį jokių kontribuci
jų ir svetimų žemių.

1917 m. lapkričio 8 d. Rusijos 
darbininkų ir kareivių atstovų 
tarybų suvažiavime buvo bolševi
kų priimtas taikos dekretas, kur 
apie aneksiją šiaip buvo pasisa
kyta;

“Aneksija arba svetimų žemių 
užgrobimą, pagal teisių demo
kratijos supratimą bendrai ir 
ypač pagal darbo žmonių klasių 
supratimą, vyriausybė supranta 
kaip bet kurį mažos ar silpnos 
tautybės prijungimą prie didelės 
ar stiprios valstybės be šios tau
tybės, tiksliai, aiškiai ir laisvai

Visi žinome, kad praeitais metais Brežnevas „ir Ko
syginas prižadėjo pripildyti visas Rusijos maisto krautu
ves. Visą metą komunistai ragino gyventojus skubėti, 
visus laukus prižiūrėti, net lenktyniauti. Komunistai 
jojo ant sprando ne tik miesteliuose, bet.kiekviename 
krašto kolchoze. Lietuviai lenktyniavo pavasarį paruoš- 
dami laukus ir sėdami. Jie buvo verčiami lenktyniauti ru- 
giapiūtės metu. Jiems buvo įsakyta iš anksto pradėti bul
viakasį. Jie negalėjo suprasti, kokiais sumetimais tos bul
vės paskubomis buvo vežamos į Maskvą.

Lietuviai darbininkai skubėjo ir lenktyniavo. Lietu
voje javai ir pašarai gana gerai buvo užderėję. Jeigu ru
sai Lietuvoje augintų javų būtų neišvežę, tai krautuvių 
lentynose maisto šį rudenį būtų galėję būti 'daugiau. Bet 
kiekvieną nupiautą grūdą teko vežti į valstybinius sande-; 
liūs, o iš ten viskas paskubomis buvo išvežama į Rusijos 
gilumą. Sovietų valdžiai rūpėjo apsirūpinti maistu ka
riuomenei ir policijai. Gyventojams maisto gali pritrūk
ti, bet patys partijos nariai, maršalai ir policija turi būti 
sotūs, jeigu komunistai nori, kad šios karo jėgos gintų 
juos nuo protestuojančių ir nepatenkintų žmonių..

Užsienio korespondentai pranešė, kad centralinė so
vietų valdžia supirkinėjo bulves visoje Rytų Europoje, 
jie turėjo pabrėžti, kad tas “supirkinėjimas” buvo ru
siškas. Rusai nustatė bulvių kainas, pagal tas valsty
bines kainas ir moka. Bet laisvoje rinkoje bulvės yra 6 
kartus brangesnės. Rusai įsakinėjo Lietuvos komunis
tams supirkinėti bulves ir pas privačius krašto gyvento
jus. Žinome, kad buvusiems ūkininkams rusai paliko 
tiktai 60 akrų žemės daržovėms. Ūkininkai prisiaugina 
daržovių. Jeigu kuris gyventojas yra bėdos spaudžiamas, 
tai jis ir tas daržoves parduoda. Bet sovietų valdžiai par
duoti jis nenori, nes ji moka pasakiškai žemas kainas. 
Ūkininkui neapsimoka auginti bulves ir veik Veltui ati
duoti jas valdžiai. Daug darbo ir vargo įdėję ūkininkai 
už bulves nori ir gali daugiau gauti laisvoje rinkoje.

Paskelbus žinią apie javų'pirkimą Amerikoje, krašto 
gyventojai sužinojo, kad niekais nuėjo dar vieiias komu
nistinės valdžios pažadas. Šį rudenį jie prižadėjo krašto 
gyventojams pripildyti krautuvių lentynas įvairiausiu 
maistu, tuo tarpu gyventojai turi iš anksto .šusiverzti 
diržus, nes nebus duonos ir bulvių.

klausomai taip pat nuo to, kiek 
yra išsivysčiusi, arba atsilikusi 
prievarta prijungiamoji arba 
tam tikros valstybės "ribose prie
varta sulaikomoji tauta. Paga
liau, nepriklausomai nuo to, ar 
toji tauta gyvena Europoj ar to
limose užjūrio šalyse”.

Bet ir tokio dekreto dėl tautų 
teisių jau buvo maža. Rusijos 
visos tautos buvo subruzdę. Lie
tuvos Brastoje besitariant net 
dėl paliaubų įgyvendinimo, vo
kiečių taikos derybų atstovai da-i 
vė bolševikams aiškiai suprasti,1 
kad štai Lietuva, Latvija, Esti-į 
ja ir Ukraina jau pasisakė dėl sa-! 
vo valstybių atstatymo. Uk’rai-: 
nos net atstovas dalyvaująs to-; 
še derybose. Bolševikai mėgino 
V. Kapsūką-Mięk'eyičių įspraus-? 
ti į savo delėgącijąk'ąip Lietuvos5 
atstovą. Vokiečiai griežtai tai at
metė. , - > į

Anoji tautų teisių deldaraci- 
ja buvo paskelbta ne vyriaušy-ę 
bes, b tik darbininkų ir kareivių 
atstovų tarybos.

Lapkričio 15 d. Rusijos bolše-j 
vikū vyriausybė paskelbė skvą 
dekretą dėl tautų teisių. Be įvai-i 
rių išvadžiojimų konkrečiai pa
punkčiai štai kas buvo pasaky-!

1. Rusijos tautų lygybe ir su
verenumas.

2. Rusijos tautų laisvo ūpsi- 
prendiirio tėisė jki pat atsiškyri- 
mo ir savarankiškos ; valstybės 
įkūrimo;

3. Visų ir visokių nacionalinių 
— religinių privilegijų ir apri
bojimų panaikinimas...

Visa tai galiojo iki bolševikai 
sustiprėjo. Iki vokiečių padeda
mi,, tvirčiau -jie įsigalėjo valdžio
je. Tada prasidėjo iš jų globos iš
sprukusių tautų grąžinimas. Bu-, 
vo pultos Lietuva, Latvija, Es
tija atviru raudonosios, armijos 
įsiverzimū į tas žėineš. Šių trijų 
tautų sukilę gjtyeiitdjai apgynė 
sari) teises. 'Sibiro, Kaukazo, Uk
rainos tautoms nepasisekė jsi- 
breVįąsiuš rEudonuosiūs iš jų že
mių išvyti.

Visoms tbms tiutomš atsar

bės, laisvės Ir apsisprendimo pri
pažinimo pozicijų ir remdamasis 
Ukrainos Centro Vykdomojo Ko
miteto 1918 m. gegužės 18 d. po
sėdyje priimta rezoliucija, taip 
pat ir Visos Rusijos Tarybų 
Vykdomasis Komitetas laikų bū
tinu glaudžiai suvienyti Rusijos, 
Ukrainos, Latvijos, Lietuvos, Es
tijos, Bielorusijos ir Krymo Ta
rybinių Socialistinų Respublikų: 
1) karinę organijaciją ir karinį 
vadovavimą, 2) liaudies ūkio ta
rybos, 3) geležinkelių valdymą ir x 
ūkį, 4) finansų ir Rusijos, Uk- ' 
rainos, Latvijos, Lietuvos, Esti
jos, Baltarusijos ir Krymo So
cialistinių Respublikų darbo ko
misariatus”...

