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Baltųjų Rūmų sode prezidentas Nixonas skuba j laukiantį helikopterį, kuris jį nuveš j Camp 
David vasarvietę Marylande.

ČIKAGA. — Sekmadienio blogas oras nesutrukdė Naujienų 
metinio banketo V. F. W. salėje, 7254 W. 63 st., nors žmonių 
buvo mažiau kaip pernai. Rengėjų vardu susirinkusius pasveikino 
ir laikraščio praeitį bei ateitį apžvelgė M. Gudelis, pristatęs ilga
mečius naujiemečius, buvusius ir dabartinius laikraščio rėmėjus: 
Šmotelį, Rudinską, Augustą, šileikį ir kt. Trumpai kalbėjo ir 
Naujienas sveikino' Don Kuraitis.
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Trumpą sveikinimo žodį pa
sakė valstijos sen. Frank Savic
kas. Su juo už garbės stalo sė
dėjo Michael Madigan ir John 
Beatty, Springfieldo seimo na
riai iš 27-to distrikto.

Po geros vakarienės, “Aidu- 
.tės”, vadovaujamos Alice Ste
phens, pradėjo programą. Ją vi
są išklausė tuoj po vakarienės 
atvykęs senatorius Charles Per
cy su žmona. Senatorius po pro
gramos, pristatytas Casimir Uk
sas, pasakė 14bai įšilltą kalbą, 

- pasidžiaugdamas Naujienų dar
bu ir lietuvių kultūra. Jis su
minėjo savo nuopelnus paverg
toms tautoms, kovojant už Ra
dio Free Europe lėšas, prieš sen. 
Fulbrighto planą sumažinti 
Voice of Amerika radijo pro
gramas. Sen. Percy priminė Lie
tuvos vėliavą, nuvežta Apollo 
astranautų į mėnulį ir Vasario 
16 dienos minėjimus JAV kon
grese;

Po programos ir kalbų sen. 
Percy ir jo žmona dar ilgai kal
bėjosi, fotografavosi su Nąu- 

. j ienų banketo dalyviais ir links
mai šoko, grojant Ąžuolo Stel-
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dedant, sen. Percy išmoko š6k- 
’ ti “Noriu miego*. Jis pafiko. sa
lę, dar kartą' tardamas Naujie
nų banketo dalyviams “Tegy
vuoja laisva Lietuva”.
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Sovietų filmas 
apie laivų konvojų
MASKVA. — Sovietų S^jtih- 

' goję pradėtas rodyti filmas iš 
karo laikų meta kaltinimus Bri
tanijos laivynui, kuris atsisakė 
ginti nuo vokiečių povandeninių 
laivų konvojų nr. 17, kuris ga
beno karinę medžiagą ir įvai
rias prekes iš Amerikos į Mur
manską ir Archangelską.

Konvojus “PQ17” susidėjo iš 
36 prekinių laivų, jų tarpe 14 
amerikiečių laivų. Viso laivai 
gabeno 200,000 tonų prekių, ta
čiau tik trečdalis laivų su 70,000 
tonų pasiekė sovietų uostus. Ki
tus nuskandino vokiečių povan
deniniai laivai.

Laivų palydovai turėjo būti 
britų laivynas, tačiau Pirmasis 
Jūrų lordas Sir Dudley Pond, iš
sigandęs vokiečių kovos laivo 
“Tirpitz”, kuris plaukiojęs Nor
vegijos pakraščiuose, atitraukė 
britų. laivus, nenorėdamas pa
likti be apsaugos britų salų. Vė
liau paaiškėjo, kad “Tirpitz” ne
buvo pasirengęs pulti konvojaus 
palydos. . ,

Sovietų filmas toliau plečia 
propagandinį sovietų. valdžios 
tvirtinimą, kad tik sovietai ko
vojo prieš nacių Vokietiją, o ki- 

. ti sąjungininkai menkai prie tos 
kovos prisidėjo.

išvyko Į Maskvą
ROMA. — šiandien Italijos 

premjeras Giulio Andreotti iš- 
. vyko su delegacija į Sovietų Są

jungą, kur jis išbus visą savai
tę. Kartu su juo išvyko Itali
jos užsienio reikalų ministeris 
Giuseppe Medici ir Italijos ban
ko direktorius dr. Guido Čarli.
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HANOJUS. — Kanadietis TV 
korespondentas, kalbėjęs su vi
sa eile Hanojaus vadų, pareiš
kė, kad prieš Amerikos rinki
mus lapkričio 7 d. Hanojus ne
skelbs apie jokius susitarimus 
su Amerika.

WASECA. — Du; Minnesotos 
jaunuoliai, broliai, 1970 m. 'bir
želio mėn. iškeliavo aplink pa
saulį .pėsti, norėdami skleisti 
Jungtinių Tautų paramos pa- == 
stangas pasaulio žmonėms. John 
Kunst buvo nušautas, jo brolis 
Davis sužeistas banditų netoli 
Kabulo miesto Afganistane.

VARŠUVA. — New York Ci
ty Baletas baigė savo gastroles Į 
Lenkijoje, kur jis atvyko po pa- 
sisekusiu gastroliųSov. Sąjungo
je. Grupės direktorius George 
Balanchine pareiškė, kad lenkų 
audiencijos Lodzėje ir Varšuvo
je buvusios šiltesnės už sovietų. 
Iš viso grupė turėjo 31 spektak-

VOKIEČIAI IR LENKAI ISTORIKAI ~F”ZT __ _ i VĖLIAUSIOS ZINIOi
BANDO PERRAŠYTI VADOVĖLIUS
BRAUSVEIGAS. — V. Vokietijos ir Lenkijos istorikai, kny- 

leidyklų pareigūnai ir mokytojai susitarė po ilgesnių derybų 
dėti pastangas pakeisti, senus karus ir kivirčus primenančius, 
aukštesniųjų mokyklų vadovėlius. Neapykantą ir karus turi pa
keisti objektyvumas ir gerų kaimynų santykiai, nutarė delegaci
jos. Vokietijos grupei vadovavo prof. Georg Eckert, Braunsveigo 
Mokytojų kolegijos istorijos profesorius ir Tarptautinio Vado
vėlių Instituto direktorius. Lenkijos delegacijai vadovavo prof. 
Wladyslaw Markiewicz iš Varšuvos. |

BANGKOKAS. — Tailandi- 
jos keturiose provincijose,, kur 
vyrauja <nusulmonai,. buvo. įs-1 
teigtas budistų nacionalinis 
frontas, kuris kovos" prieš mu- 
sulmon ų teroro veiksmus. Mu
sulmonai pagrobė ir nužudė daug 
mokytojų, dėl to buvo uždarytos 
59 mokyklos.

CANBERRA. — Australijos 
gyventojų skaičius Šiais metais 
pirmą.kartą po 1916 metų su
mažėjo. Birželio mėn. gyvento
jų buvo 12,000 mažiau negu ko
vo mėn. — iš viso 12,059,000.

VICTORIA. — Iš Britų Ko- 
NEW YORKAS. — Paskuti

nis studentų apklausinėjimas 
Amerikoje parodė, Gallupo ži
niomis, kad 49% remia sen. Mc- 
Governą, o 47% — prezidentą 
Nixona.

Tariasi keturi 
sąjungininkai

BERLYNAS. — Šią savaitę! 
Berlyne turi susitikti “keturių 
didžiųjų” diplomatai apsvarsty
ti Rytų-Vakarų Vokietijų su
tarčių. šia proga keturi sąjun
gininkai, greičiausia, vėl pakar
tos savo įsipareigojimus Vokie
tijai ir pabrėš savo specialius 
interesus ir galias, kaip nuga
lėtojų, vokiečių žemėse.

Sąjungininkai pritars nau
jiems abiejų Vokietijų susitari- 
mams ir svarstys, kokiu būdu 
abi Vokietijos galėtų būti pri
imtos į Jungtines Tautas.

Sovietų žurnalas 
puola Kiniją

•MASKVA. — Savaitinis so
vietų žurnalas Novoje Vremia 
apkaltino Kiniją socializmo iš
sižadėjimu ir jo išdavyste. Ki
nija bandanti išnaudoti savo tik
slams Vakarų Europą, turėdama 
viltį pakenkti Sovietų Sąjungai, 
sako straipsnis.

žurnalas sako, kad, Kinijos 
valdžia skatina Ameriką palikti 
Europoje savo kariuomenės di-
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DERYBOSE PADARYTA PAŽANGA, 
LAOSO PREMJERAS WASHINGTONE

WASHINGTONAS. — Prezidente patarėjas dr. Henry Kis
singer sugrįžo iš Saigono į Washingtona, visame pasaulyje kalbant, 
kad Amerika ir Šiaurės Vietnamas susitarė dėl karo paliaubų ir 
taikos Vietname. Amerikos ambasada Saigone paskelbė, kad de
rybose padaryta pažanga, jos bus tęsiamos toliau. Paryžiaus spau
da sako, kad susitarta dėl karo paliaubų, dėl laikinos vyriausybės ir 
belaisvių paleidimo. Nuo praėjusio trečiadienio Kissingeris susi
tiko su P. Vietnamo prezidentu Thieu šešis kartus.