Turėkime galvoje, kada taą 
Visos Rusijos Centro Komiteto 
dekretas apie socialistinių res
publikų suvienijimą buvo priiiri- • 
tas, Lietuva jau tvarkėsi bepri
klausomai, nors dar reikėjo vyti 
lauk iš Lietuvos rusų raudonąją 
armiją.

Ar per 55 metus Sovietų Są
jungos gyvavimo jos valdomos 
tautos, menamai sąjunginės res
publikos ir kartu pavergta Lie
tuva, turi savo šalies tvarkyme' 
daugiau teisių negu tame dekre
te yra numatyta ? Ne 1 Tos teisės 
dar labiau susiaurintos. Tame 
dekrete tada nieko nebuvo pasa
kyta apie švietimą, mokslą, me
ną ir sportą. Deja ir ši darbo 
sritis faktiškai yra įjungta į' 
Kremliaus valdžią. Čia jokios 
kultūrinės autonomijos nėra nei 
šešėlio. Menamai tos sąjungi
nės respublikos ir pavergta Lie
tuva net pradžios mokykloms 
neturi savų vadovėlių, savos ša
lies autorių prašytų. Savo Šalies 
istorija, geografija įbrukta į Ru
sijos istoriją ir geografiją.

Net aukštosios mokyklos kar
tu su Mokslo akademijomis yra 
padarytos visiškai pavaldžios 
Kremliaus valdžiai!

Visų tų faktų akivaizdoje So
vietų Sąjungoje jokia evoliucija 
neįmanoma, bet revoliucija lauk
tina. P. B.

santvarkoje žengti pirmu žings-1 , . -----------  .
niu į laisvesnį gyvenimą, bet su- Ra.žnvria liiHlvfain

goje bolševikai jau turėjo Mask
voje sudarytas vyriausybes. To
kia vyriausybė buvo sumesta ir 
Lietuvai priešakyje su Vincu 
Kapsuku, Z. Aleksa-Angariečiu 
ir kitais penkiais,

1918 gruodžio 15, d. net buvo 
paskelbtas tos valdžios “mani
festas". Ten tarp kito buvo to
kie grasinimai: “Lietuvos Tary
ba ir jos Ministerių taryba ir vi
sos kitos buržuazinės tautinės ta
rybos ir komitetai yra panaikin
ti, o jų agentai be įstatymo ap
saugos”.

Toji Kkpsuko “vyriausybė” 
Vilniuj išsilaikė tik iki tų metų 
balandžio mėn. Faktinai ji pradė- 
o veikti tik vokiečių kariuome
nės įgulai ir lenkų legijonui pa
sitraukus iš Vilniaus, tai yra nuo 
1919 in. skusio 5 dienos.

Toji Lietuvos “vyriausybė” 
faktinai buvo "fikcija. Tikrasis 
tame Lietuvos žemės kampe pa
dėties šeimininkas buvo raudo
nosios armijos štabas.

šitaip; reikalams susimetus, 
Rusijos komunistų partijos aš
tuntasis suvažiavimas tautų 
klausimu jau atviriau pasisakė. 
1919 m. kovo 22 d. Rusijos ko
munistų partijos atstovų suva
žiavimas nutarė;

“...turi būtį vieninga centra-! 
lizuota komunistų partija šuviė- 
ningu Centro Komitetu, vado
vaujančiu visam partijos darbui 
visose RTFSR dalyse. Visi RKP' 
ir jos vadovaujančiųjų įstaigų 
nutarimai yra besąlygiškai prty 
valomi visoms partijoms, nepri
klausomai nuo jų nacionalinės 
sudėties. Ukrainos, Latvijos, 
Lietuvos komunistų Centro Ko
mitetai turi parti j os sričių ko-, 
mitetų teises ir yra visiškai paM 
valdus RKP CK”. \

Prisiminkime nesenus įvykius, 
čekoslavakijoje. Tai gera proga 
įsitikinti, kad. jau praslinkus ..virš 
50 metų nuo bolševikų įsigalėji
mo Valdžioje, nepadaryta jokių 
evoliucijos v žingsnių!

Čekoslovakijos komunistų par
tija -panūdo sovietinės gyvenimo

okupacijos. Senu, prieš 51 metus 
padarytu nutarimu Čekoslovaki
jos komunistų partija, Krem-„ 
liaus akyse, buvo tik srities ko
mitetas, visiškai pavaldūs‘ Sovie
tų Sąjungos komunistų parti
jos centro komitetui.

O kas buvo padaryta, “nuoJ 
tarptautinio imperializmo apsi
ginti? ‘ f

1919 m. birželio 1 dieną. Visos 
Rusijos Centro Vykdomojo Ko
miteto buvo paskelbtas šis de
kretas: “u.Visų nrinėtųj ų- tary
bų Socialistinių Respublikų ka
rinė sąjunga turi, būti pirmas 
atsakymas į ben drą priešų puo
limą. Todėl, visiškai laikyda
masis Ukrainos, Latvijos, Lietu
vos, Bielprusijos ir Krymo dar
bo žmonių marių nepriklausomy-

Bažnyčia liudytoja
Prel. V, Mincevičiaus, italų 

kalba Eltos biuletenio redakto
riaus- Romoje pastangomis, Bel
gijoje leidžiamas mėnesinis biu
letenis Nr. 89, išleistas kaip El- 
ta-Press “Bažnyčia liudytoja”. 
Visas paskirtas Lietuvos reika
lui. Net 30 puslapių pripildyta 
dokumentais ir straipsniais ku
riais nušviečiama sovietinė ag
resija ir okupacinė politika, nuo 
pat okupacijos pradžios, įvykdy
tos 1940 m. birželio 15 d.

Duodamas trumpaLietuvos is
torijos apžvalga, klastinga oku
pacija, genocidas, religinis per
sekiojimas ir lietuvių tautos vi
sokeriopas pasipriešinimas ligi 
paskutinių dienų. Verta pami
nėti, kad šis žurnalas nebe pir
mą karta kelia Riet, klausima.

/

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS
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Č Man tuojau paaiškėjo, kad dėdė smuklėje rado se
nų savo pažįstamų. Jis gerai pažino ir patį smuklės sa
lininką, alaus pardavinėtoją. Jis ir mane supažindi- 
Tio su savo draugais, Jis tuojau pasiskundė, kad jam 
užkritusi nauja bėda, jis turįs būtiųai surasti man dar
bo, nes aš atvažiavęs be skatiko.