Abi pusės rekomendavo 31 
pakeitimą mokyklų vadovėliuo
se. -Greit buvo susitarta dėl na
cių laikotarpiu padarytų Len
kijai skriaudų. Vokiečiai nesi
priešino lenkų nuomonei, kad 
Hitleris ne tik norėjo sunaikinti 
Lenkijos valstybę, bet planavo 
sunaikinti lenkų inteligentiją, 
kultūrą ir tikėjosi paversti Len
kiją kolonija, o lenkų žmonės 
vokiečių tarnais.

Lenkai, kalbant apie šį laiko
tarpį, sutiko daugiau pabrėžti 
savo; istorijos knygose vokiečių 
rezistenciją prieš Hitlerį.

Į
Nepavyko susitarti dėl tos is

torijos, kuri įvyko po 1945 metų. 
Lenkija užėmė didelius buvusios 
Vokietijos plotus, Sileziją, Po
meraniją ir Rytų Prūsiją, iš
tremdama apie 8 milijonus vokie
čių. Lenkų istorikai tvirtino, kad 
lenkai tik sugrįžo į savo istorines 
žemes, kurios prieš daug metų 
buvo lenkų apgyventos. Vokie
čių istorikai laikėsi nuomonės, 
kad Sovietų Sąjungai atplėšus 
rytines Lenkijos teritorijas, len
kai buvo kompensuoti vokiečių 
sąskaitom Iki šiol vokiečhi is
torikai šių žemių užėmimą ap
rašinėjo kaip didelę vokiečiams 
padarytą skriaudą ir neteisybę.

Derybos tarp Lenkijos ir V. 
Vokietijos istorikų bus tęsia
mos toliau. Toms deryboms pa
grindą davė 1970 metų Varšu
vos sutartis, kuria Bona pripa
žino Lenkijos naujas, pokarines 
sienas.

vizijas ‘ ir kritikuoja Europos 
saugumo konferenciją. Maoistų 
prasimanymai esą teigti, kad ka
riuomenės sumažinimas Euro
poje leis sovietams pasiųsti 
daugiau kareivių j Tolimuosius 
Rytus.

Pekino valdžia maišosi. Vidur
žemio jūros reikalus, ji flirtuo
ja su Vak. Vokietijos revanšis- 
tais ir mirkčioja Nato organiza
cijai Pekinas eina taip toli, kad 
net teiraujasi apie galimybes su
sijungti su Europos Bendra rin
ka, rašo Novoje Vremia.

NepavykoSomalijos 
taikos misija

MOGADISHU. — Somalijos 
prezidentas. Siad Barre tikėjo
si, kad Somalijai švenčiant “re
voliucijos dieną”, jam pavyks 
sutaikinti Tanzanijos ir Ugan
dos prezidentus Nyerere ir Ami
ną, tačiau tie, nors visose cere
monijose sėdėjo netoli vienas ki
to, nesusitiko ir nepasikalbėjo.

Tanzanijos Nyerere nepripa
žįsta Amino legaliu Ugandos 
prezidentu, nes jis valdžią pa
sigrobė jėga, kada prezidentas 
Obote buvo išvykęs. Dabar Tan
zanija duoda prieglaudą nuvers
tam Obotei ir su Aminu nenori 
turėti jokių reikalų.

a Prof. Willem Johan Kolff 
gavo Izraelio Harvey premiją 
už laimėjimus medicinos srity
je. Jis yra išradęs dirbtinį ink
stą, o dabar pareiškė padaręs pa
žangą dirbtinės akies išvystyme.

Prancūzijos prezidentas Pompidou kalba apie Vakarų Europos pro
blemas devynių rinkos valstybių premjerų suvažiavime, Paryžiuje.

“The Washington Post” pa
skelbė iš Saigono. kad Thieu su
tiko su karo paliautomis, Kissin- 
gerio spiriamas, nors Thieu yra 
priešingas paliauboms, kada ko
munistai yra užėmę nemažus P. 
Vietnamo plotus, šiaurės Viet
namo premjeras yra pasakęs 
“Newsweek” redaktoriui, kad 
Pietų Vietname, paskelbus pa
liaubas, bus “dvi kariuomenės 
ir dvi administracijos”, kurių už
davinys bus derėtis dėl centri
nės vyriausybės sudarymo.

Saigono šaltiniai sako, kad 
Thieu įsakė jaunesnio laipsnio 
karininkams — leitenantams ir 
kapitonams — būti pasirengu
siems užimti kaimų ir miestelių 
seniūnų vietas.