— Aš pats darbo neturiu, o dabar turiu dar brolio 
Vaikui surasti darbo, — prasitarė dėdė, išmetęs kelis iš jo. Aš pats norėjau dirbti ir šį tą susitaupyti, j)ėt aš 
stiklus alaus. Taverna man pasidarė klaiki. Man ne- vis dėlto laukiau, kad dėdė man galės padėti bent už- 
patiko, kad dėdė smuklėje tiek daug pažįstamų turėjo, 
pats alų gėrė ir nieko mano atžvilgiu nedarė. Man jau
buvo aišku, kad toje smuklėje nieko neišaiškinsim. Apie praėjus, dėdė taip pat gavo darbo, bef jiš dirbo tiktai 
bet kokias galimybes darbo gauti ir kalbos negaėjo būti, tris dienas savaitėje. Suėjome, jis man pasiūlė stiklą

— Einam namo, — raginau dėdę, pats griežčiausiai 
atsisakydamas gerti. Vieno stiklo man užteko, o ketu
rių stiklų dėdei, aš mačiau, buvo jau per daug. Buvo ti į mokslą..’. Aš neturiu reikalingų “finahcų 
sunku, bet dėdę aš vis dėlto išvedžiau iš smuklės. Ki
tur eiti jau buvo vėlu. Žingsniavome tiesiai į namus.
Kelionė namo buvo ilgesnė, nes dėdė dar lėčiau žings
niavo. Namie truputį užkandome ir vėl į lovą.

Neilgai pas dėdę tegyvenau. Man pavyko vienoje 
dirbtuvėje užsikabinti, tai iš dėdės ir išsikėliau. DaflM 
bas buvo kitoje Montrealio pusėje. Darban man būhj 
reikėję ilgai važinėti. Kelionėje ten ir atgal praleisti 
po porą valandų neapsimokėjo. Pačioje dirbtuvėje Su
siradau dar kelis lietuvius, papasakojau savo padėtį. 
Vienas geras žmogus man pasiūlė apsigyventi pas jį. 
Mokestis už kambarį ir maistą buvo tas pats, o darbas 
čia pat Man nieko ir imti nereikėjo. į darbovietę pės
čias nueidavau.

— Kad ir negali man padėti, bet aš savo planų ne
keisiu, — tariau aš jam. — Amerikon aš ktVažiavku 
mokytis, tin aš stengsiuosi savo tikslo riekti. Aš esh 
įsitikinęs, kad tiktai apsišvietęs ir pasimokinęs žmogus 
saVo kraštui ir savo žtnohėms gali būti 'naudingas.

'tiems padėti. Man buvai prižadėjęs padėti, o dabar tą 
>ay6 pažadą atsiimi. Žincik, kad aš ir be Wvo pagalbos 
bandysiu siekti aukštesnio mokslo... - .

. Nieko jis man beatsakė, tarytum šie kartus vaiko 
žodžiai ne jam buVo taikomi. Kai jo gertas stiklas ar
tėjo prie dugno, tai savininkas priartėjo, dar viėhą 
jam'pripylė ir putas nugriebė. Tojė šmukiejė hš ir at
sisveikinau šu savo dėde. Ten mudviejų santykiai nu
trūko. Man atrdde, kad kalba šū juo buvo bereika-' 
Hnga. į

Daugiau savo dėdės aš nemačiau. Gal jis 'dar ir 
šiandien gyvenh Mbntreatyje, bet aš jo adreso neturiu 
ir su juo nešusirašinėju. Išvažiuodamas iš Montrea
lio, pas dėdę neužėjau ir nepasakiau jam siiciie. Man 
'atrodė, kad smuklėje tartas kartus žodis galėjo būti 
afeisveikinirhaš. Jeigu būčiau dar kartą suėjęs, tai bū
čiau turėjęs jam pasakyti kelis dar kartesnius žddžttis, 
bet'aš to nenorėjau daryti. Dėdė už maiie buvo vyfeš- 
nis, jis man padėjo išvažiuoti, o kiti reikalai buri) jo 
ašmeniški. Buvau per jaunas, kad galėčiau vyresnio; 
amžiaus žmogui pamokslus sakyti. Man atrodė, kad 
aš ir šiaip jam labai daug pasakiau.

’Darbas buri) neįdomus, bet pradžiai aš skųstis ‘ne
galėjau. Tai būVo didelė medinių vagonų statybos dirb
tuvė. Ji vaditibri Grand Trunk Car’Co. Joje buvo "ga-1 
minami vagonki visiems Kanados geležinkeliams ar 
kokiai afitritiėi geležinkelių bendrovei. Tiek težinau, 
kad ten buvo liejami, sudėdinėjami ir apkalami Kana
doj geležinkelių linijų vagonai.

Kad dėdė darbo neturėjo, aš pats pirmą dieną pa
mačiau. Bet kad jis nieko susitaupęs neturėjo, ‘įiąty- 
riau iš kitų. Pasirodo, kad mano dėdė mėgo nė tik 
alutį, bet ir stipresnius gėrimus. Be to, man paaiškėjo, 
kad jis mėgo ir moteris. Tai dar nebūtų tokia ^didėle 
silpnybė, moteris reikia mylėti, jos yra žėrriės druska. A’tikšfe'snį mokslą baigusieji gali patvs šusivaldvti ir ki-
Man pradėjo kilti abejonės, kai aš pafyriati, kad jis 
mylėjo svetimas moteris. Jis mėgo jas vaišinti smuklė
se, o vėliau prisitaikydavo prie jų gyventi. Man pa
sakė, kad jis ir gyveno pas buvusią savo nieilužę.t Tai, 
žinoma, jų reikalas. Taip man pasakojo jo pažįstami 
ir draugai. Aš pamačiau, kad man ir nebuvo ko laukti

vis dėlto laukiau, kad dėdė man galės padėti bent už
mokėti už mokslą.

AŠ dirbau, o dėdė buvo be darbo. Porai mėnesių

alaus ir'prie smuklės baro man tarė:
— Žinai, aš prižadėjau, bet aš tavęs negalčšiuleis-

Kad-pinigų jis neturėjo, tai aš žinojau, bet kad jo 
“financaf' bu'vO ne koki. tai jis pats pasakė. Man taip 
pat jau buvo aišku, kodėl tie jo “financai’’ Šlubavo.

— Dėkui tau, dėde, už gražų sutikimą ir priėmimą, 
— tariau aš jam smuklėje. — Dėkoju ir 'Už tai, kad 
mano tėvams prižadėjai padėti man eiti mokslus... Be 
jūsų pažado manęs tėvai būtų neišleidę iš namų. .Tie 
buvo tikri, kad jums nesudarys jokio sunkumo pra
džioje man padėti, bet matau, kad jūs pats turite bėdų. 
Esu įsitikinęs, kad jūs ir ateityje tų sunkumų tiirėsite...

Dėdė atidžiai klausė, kaip gali klausyti porą stiklų 
alaus išgėręs išvargęs mūsų tautietis. Išklafušė ir nieko 
nesakė. Jis pastebėjo, kad aš jį pažinau. Jis, matyt, 
buvo įsitikinęs, kad aš jam pasakiau teisybę.

Pradžioje man teko nešioti vandenį dideles geležis 
šveicuoj autiems darbininkams. Nemokėjau kalbos ir 
nežinojau, kaip tos didžiosios šveicuojamos mašinos 
veikė;. Bet per porą mėnesių aš apsipratau ir pradėjau 
dairytis, ką aš galėčiau dar daugiau padaryti. Jeigu 
kuris šveicuotojas būtų norėjęs, mane jau būtų galėjęs 
pasiimti į gizelius. Aš jau mokėjau ne tiktai tinkamai 
vandehs pripilti, bet turėjau nuovoką ir apie motorų 
paleidimą. Šve’icubtojo darbas ne toks jau sunkus, tik
tai reikia mokėti tinkamai nustatyti peilius. Reikia, 
aišku, mokėti ir šveicuojamus gabalus padėti Į savo 
vietą. Pridrūtinti ir aš mokėjau, bet svarbu nustatyti. 
Iš prisižiūrėjimo, aš taip pat jau turėjau šiokią tokią 
nuovoką, bet kol man nepaaiškino, tai nedrįsau prie 
'masinu kištis.