Kissingeris buvo nuvykęs 
trumpam laikui į Kambodiją. 
čia jis radęs apatiją ir paliaubų 
baimę. Kambodijoje komunis
tai valdo visą šiaurės rytų ruo
žą ir iš viso turi užėmė dau
giau kaip pusę Kambodijos teri
torijos. Keliai tarp didesnių 
miestu yra komunistų perkirsti. 

... v x., . , z , Paliaubos labai palankios komu-
^azaus- sutik4mor-bet--iF-dari)ų knatams, nes juos paliks užimtose

Prezidentas gyrė 
karo veteranus

WASHINGTONAS. -- Prezi
dentas Nixonas, Veteranų die
nos proga, pasakė per radijo 
kalbą, kurioje gyrė jaunus ame
rikiečius, tarnavusius Vietname. 
Neminėdamas savo konkurento 
sen. McGoverno, prezidentas kri
tikavo jo’ skelbiamą amnestiją 
ir bandymas “išaukštinti tuos, 
kurie atsisakė tarnauti”.

Prezidentas, pripažinęs, kad 
kariuomenės eiles palietė narko- 

'tikų vartojimo problema, iškėlė 
jaunų amerikiečių, karininkų ir 
kareivių, nuopelnus rūpinantis 
Vietname pabėgėliais, našlai
čiais. Kareiviai surinko šimtus 
tūkstančių dolerių mokykloms, 
našlaičių namams, ar kaimų cen
trams statyti.

Didžiulė dalis Vietnamo ve
teranų grįžo iš šio karo su šva
riais, garbingais paleidimo do
kumentais ir jie nusipelnė ne tik 

Grupė airių teroristų užėmė 
šiaurės Airijoje britų kariuo
menės ginklų sandėlį ir pagro
bė 100 automatinių šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Vėliau kareiviai 
didesnę tų ginklų dalį rado vie
nose kapinėse.

Vakar prezidentas Nixonas 
važinėjo po New Yorko prie
miesčius ir dalyvavo valstijos 
respublikonų vadų pasitarime.1 
Sen. McGovern aplanke karo ve
teranų ligoninę PhŪadelphijoje.

a Jungtinėse Tautose prasi
dėjo debatai dėl nusiginklavimo 
klausimo. Daug valstybių re
mia sovietų pasiūlytą specialią 
nusiginklavimo konferenciją, ta
čiau jai priešinasi Kinija ir Ame
rika.

a New Yorke pradžios mo
kyklose padažnėjo mokytojų api
plėšimai. Septynios mokytojos ____ c ______ r_____ __
buvo apiplėštos per 12 dienų.' rįją ir nusileisti Sofijos aero- 
švietimo vadovai nutarė nusam-1 drome. Turkų žinių agentūros 
dyti dar 1,200 sargybiniii.

Kandidatas į senatoriaus ristai reikalauja vyriausybės pa
vietą Roman Pucinski kalbėjo (leisti 13 politinių kalinių. Be to, 
Serbų salėje, Čikagoje, tą pa-, reikalaujama pakeitimų Turki- 
čią dieną, kai jo konkurentas jos konstitucijoje, leidžiant strei- 
sen. Percy kalbėjo Naujienų ban- , kus, perorganizuojant universi- 
kete.
Ameriką per 
anglosaksai. Atėjęs- laikas pri
pažinti, kad Ameriką sudaro Bulgarijoje išleido iš lėktuvo 10 
daugelio rasių, tautybių ir reli
gijų mozaika, o ne “tirpinimo 
puodas”.

bei viokios paramos, pareiškė 
prezidentas.

Radikalai pagrobė
■ turku lėktuvą

c
ISTAMBULAS—. Keturi jau

ni turkai privertė Turkijos ke
leivinį lėktuvą pasukti f Bulga- 

žiniomis, keturi kairieji tero- 

Pucinski pareiškė, kad . tetų statutą.
ilgai dominuoja* Pagrobtas lėktuvas skrido iš 

Istanbul© Į Ankarą. Teroristai

asmenų, jų.tarpe keturi vaikus 
ir jų motinas. Vienas lėktuvo 

j įgulos narys, išleistas iš lėktu
vo, turėjo revolverio kulkos pa
darytą žaizdą. Lėktuve yra 66 
keleiviai. Teroristai grasina lėk
tuvą su keleiviais susprogdinti, 
patys — nusižudyti, jei turkų 
valdžia nepatenkins jų reikala
vimų.

Turkijos vyriausybė kreipėsi 
į Jungtines Tautas, prašydama 
padėti išgelbėti įkaitais paimtus 
keleivius.

Naujas Vatikano 
žemėlapis 1

ROMA. — Vatikanas išleido 
naują savo valstybės žemėlapį, 
iš kurio paaiškėjo ir kelių nauju 
gatvių pavadinimai, kuriuos ne
seniai išrinko speciali kardinolu 
komisija.

Visoje 110 akrų valstybėje 
yra 41 gatvė, 23 aikštės ir 14 
kiemų. Tarp gatvių pavadini
mų yra 10 šventųjų vardais pa
vadintų. 12 — popiežių. įskai
tant Pijų XII-tąjį ir Joną NXIII- 
čiąjį. Viena gatvė pavadinta

HAUJISHOS
TW Litba.*«4n D114y N«*V»

srityse. Nežiūrint karinės Ame
rikos paramos, Kambodijos ka
riuomenė negali sulaikyti komu
nistu daliniu.

Pranešimai kalba apie karo 
paliaubas ne tik Vietname, bet 
ir visoje Indokinijoje. Tailan- 
dijoje trumpai lankėsi kartu su 
Kissingeriu. Saigone buvęs vals
tybės pasekretorius Azijos rei
kalams Sullivan. Jis trumpai 
sustojo ir Laose. Laoso prem
jeras princas Souvanna Phouma 
šiandien atskrido į Washingtona.

Kaip žinoma, Hanojaus tai
kos planas numato trijų dalių 
vyriausybę iš komunistų, dabar
tinės Saigono valdžios žmonių 
ir, vadinamų, trečiųjų, neutra
liųjų vietnamiečių. Jų nemažai 
gyvena užsieniuose. Tarp jų 
svarbiausi esą: egzilėje gyve
nančių vietnamiečių sąjungos 
vadas Thich Thien Chou, bu
distų vienuolis, Vietnamo bu
distų Prancūzijoje sąjungos pir
mininkas.

Kiti minimi “neutralieji” yra 
gen. Chanch Thi,. ištremtas iš 
Vietnamo 1968 m., buvęs II-jo 
karinio distrikto P. iVetname 
vadas, buvęs prezidento Diem 
adjutantas. Kitas neutralus 
vietnamietis yra Van Thoai. bu
vęs Diem vyriausybės ministe- 
ris, dabar profesorius Prancūzi
joje. Au Truonsr Thanh, finan
sų ministeris gen. Minh vyriau
sybėje. Yra ir daugiau buvusių 
Saigono politikų, profesorių ar 
biznierių, kurie mielai sugrįžtų 
į nepriklausomą, neutralų P. 
Vietnamą, jei su tokiu \ ietna- 
mu sutiks komunistai Hanojuj.

Trys specialūs karinės avia
cijos lėktuvai vakar ieškojo prieš 
savaitę Aliaskoje dingusių At
stovu Rūmu nariu.

kompozitoriaus Palestrinos var
du. viena dailininko Perugino 
vardu, o gatvė, kurioje yra te
niso aikštelės, pavadinta Sporto 
alėja.

-



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnoš pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

♦

!_  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. —J

TIKROS SVEIKATOS REIKIAMAS SUPRATIMAS
Ik

Ko žmogus nežino — to jis nesiekia 
gyvenimo tiesa

entė ir kenčia žmonės dėl sa-
vo sile:dimo begalinės kančias. 
Vi ii Įvairiai persekioja kitus 
— r taip kančioms galo neši
nėto. Gudresnieji apgaudinėja 
m nkš'agalviūs įvairiopai. Duo- 
k.’ i, Šame krašte vidutįhiš žmo- 
g..s yra visai priglušintas už 
sa\e gudresnių, mokytesnių, bet 
ne mdniškų . tos pačios valsty
bes piliečių. Į valdžios įstaigą 
f’ė' valdininku suktumo hė neik 
te kyšio. Jokio rimtesnio rėi- 
ka’o neatliksi. Tr niekam nepa
siskųsi. Pasiteisinama, kad po- 
lt:rrs darbas — vieta reikalauja 
k;, š ų. Net netinkamiausias as- 
m :o laikomas atsakingoje vieto
je šeri dėl tp, kad jis bosui Šiuo- 
mi — tūbrrti pasitarnavo. Taip 
kadaise mūšų krašte visokie 
Totlebėnai Kėdainiuose dvarus 
gavo vien ūž pasitarnavimą ru
su. carui. Už pinigus dabar Va
tikanas dūlina prelatų pažyrriė- 
jirnįš- Tai baisi neteisybė. Lai
mė. kad dangų dabar jau nepar
davinėja — ačiū Liuteriui, kurį 
keikė Visą laiką, išskyrus pa
skutinį dešimtmetį. žmonės su
sipratę ir dvasia sušvėikę pri-

šigelbėjimui hdo visokios ap- 
maldžlausiais , save laikydami, 
laikė vergus, patys uliavodami, 
Dievo vardu dvasines gėrybes 
dalindami — nieko patys teigia
mo nedirbdami.