Mbntrealio mieste apsigyvenau pas gana gerą lie
tuvį. Jis apdirbinėjo statomiems vagonams reikalingą 
medį. Aš jam papasakojau, ką dariau. Pasakiau, kad 
man jau galėtų dubti geresnį darbą ir galėtų mokėti 
Šfek tiek didesnį atlyginimą, bet šveicavimo skyriuje 
mažai galėjau pažengti pirmyn. Tada mano šeiminin
kas pasitaręs su Grand Trunk užvaizdą, iš šveicavimo 
škyriatiš mine persikėlė pas save.

Aš patekau į briedžio skyrių. Čia aš jau daug geriau 
jaučiausi. Medis man buvo -pažįstamas. Medžius genė
jau namie, žiemą su tėvu važiuodavau Į girias, klau
siausi tėvo pasitarimų su girininkais. Svarbiausia, aš 
mokėjau rie tik medžius kirsti, bet juos genėti ir piaufi. 
Tėvais “mane buvb pambkęs, kaip lentas piauti. Aš, ži
noma, buvkn viršttje, ktrr būvč lengviabsioji pioviko 
vieta, apačioje pitiklą traukė tėvas. Man reikėjo tiktaii 
pakelti piūklą ir daboti, kad jis eitų pagal nubrėžtu 
šniūrą. Pjūklas buvo aštrus, kai patraukdavo, tai pa
žengdavo pirmyn beveik colį.

'(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PROSPECT 8-3229 
Reiid. telef.: WAIbn>ok 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 įą 8 vaL v&k. Tree, uždaryta.

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Puleaki Rd. (Crawford 

Medical Buildins). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal Ru-sitarirną.

Jei neaismepias saamnmti 374-6012

TeieM PRospect 8-17)7

DR. S. BIEŽ1S
GYDriuJAS IR CniKURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais u penktadieniais 
l'reciad. ir srkmari oūsaa padarytas

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

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO IAKŲ 

CHIRURGIJA
, Telef.. 695-0533
Fox Valley Medical Center 
„ , 86p SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS. ,

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN.ANO SUKUfcON 

2434 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 3oo-2233
OFISU VALANDOS:

Pirmadieniai^ jj- ketvirtai. 1—7 vai. 
aniracL, penktadienį nuo 1—5, tree. 

^.-irkesud. tiktai.susitarus. .....

Rez.; Gi 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ir MOTERŲ Litus 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
‘6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

Valandos. pagal susitarimą. /J.ei neat- 
. siiiepia, skambinti. Ml 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL-
KRIAUCEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

.. Telef. WA 5-2670. 
Neatsiliepus :— skambinti

' 4714)225, 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. j. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ

4, VIDAUS LIGŲ SPEC. . . t 
2454 WEST 7.1 sf STREET '

VALANDOS: Pirmad., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai, popiet. Ketvirtai ir ^ šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

.• susitarus.
/ - Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses’’.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
. INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.:. 448-5545 .

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

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

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

Rei. tek WA 5-3099 ,

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

..Y454 west; Žįst STREET 
čfiso telef.: HEmlock 4-2123 
kezid. telef.: Gtbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.SCj oRthopedas-protezistas 
Aparatai Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t.

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

B1ZMKK1A1. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE". — rt'Rl GERIAT SLĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Asmenys, išėję “Naujienose” 
prieš inž. S- Kungio duotą man 
viešą pasikalbėjimą (Skyrius, 
Pėteraitis fr Bielskus) sukelia 
didesnį susidomėjimą tos gim
nazijos reikalais. Ne mano rei
kalas kalbėti už Kungį. Jeigu 
jis norės, ką nors daugiau 
spaudoje pasakys, gal ir savo 
oponentams atsakys. Tačiau 
nemanau, kad Kungys turi ką 
nors daugiau, o tik patį pirmą
jį Skyriaus atsiliepimą. Aš 
jam jį nusiunčiau. Gyvenda
mas toli nuo lietuviškos kolo
nijos, jeigu “Naujienų” nepre- 
numeruoja, gali visai .nežinoti, 
kas rašoma. Būtinai nusiusiu ir 
Pėteraičio ir Bielskaus atsilie
pimus, kartu paragindamas 
“Naujienas” užsisakyti.

Skyrius savo rašinyje su 
daugeliu Kungio minčių sutiko, 
tik neišvengė kai kurių asme
niškų išvadų, pav/» kad Kun
gys nori teisintis, kodėl nelei
do vaikų į Vasario 16 gimnazi
ją. Tą pamini ir Pėteraitis. 
Juodu užsimena, kad dėl to 
Kungys nori lyg tai išsiteisinti. 
Keista, o keista dėl to, kad 
Kungys siūlė pasikalbėjimą 
man, o aš jį įvykdžiau. Jeigu 
nebūtų buvę pasikalbėjimo, nė 
lapė nebūtų lojus, kad Kun
gys tėn gĄ'veno dvejetą metų, o 
savo vaikų i gimnaziją nelei
do. .. ' ,

Abiejų išvada nevykus 
j okįo pągrjndo.

Kiti dalykai priklauso Kun
igiui. .

Noriu šnekėti apie save, o 
tai privertė Bielskus, matyt, 
visai nesuprasdamas, kas yra 
žurnalisto pasikalbėjimas. Jis 
sako (“Naujienos”; rugsėjo 30 
d.), kad “Gal ir visa Vaičiūno 
(ir gal būt Kungio ir Šulco) 
gimnazijos kritika yra tik .pa
teisinimui tikrų ar tariamų sa-. 
vo. negalavimų... ”

Bielskus turėtų žinoti, kad 
žurnalistas, vykdąs pasikalbė
jimą su vienu ar kitu asmeniu, 
paprastai savo nuomonės ne-

be

SPALVOTA TV — 
RADIJAS - FONOGRAFAS 

$250. NUOLAIDA 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, Eik PAS L1ĖTUVII

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

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
8EVERLY MILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63ro STREET 
T.letonat; PR 44)833 ir PR *-0*3"

'RPKP. AUSTYM/u

aidimi i — Pilno «pdr«udr 
7.EMA KAINA

R. I E RINAS
2047 W. A7th PL WAibrook 5-8063

v * -

Apdraustas perkraustymae 
H Įvairių atstumų., 

ANTANAS VILIMAS 
- 823 We<t'34 Place 
TeL: F Rentier 6-1812

7~-------------------- ' ' ........... ' "
* P T St M*'' M *

SOPHIE BARČUS
RADIJO fEIMOS VALANDOS

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

i -
j Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto. x x ' i

Telef.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
Chicago,;nx. 60629

lietuyjškos dainos vakarais 
skambėdavo visame Union Pie- 
re. Manyčiau, kad tai nėra kas
dieninis dalykas. Pripažinki
me, kad retas, ar ne?