Taip visuotinai neteisybei gy
venime klestint, susilaukėm ne- 
pakeričiamų laiku: jaunimas, vi
sada idealistinis būdamas, ėmė 
nepakęsti neteisybės — pradė
jo žūtbūtinę kovą Ui sena įši- 

j vyravusiais nežmoniškumais mu
ks U tarpe. Geriau sunaikinti da- 
1 bartinę santvarką, negu toliau 
tokią neteisybę kęsti — galvo
ja šiandieninė jauna galva.

Už tai liaukimės toliau nesvei- 
i kai galvoję, veikė ir vien pamok
slais — be pavyzdžių gyvenimą 
tvarkyti mėginę. Juk negali
me toliau žmonių suaukotas gė
rybes kaip savas pardavinėti ir 
vien tik savo kailiu rūpintis, 
kaip daugumas apie mus kad el
giasi. .Dabar dievobaimingi] mo
terėlių suaukotą koplyčią su ak
ru žemės pardavinėja žydas už 
virš pusantro šimto tūkstančių
dolerių. 0 minėtos moterėlės 
dejuoja, kad jų .suaukotas'pra- ! % • i n w • i * > tvrrtfe žmoniškiau su nemokšo

mis — lengvatikiais elgtis, o į kaitas .;nekrikščfonims atiteko, 
užgrobtas žemes išdalinti ją dir- Pilnį-sveikata yra vienas ir vie- 
bantiėšiems, ar nė priešas pri- nintėlis būdas — priemonė iš
vertė? Blogavaliai, nors ir pa- gaulės bei išnaudojimo.

DR. KAZYS GRINIUS f
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 hi. Gražiais viršeliais./ Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose už $5,00, užsakant paštu reikia 
pridėti-25 centus .pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už $2.00. '
NAUJIENOS

1739 Šo. Halsted Street -— Chicago, 6060S
ILtJT"->t.- ■ - ; , .  j , r s.. .r *
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•;»n Kun* laikas atspausdinti ir .galima gauti knygų rinkoje

< HICAttOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų aifiKtus darbus. 664 pšJ. Kami
(X) Išleido Amerikos L.ietūvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atVažiav^, lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, .įsteigtųlaikraščiai, kurių višo buvbx121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 814 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiški!; sdčiaiištimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, isteigtds mokyklas, škaityklbš. ban
kai ir kl

\onntieji šią knygą įsigyti prašomi parašyti Įteki arba MonFr 
orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ (STORBOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiusti: p

i/39 So HALSTED ST„ CftlCAGO. ikt. 50605

rŽEBT e imt r m ieiii t ■■»■■■■■■■ BfeitiirEft 
KNYGOS VAIKAMS 1R JAUNIMUI

* - ’

— Sėk pasaką, .mamyte,
Apie šehda laikus,Z Kai aitvarai ir laumės

- Skrajojo po laukus ...
Š. Petersonienė

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

X N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 3Ž psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvdtais Viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Van8a Frankiertė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eiduk^itės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota. 130 psl., SI,80.

4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.
Y 5. Mairbnis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1.00.
- Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi 
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legefidos. noVėlės. Dail. 
y. Staričikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dėl.
„ 7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENkETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir ž^gių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. S3.00.

8. Jp->as Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DlfeVAI, mitologijoš posniai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pašakds .— kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendraVb 3u savo dievais. 54 psl., Si.00.
* Vaikai mėgsta ir nori skaityti Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pušė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

; N A U J I E N 0 S,
DAT.STED ST.. GinCACO. H.L. fiOGOS

Bay Village, Ohio parke {rengtas vaikams laipioH metalinis statinys, kuris primena^ piligrimu 
vežimu dangčio rėmus. Tokiais vežimais, vadinamais "Conestoga", ’pirmieji amerikiečiai išvaži

nėjo visą Ameriką.

Pilna sveikata yra 
trejopas gėris

Sveikata yra vertingiausia 
žmogaus savastis. Kiekvienas 
sveikumą savaip supranta. Me
dicina gi sveiku laiko tik tą žmo
gų, kuris yra sveikas kūnu, 
protu ir jausmais. Jausmai ki
taip dar vadinami emocijomis. 
Tai ne jutimai gaunami per pen
kis kūno pojūčio organus, kaip 
regėjimas, ar skausmo pajuti
mas. Jausmas yra žmogaus dva
sinis stovis. Jis apima džiaugs
mą, liūdesį, pyktį, pavydą, mei
lę ir kitas asmenybės veiklos 
apraiškas.

Kai žmogaus kūnas, protas ir 
jausmai dirba sutartinai ir dar
niai, tada žmogus esti pilnai 
sveikas, laimingas, kitam vien 
gerą darąs ir vien džiaugsmą 
teikiąs.

Bloga sėkla ir nesėta auga
žmonės kalba, kad bloga sėk

la ir nesėta auga. Tikrumoje, ir 
bloga sėkla esti pasėjama. Visi 
gyyiai auga iš sėklų. Jos es
ti žmogaus, paukščio ar vėjo 
pasėjamos. Taip ir žmonės au
ga iš sėklų. Tai iš kur ran
dasi blogi — nežmoniški — dva-
šia — jausmais nesveiki žmonės, 
dažnas paklausit. Vien dėl suža
lojimo žmogaus sėklos ar žmo
giško daigo (tik jokiu būdu ne 
dėl kokio ten velnio veiklos) at
siranda nežmoniškumas kiek
viename iš mūsų. Pakenkimas 
gali liesti visas, žmogaus sveika
tos sudedamąsias dalis: jo kū
ną, protą bei jausmus. Kartais 
viena dalis esti sunkiau suža
lojama už kitą. Kartais tik vie
na dalis sužalojama, kitoms la
bai sveikoms išliekant. Iš čia 
gaunam kūnu sveikus, protu ga7 
lingiiš, bet jausmais visai į žvė
rį panašius asmenis. Tokių 
.įmonių ne tik žmonija, bet ir 
kiekvienas iš mūsų esame suti
kę savame gyvenime. Toks kūnu 
ir protu galingas buvo Hitleris
— jis jausmais negalavo, už tai 
ir pragarą sukūrė ant žemės. 
Kiekvienas mūsiškis, pagal sa
vo išgales, kuria pragariuką sa
vyje, savoje šeimoje, organiza
cijoje, parapijoje ir visur, kur 
jis pajėgia kitą apjuodinti, pa
niekinti, iškolioti. Tokiam ar
timo niekintojui įrodymų nerei
kia: juos “gamina” jo nesveiki 
jausmai.

Apsaugokime nuo pakenkimo 
žmogaus sėklą — rojų ant 

žemės sukursime
Kūnu, protu bei jausmais ne

sveikas žmogus atsiranda dėl pa
kenkimo jo pagrindų — jo sėk
los, ar vėliau prasikalusio daigo: 
pirmose gyvenimoxdienose vai
ko. Keikia veikti gyvenimiškai
— apsaugoti nuo kenkėjų žmo
gaus pradžią — tada tik jo gy
venimas ir pabaiga bus žmoniš
ka. Nuteikime galimybės jau
niems tėvams išlikti pilnai svei
kiems. Tada jie pradės sveikai 
naują gyvybę. Jie tada tokią 
ją užaugins motinos paširdyje, 
pagimdys ir augančiam žmogui
— daigui suteiks visas sąlygas 
sveikam to daigo vystimuisi kū
nu. protu ir jausmais. Taigi, ap
saugodami nuo pakenkimo tėvus

jų kūną, protą ir jausmus 
sveikus užlaikydami — mes jau

tis, nuodų įvairiopų (ypač svai
galų, nikotino, narkotikų pavi
dale) vengti, ištinkamai savo 
kūną, protą bei jausmus lavin
ti. Reikia kiekvienam galimai 
daugiau šviestis. Tik tada taika 
savyje, šeimoje, kaiminystėje ir 
už jos bus galima be jokių dirb
tinumų.