Tolimesnis žodis priklauso 
ne man.

Išskyrus tą, kad Vasario 16 
mokiniai (jie nieko nekalti) 
Jaunimo Kongresan ir T. š. 
šventėn atvežė kokius kiek at
simenu bavarų šokius...

Prašau atsakyti, ar tokiai 
Vasario 16 gimnazijai dera re- 
prezentuotis su svetimais šo
kiais? Gimnazijai, atstovau
jančiai lietuvybės centrą Vo
kietijoje. Jau tąsyk žiūrovai 
salėje stebėjosi, tik ne moki
niais, bet mokytojais, tokius 
šokius išmokiusiais..

Dar paskutinė kritikų klaida. 
Esą, gimnazija griaunama pa
našiais rašiniais. Deja, ne! Ne 
griaunama, o taisoma, kaip 
aplūžęs tiltas, apie kurį praei
vis viešai pareiškė: reikia tai
syti, .nes pavojinga važiuoti. 
Tiltas buvo pataisytas ir niekas 
praeiviui nepriekaištavo, kad 
jis tą tiltą norėjo sugriauti.

Tai kaipgi Čia?
J. Vaičiūnas

reiškia, arba tik padaro išva
dą, išeidamas iš to asmens 
minčių. Taip buvo ir su mani
mi. Mintis ir kritiką reiškė ne 
Vaičiūnas, bet Kungys. Vai
čiūnas tik užrašė. Taip pat ir 
kun. Šulcas čia neturi nieko 
bendra.

Džiaugiuosi, kad- nei Sky
rius, nei Pėteraitis tokių nesą
monių nepasakė.

“Ką tarė Kungys Vaičiūnui 
aną naktį”, skamba Bielskaus 
rašinio antraštė.

Ąr čia maniera skaitytojui 
sudominti? Kokią “aną nak- 

jeigu to pasikalbėjimo 
metų buvo šviesiausia diena, ir 
mes braukėme prakaitą nuo 
veidų? Manieta lieka maniera, 
o tiesa lieka tiesa. Maniera 
spaudoje vartotina, jeigu ji 
nuo tiesos nenukrypsta.

Dar turėčiau Bielskui atsa
kyti dėl kito dalyko, jis rašo: 
“...kad gimnaziją pagyrus, 
ten reikės siųsti ir vaikus iš 
Amerikos. Gi nuo to sulaiko 
didelių miestelių maži papro- 
čiūkai (“100 tūkstančių vertas 
kaimynas to nedaro”).

Vėl netiesa. Po mano pasi
kalbėjimo su Rungiu man? 
skambino dvi ponios, vaikų 
motinos, klausdamos apie yi-4 
są Vasario 16 gimnazijos padė
tį. Vienos iš jų vertė tikrai bu
vo daug didesnė už tą Biels
kaus 100.000, kilos gal kiek 
mažesnė... Abiem atsakiau tą 
patį: ne manęs klauskite, bet 
Kungio. Ne aš kalbėjau apie 
gimnaziją, bet jis. Mano apsi
leidimas, kad nedaviau toms 
ponioms, didžiai garbingoms 
ir besireiškiančioms lietuviš-i 
koje veikloje, Kungio naujoj 
adreso. Tuo metu pats nežino
jau, o vėliau taip ir primiršta 
buvo.

Žinau, kad tos abi ponios tu
ri “Naujienas”, tikiu, kad bent 
viduj pasakys, kad nemeluoju.

Turistai, lankę Vasario 16; 
gimnaziją, ten sustoję vienai 
ar kėlioms -dienoms,, mažiau 
pamatys ir mažiau susipažins 
su užkulisiais, negu ten išgy-! 
verię porą metų. To, tūr būt,j 
niekas neginčys.

Čia nesu 'pūsirūdsęs teisinti 
Kungio, o juo labiau savęs. 
Džiaugiuosi, kad tas pasikal
bėjimas padarė teigiamos įta
kos gimnazijai (tą matome iš 
spaudos puslapių). Niekaip 
negalia .užmiršti inž. V. Adam
kaus, kuris anąmet grįžęs iš 
Vasario 16 gimnazijos, viešai 
reiškė teisingas mintis. Suju
dimas buvo didelis, daug di
desnis už dabartinį. Ir po jo 
minčių pareiškimo, vis dėl to, 
datfg pagerėjo Vasario 16 gim
nazijoje.

Kaip . nepaminė jau dviejų 
motinų pavardžių, taip ir ne
paminėsiu pavardės žmogaus, 
gyvenančio Vokietijoje ir man 
parašiusiam laišką po to pasi
kalbėjimo. Ištraukėlę norėčiau 
Gerbiamam skaitytojui čia 
duoti: “Esu lankęsis gimnazi
joje ne vieną kartą. Turiu pri
pažinti inž. Kungiui, kurio vi
sai nepažįstu, teisybę. Gerai, 
kad atsiranda drąsių žmonių, 
nebijančių tarti teisybę. Pone 
Vaičiūnai, Jūs galite būti tik
ras, kad bus priešingų Kun
giui pasisakymų. Ypač džiau
giuosi Kungio mintim, kad gim
nazija turi būti, bet reikia tai
syti dabartines blogybes. Ma
nau, kad tas Jūsų interviu at
silieps gimnazijos vadovų tar
pe ir jie stengsis gerinti. O kaip 
Kungys sako, kad čia turėtų 
bendruomenė susirūpinti, ka
žin, ar kas išeitų. Reikėtų už
megzti santykius su tėvais, no
rinčiais savo vaikus į gimna
ziją siųsti. Bendruomenės va
dai dabar daugiau kreipia dė
mesį į politiką, su jais nesusi- 
kalbėsit”. ’

Vis dėl lo, norėčiau tarti 
šiltą žodį apie Kųngių vaikus. 
Neteikia nė aiškinti, kad jie 
tarp savęs tik lietuviškai kal
basi, bet svarbu'paminėti, kad 
ir paplūdimyje kalbina kitus 
lietuviukus tik ffetuviŠkai. Jų

1±TTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

“N A U JIEN O S E”

t JAV ir SSSR Sutartinai 1 
si priėjint) Jungtinių Taut^ tar
nautojams pakelti algas, kadan- ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAS IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
20 iki 30 nuošimčių aukštesnes 
negu Jungtinių Valstybių valdi
ninkai gauna.

e Gallup anketa parodė, kad 
33 nuošimčiai demokratę žada 
balsuoti už Nixoną. Taip pat 
darbininkai, Nepaisydami savo 
unijų bosų nusistatymo, 55 nuo
šimčiais savo balsus atiduosią už 
Nixoną.

* Tolimuosiuose Rytuose so
vietai jau turi apie milijoną ka
riuomenės. Tai yra jėga žymiai 
pralenkti visas Nato jėgas.

Susirinkimą ir parengimų
PRANEŠIMAI. 

— Utenos Apskrities klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
spalio 10 d., 7rfX) vaL vak., Hollywood 
salėje, 2.417 W, 43nĮ St. . Nariai pra
šomi atsilankyti — yra daug reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

Klubo Valdyba

— Lithuanian National Democratic 
klubo susirinkimas įvyks trečiadieni, 
spalio 11 xL, 8:00 vai. vak, Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Po susirinkimo 
bus vaišės. M

Bernice Žemgalis

Neklyskite v.kis sčfa ant kOno savo, įr plaus pagedimu: o kaf 
sėja ant Dvasios^ H Dvasios plaus amžiną gyvenimu. GaL 6:7#

Jei leidžiame kūniškiems, saumylingiems, neteisingikūno nonius 
valdyti mūsų širdis ir mūsų gyvenitada sėjame ant kūno; ir kiekvienas 
sekantis sėjimas, yra sėkmingesnis ir geriau užtikrinąs pabaiga tokios ke- 
Ilonės, vedančios prie mirties — Antrosios Mirties O kiekvienas sėjimas 
ant Dvasios, kiekvienas pasipriešinimas kūno norams, savimylai, ir t. t-» 
ir kiekvienas panaudojimas naujos valios dvasiškuose dalykuose, kurie yra 
švarūs, kurie yra garbingų kurie yra geri, kurie yra teisingi, reiškia sė
jimą ant Dvasios, kuris atneš gausingą Dvasios vaisių; o jei nepaliausime 
taip daryti, pabaigoje savo kelionės būsime tinkami Dievo prižadams^ su
rėdymui ir gausime gyvenimą amžiną Karalystėje.

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėj* 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gavote, jei 
nardysite takiu adresu: Mr. F. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TOYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

NARIAI

Teisėjui 
A. A.

JONUI ZURIUI
• niinis, 

jo žmonai Helen, sesei, broliams ir giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia \

Lietuviu Moterų Piliečių Lyga

Teisėjui, advokatui, visuomenės veikėjui

Laidotuvių Direktoriai

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITiONED KOPLYČIOS

MA&NOMS VIETA

Rfipnblic 7-8600 , REpnbHc 7-S631

? mirus,
jo našlei .Helen, seseriai Frances Šimkus, bro
liams'—-Algirdui, Gediminui, Viktorui su sei- 
mOmis ir visiems artimiesiems gilią užuojau
tą reiškia ir drauge liūdi ;

iJiėtuviiį Teišifiihkų Draugijoš
> Centro Valdyba

■ III. ir —I ■. •- ..... ■■ m. • |-|

Chicago*
Lietuvių 
I^aidotuvių 
Direktorių 
Kwncfkcijde

AMBULANCE 
patI'r’nav;
Mas treNA
IR NAKTĮ

TURIME 
k.OPLYč'Af 

VIŠO^Ę MIESTO 
DALYSE
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ALBIN KASPER ■ i
Mirė 1972. m. spalio mėn. 8 dieną, 4:40 vai. Vak., sūfaUkęs 44 me

tų amžiaus. Gimęs Chicago j e.
Paliko nuliūdę: * duktė Kathleen, tėvas Juozas Augaitis ir jo žmo

na Jie va bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - ’Butkus koytyčiojė, 1446 Sb. 50 Avė., 

Cicero, Illinois.

Trečiadienį, spalio 11 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Jšv. Antano parapijos bažnyčią, 6 po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Albin Kasper giminės, draugai įr pazįstąmi nuęširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį ‘patarnavi- 
iną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ifeka:

•A 
JUOZAPAS GEkLIKAS

Gyv. 2522 So. Sawyer Ave. Anksčiau'gyv. Bridge^o'rte fct w’ t j * ** * t Į « ? - - 1^. Tf * * —
jMirė 1972/m. spaliu nįėn. 7 dieną, 8:15 vai. vak, sutaupęs 73 me

tu amžiaus. Gimęs Lietuvoje. i
t AftieiSkojė išgyveno 65 metus. . . . , 4. * t t '
Paliko nuliūdę: posūnis Edward Wisnaski, marti Mary, brolio val

kai — Katherine iKazawitch, jos vyris Carl, Rose Del Russo, jos vyras 
Frank ir Julia Schober, jos vyras Joseph ir Jų šeimos, sęsers vąikai . 
— Heleų Valopis,. jos vyras Tony ir Betty Lacomskų jos vyras Al ir fų 
Šeimos, pusbrolis Peter Gerlikas, jo žmona Martha ir jų šeima bei 
Vi t i įminės, drat&ii ir pažįstami. < _

Ą Kūnas pašarvotas Jurgio F. Rudmino koplyčioje, 3319 So. Litu- 
anlėa Avenue.- - ' /

Trečiadienį, spalio 11 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios 4. $vt.Jurgio parąpijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus lai
dojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Juozapo Gerliko giminės, draugai;.ir pažįstami nuošir
džiai . kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lietca:^
Sostinis, ^girrtfnės.

Dafdotuvių fee’ktorius čeorge F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
• M -Ar . a - 4 **<*.•** ‘

‘ N ■ ' ’ ’• - , ‘•įį.-* « ‘S

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YXrds 7-1741 '- 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITfONED KOPLYČIOS

Duktė, tėvas, gimines.
Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkūs. TeL ^CL 2-1003.

** rtrrrr’vv Y'**-, įjt—W—m Į . 1____ _____

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Sh. blTUANtCA AVĖNUE. MiWte- Y AYuk 7-3401

BUTKUS-JASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero* Ill. Phone: OLympic 2-1003

PĖTRAŠ BIELIŪNAS
ms So. CAt.1TOTi.VlA AVE. Phone: LATayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. IJTUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
ILACKAWICZ)

2424 WEST 69th 'STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills,TIL 974-4410

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

bmmiibbbihwbbmwwbmbbmbimwbwmmbsmwmbwbwwrw. ' " • 1 - - - --------------------------------------—---------
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Chicagos jėzuity centre buvo suruošta žurnalisto Vytau o Alanto 70 metu sukaktis. Pagrindinį pranešimą apie 
jubiliatą skaitė iš Kalifornijos atvykęs žurnalistas Bronys Raila. Paveiksle matome minėjimo dalyviu vaizdą.

Foto Martyno Nagio

mat mirties bąusmę panaiki 
no?

I Tribune paaiškina, kad šie
met sueina 50 melų nuo to lai 
ko, kai kartuvės buvo nugriau 
tos, tačiau jos tebėra sukrau
tos Cook apskrities krim. teis 

rūsyje, o elektros kėdė iš- 
Stateville kalėjim;

IliO 
gabenta į 
prie Joliet, kur laikoma padė

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

STATIONARY ENGINEER 
Licensed oil and gas burners. 

Steady year round work.
Pensiop. All Benefits. 

Apply;
MUSEUM OF SCIENCE AND 

INDUSTRY 
57th & South Lake Shore Drive 

Mr. Laudan — MU 4-1414
REAL ESTATE FOR SALg REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žeme — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentas

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

LATHE OPERATORS
imall Machine Shop needs experienj 
•ed men with own tools and can do
>wn
ob.

Graikas ne lietuvis
Kadangi lietuvių ir graiki. 

pavardės dažnai yra tiek paną 
š:os, kad nebėra galima atskir 
ti. Tūla Mrs. A. Suopys laiški 
Chicago Tribune rašo, kad daž 
nai spaudoje minimas Chica
gos viešosios instrukcijos su
perintendentas Mr. Bakalis nė
ra lietuvių, bet yra graikų kil
mės.

set-ups. This is a permanent 
Age not a factor. Many Com

pany benefits.

HEALTH INDUSTRIES
8335 So. Halsted St.

UU 3-3800
\ BUTŲ NUOMAVIMAS

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

HELP WANTED — MALE 
GRINDERS — CENTERLESS 

EXPERIENCED OR TRAINEES 
Plenty of overtime. 

Top wages for top men. 
Call JOE: 298-2300 

BANNER SERVICE CO. 
. DESPLAINES

įterpdamas kiek Įdomesni daly
kėli iš žemaičių mitologijos.

J. šmotelis su adv. K. Gugiu ir 
A. Laliu 1914 metais suorgani
zavo Naujienų b-vę, vėliau bu
vo šio dienraščio platintoju, ben
dradarbiu, redaktorium, admi
nistratorium ir sekretorių. 
Jei jis nebūtų visą savo gj’ve- 

Anasta- uini° energiją ir sugebėjimus 
a sudėjęs į šio dienraščio augi- 
•r mą ir tobulėjimą; šiandien jis 

p. Penkauskai (vaistininkai iš greičiausiai būtų kokio stani- 
iDolton, Ilk), inž. Kostas Augus- baus baldų fabriko savininku, 
Įtas, Vincas Kondrotas (taip pat!m|I*j°n*er^ųm. P*1 
šventęs savo gimtadieni), Geno- ° lietuvybė šmoteliui 
vaite Giedraitienė (šv. Dovydo 
bažnyčios vargonininkė ir lietu
vių Į anapus palydėtoj a) ir inž. 
E. Jasiūnas. Pagerbime dar da
lyvavo ir J. šmotelio anūkai ir 
anūkės: John Joseph ir Judy 
Burns ir p. Barbara Martin. Kiek 
pavėlavęs atvyko ir M. Gudelis.

Po visų Lili jos skaniai pa
rengtų vaišių, sveikinimų, lin
kėjimų ir “Ilgiausių Metų’’, il
gesni žodi tarė pats sukaktuvi-

Juozo Šmotelio pagerbtuves
gą, dabar tarnaująs III. valsti
jos samdos biure), savo rezi
dencijoje Oak Forest, Ill., spalio 
8 d. jam surengė pagerbimą, i 
kuri atsilankė Michalina Baro
nienė, Juzė Gulbinienė (buv. 
viena iš lietuvių mėgiamiausių 
aktorių - vaidintojų), 
zija Valančienė (veikėjo a.
Stasio Valančiaus našlė) p. ir

JUOZAS ŠMOTELIS

Juozas Šmotelis gimė pačioje
Žemaitijos širdyje — Alsėdžiuo
se, Telšių apskr., 1885 m. spalio 
6 d.'

Gimtadienio proga jo simpa
tingoji dukrelė Lilija su savo 
vyru John Burns (Amerikos oro „__ -________r____________
pajėgų majoras, išėjęs i atsar-Įninkąs J. šmotelis, pabaigoje

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
» -------
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. * TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvalrly prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
■ —  .. _ |||H | WMMmnrai|[| | H mi | m...........u i  ..................................miiibiibiiii................................ .

Bet ne pinigai, 
rūpėjo, 

ir šiandien jis nesigaili jai pa
aukojęs visą savd gyvenimą.

Be veiklos ir vadovavimo 
Naujienų b-vėje, J. Šmotelis 
dar buvo Lietuvių Auditorijos 
direktorium ir Amer. Lietuvių 
Istorijos D-jos sekretorium.

65 metus JAV-se išgyvenęs, 
Juazas dar iki šiai dienai ne
pamiršo savo žemaitiškos tar
mės ir turtingo žodyno.

Be meilės lietuviškai knygai 
ir laikraščiui, Šmotelis yra' ne
paprastai giliai ir smulkiai sur 
sipažinęs su žemaičių mitolo
gija, užrašus apie žemaičių 
dievus pradėjo vesti dar Lietu
voje vaiku būdamas. Dabar 
tuo klausimu baigia spaudai 
rengti žymesni veikalą, taip 
pat rašo savo gražaus ir turi
ningo gyvenimo atsiminimus.

šis labai gilaus mąstymo, aiš
kaus ir prasmingo minčių dės
tymo žmogus, taktiškas ir to
lerantingas žemaitis, paklaus
tas, ar yra pasiryžęs sulaukti 
šimto metų, atsakė, kad neno
rėtų būti taip senas. Nežiūriu 
to, mes jam linkime kuo il
giausių metų, kuo geriausios 
sveikatos ir jo užsibrėžtų sie
kimų išsipildymo.

Pagerbimas praėjo labai pa
kilioje nuotaikoje, ir visi daly
viai pasižadėjo netrukus ir vėl 
spalio 22 d. susitikti Naujienų 
bankete. -ei.

Baudžia namų savininkus 
už butų nuomos kėlimą 
Federal, distrikto teisėjas 

Abraham Marowitz nubaudi 
$2,1 (X) pabaudos ir dvejiems 
metams probacijos vieną Chi
cagos šiaurinės dalies namų 
savininką už kėlimą nuomos 
prieš prezidento Nixono norą. 
Savininkas Thomasello prisi
pažino trimis atvejais nuomas 
pakėlęs visu 100 nuošimčių. 
Teisėjas be to įsakė permokė
tąją nuomos dali grąžinti nuo
mininkams.

Socialinės apsaugos įstaiga 
prižadėjo prižiūrėti, kad butų 
savininkai, pasinaudodami pen 
sininkams čekių po 20 nuošim
čių padidinimu, nepradėti) 
jiems kelti nuomos kainas.

“Mes perspėjome namų savi
ninkus nuomų nekelti, jei kė
limas nėra pilnai pateisina
mas”, pranešė mokesčių įstai
ga (IRS). Pensininkų nusi
skundimams būsianti skiriama 
pirmenybė.

JAV-bėse pensininkų yra apie 
28 milijonai.

APPRENTICE ELECTRICIAN 
To assist Certified electrician in 

large job plaiting shop. 
45 Hours week.

Call WALKER SZRAMEK 
632-4400

HELP WANTED — ŽEMALE 
Darbininkiy Reikia

STRONG, DEPENDABLE WOMAN 
PLAIN COOKING 

wanted for general house keeping 
Apt. North Shore in Summer. Ari
zona, in Winter. Own room. 

Both places. 
Some English necessary.

(312) 251-1144 '

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

AVAILABLE NOW 
10311 So. MASON 

DELUX APARTMENTS
1 2 Bedrooms
1 Balcony

Carpeting
All electric heat 
Air conditioning. 

233-0036 785-5424

bath.

VIENAI ŠEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 

$10,000.
2 MIEG., 68 ir Claremont. S16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19,900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. $30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2X5 plius 2 kamb. 

$23,500.
46 ir > MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

$26,500.
54 ir RICHMOND. 2 po 6. $28,000.
66 ir KILPATRICK, 4 ir 3. $33,500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51,500.
65 ir FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00.
J. Jasmiiws, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymiu nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina 52.50.

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kairia 53.0G. Kietais viršeliais 54.00.

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

Dvi duonos kepyklos 
kaltinamos monopoliu

Chicaga. Federalinis grand 
jury patraukė teisman dvi di
džiausias Chicagoje duonos 
kepimo kompanijas ir tris tų 
kompanijų pareigūnus, kalti
nant kriminaline veikla.

Nustatyta, kad Gonnella ke
pykla ir Torino kepykla gauna 
aštuonis iš vienuolikos milijo
nų dolerių per metus už itališ
ką, prancūzišką ir Vienqs duo
ną Chicagos srityje. Kaltina
ma, kad tos abidvi firmos, ku
rių savininkai žymiausia dali
mi yra Marcucci šeima, jau nuo 
1930 metų nustato duonai kai
nas ir vartoja grasinimus bei 
prievartą, atgrasindamos duo
ną pirkti iš kitų firmų.

Jei bus rasti kaltais, kaltina
mieji gali gauti po metus kalė
jimo ir po $50,000 pabaudos.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Kur yra kartuvės?
Mrs. Martha G iš Park Forest 

laiške Chicago Tribune redak
cijai klausia, kur dingo elek
tros kėdė ir kartuvės po to kai 
Amerikos Aukščiausias Teis-
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— Emilija Markūnienė yra 
Balfo /'skyriaus* pirmininkė 
šiaurinės Chicagos apylinkėse. 
Tų apylinkių lietuviai savo au
kas Balfui prašomi pasiųsti 
skyriaus kasininkui Wm. V. 
Mankui, 6911 Noi Hamlin Ave. 
Chicago, Ill. 60645. Telefonas 
AM 2 - 6457.

— Al. Kazlauskas pasisakė 
prieš prekybą su So v. Rusija 
Sun Times dienraštyje, nes ji 
yra okupavusi Lietuvą ir kitas 
valstybes. Jis ir kituose laik
raščiuose yra pareiškęs savo 
nuomone aktualiais reikalais. 
Tokie laiškai yra svarbūs vi
suomenės opinijos formavimui 
ir Lietuvos reikalų kėlimui.

— Irena Blinstrubienė, Ame
rikos Lietuvių Tarybos rašti
nės ir reikalų vedėja, 2606 W. 
63rd St., tel. 778 - 6900, padeda 
parašyti laiškus anglų kalboje 
laikraščių redaktoriams ir ki
tiems asmenims Lietuvos bei

♦ Lietuvių Tauragės Klubas 
š. m. spalio 14 d,, šeštadieni, 
ruošia smagius Rudens Grožio 
šokius Marquette salėje, 6908 
So. Western Ave. Gros šaunus 
Kosto Ramanausko orkestras. 
Pradžia 7:30 v. vak. Įėjimo au
ka 1,50 dol. Kviečia

Klubo Valdyba (Pr).

Lietuvos Dukterų Draugi
jos Tradicinis Rudens balius 
rengiamas spalio 14 d., šeštadie
nį, Jaunimo Centre 7:30 v. vak. 
Programoje solisčių Pmdenci- 
jos Bičkienės ir Romos Mastie- 
nės duetas. Akompanuoja Ma- 
nigirdas Motekaitis. Pranešėja 
p-lė Daiva Vaitkevičiūtė, šo
kiams gros L. Bichnevičiaus 
orkestras. Dail. A. Petrikonio 
paveikslas ir Įvairios kitos 
dovanos, šalta ir šilta vakarie
nė. Stalus rezervuoti ir bilietus 
Įsigyti pas p. Nijolę Vengrienę. 
Tel. 233-4345. Bilieto kaina 
7 dol. (Pr).

lietuvių reikalais tos organiza
cijos darbų apimties ribose. 
Alfos pirm. dr. K. Bobelis kvie
čia padėkoti laiškais laikraš
čiams ir kitoms komunikacijos 
įstaigoms už informavimą apie 
iš Lietuvos pabėgusio Zigmo 
A. Butkaus šeimą bei paskelbi
mą jo pareiškimų, naudingų 
Lietuvai ir lietuviams.

— Adomas Anderson, buvęs 
Amerikos Legiono Don Varnas 
posto komandierius dalyvavo 
su A. L. 4-to distrikto pareigu-, 
nais S. F. Sullivan posto parei
gūnų Įvedimo Į pareigas iškil
mėse to posto patalpose. A. 
Anderson pažadėjo padėti pri
imti ir patarnauti Naujienų 
banketo svečiams spalio 22 d. 
Veteranų salėje.

— Kazys Karuža, verslinin
kas, spaudos bendradarbis ir 
visuomenininkas iš Los Ange- 
les, Calif., lankėsi Chicagoje.

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE 

3 bedroom ranch, country kitchen, 
carpeting, drapes. Fence. Aproxi- 
mately 10 minutes to Burlington 

transportation. $21,300.
BELAIR REALTY

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

BOLING BROOK
Raised ranch 5 bedrooms, 2 baths, 2% 
car heated garage. Full finished 

basement. Comer lot.
$34,000.

BELAIR REALTY
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

SAVININKAS PARDUODA 6 Butų 
mūrą prie 67-tos ir California Ave. 

$12.500 pajamų. 
Tel. 776-7772.

A. & U INSUKANCI > RIALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVB.

LA 3-1775
(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs lu+omoblllv dnudimak

Br>ng«nybės, L*lkrodžl«i, Dovano* 
vi*omi progom*.

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

3237

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

P&rdarimas Ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tek: Republic 7-1941

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
T«!*oml luto motoril, rtibdfiil, 

tun«-ups Ir t. t
4124 So. CALIFORNIA AVB.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9317

................ ..  ' ' l,li

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitvs kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer
Chleaęo, HI. 6A631 T»L YA 7-59M

today's FUNNY

s wif e
DION'r

t MIS FIRST

/ TKonx to
.-rMrs. E. M. Encksot 

St. Pool, Minn.
© 1971 bf

Todoy'j FUNNY »,ll pe, $1.00 for 
eoch original "funny” ut«d. Send oooj 
to: Today's FUNNY, IMO W«t Third 
St., Cleveland, Ohia 44113.

M. A. š IM K ū S
Rm I Btfate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-74M 
Beto daromi ir liudijami vertimaL 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitoki blankai.-

Call: Frank Zapoliz 
32O8’/i W. 95th St. 

GA 4-8654

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

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

TEI____ 776-5181
Anicetai Garbe čia ualc*<, »av.

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo

dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir '4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du įėji
mai, gazu šildymas, garažas, rami 
gatvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21,700.

6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. Iškelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. -Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas.' Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $30,500. 
. 13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran
gaus parko. Tai naujas objektas per- 
rimti grožio' salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras —- pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37.000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

8 KAMBARIŲ Į% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22:000.

10 BUTŲ MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500,

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

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

GRAŽŪS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. 567,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. 'Kk 552,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik 527.900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai; modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. S36.500. z

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
Šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie S23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: ,471-0321

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

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

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

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

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

TEL. 436-7878 '

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, a i reconditioning, van
dens boilerius ir stogų tinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, HL 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBES. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