Netaikinguosius reikia 
Dvejopai tvarkyti

Jausmais nesveikas žmogus 
elgiasi panašiai kaip girtas. To
kius reikia dvejopai tvarkyti: 1. 
reikia tuojau sustabdyti juos ža
lą darant, čia kartais kalėjimas, 
lazda, bauda tokiems yra veik
lios priemonės. Vien to nebus 
gana. Todėl reikia antros prie
monės — netaikinguosius rei
kia atsakančiai gydyti nuo jų 
jausmų ligos. Gydymas turi bū-

KOMUNISTAI ATGAIVINO 
MAGDEBURGO MERGAITĘ
Vartoja viduramžių inkvizicijos 

kankinimo priemones
LONDONAS (DP) Parlamen

to atstovas Greville Janner 
(Darbo, partijos) ruošiasi Įteik
ti- valdžiai interpeliaciją dėl vie
no Sovietų Sąjungos žydų kil
mės mokslininko Vladimiro Sle-

— išskyrus +ik jautriems (aler
giškiems) .toms sunkoms. Todėl 
su nauda gerkite visi lietuviai ci
trinines vaisių sunkas kvorto
mis, jei gydytojas jums (ar jū
sų skrandis) neuždraus. Tada 
briseit naudingas tose sunkose 

■ medžiagas paimti į kūną kitais 
keliais. Žinoma, natūralios sun-

ti pravestas pagal šių dienų kos: iš Stiklinių bonkų ar tie- 
mokslo žinias ir visuomenės pa-. šiai jas išsispaudus bei’šviežius 
jėgumą. Pvz., alkoholikai, me-' vaisius valgant yra sveikiausias 
diciniškai galvojant, yra ligonys, dalykas ką žmogus gali gauti ant 
bet visuomenė dar neturi vie- šios žemės gyvendamas. Tik pep- 
tos jiems ligoninėse, nes tik da-’šų, kolų pirkliai, jausdami jų 
bar suprasta, kas per sutvėrimas gėriinų menkesnį pardavimą — 
yra tas girtaujantysis. Todėl, I paleido antį, 'būk citrina kenkia, 
kol kas tvarkos dėliai ir toliau O begalvis mūsiškis pagriebė to- 
jie bus siunčiami į daboklę išsi- kį slieką kartu su kabliuku. Aiš- 
pagiriojimui. ku?
Apsauga — geriausias gydymas

Visų negerovių — geriausias 
tvarkytojas yra apsisaugojimas 
nuo negerovių. Todėl visų.mūsų 
— ypač kunigų,-;gydytojų, mo
kytojų, tėvų, darbininkų ir vi- 

,sų kitų, įskaitant ir Senesniuo
sius piliečius yra saugotis nuo 
susirgimo. Žinoma, žmogus tu
ri būti parengtas priimti tą ap
saugą. Už tai meskime antraei
lius darbus ir griebkimės už 
svarbiausio: ruoškime sveikus 
tėvus naujos gyvybės pradėji
mui, jos išnešiojimui, pagim
dymui, išauklėjimui ir apšvieti
mui bei nuo visokių blogų įta
kų apsaugojimui. Tik šitokį dar
bą mes atlikę nesigailėsime. Ta
da imsis rastis mūsų tarpe dau
giau pilnai sveikų asmenų. Tokie 
bus patys laimingi ir kitiems 
laimę teikti pajėgs. Jie bus 
sau laimė, šeimai rojus, apylin
kei džiaugsmas, valstybei gėris, 
pasauliui turtas ir Dievui gar
bė.

Pasiskaityti. Carl R. Rogers: 
On Becoming a Person. Hought
on Mifflin Co., Boston.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

t

Citrininiai gėrimai dantis taiso 
— negali gadinti

Klausimas. Skaičiau lietuviš
kame laikraštyje, kad labai pa
vojinga vartoti citrinos, apelsi
nų bei graifruktų sunkas, nes 
jos dantis gadinančios. Kaip čia 
iš tiesų yra, prašom paaiškinti, 
gerb. daktare.

Atsakymas. Nesusipratimų, 
melagysčių ir visokios medici
niškos niekybės netrūksta ne 
tik pas mus, bet ir pas ameri
kiečius. Vieni iš apsileidimo, ki
ti iš tamsumo, tretį iš moksliš
kos tiesos nepasisavinimo skel
bia žmonėms nesąmones per tie
są. Tik pasižiūrėkit, kad dabar 
darosi religiniam, politiniam bei 
kitokiam mūsų gyvenime. Ne- 
sisemk tiesos iš avies pėdos —

daug padarysime būsimo, vai
ko sveikatai. Tėvai turi būti kū
nu sveiki; sveikai maitintis, ge
rus darbus d:r’darni mankštin-'

avigalviu virsi, šitos mūsų tėvų 
mums tiesos nepamiršk čia gy
vendamas. Vaisių sunka, kokia 
ji nebotų, yra naudinga visiems

pako, kurs buvo Sovietų S-goje; (įA/VITOS ŽENKLAI RODĄ, 
areštuotas ir pasodintas į ka-l
maraitę (kalėjimo cele), prime-. KAD BUS SALTA ŽIEMA 
nančia viduramžių kankinimų
priemonę, pavadintą “Magdebur-1. Vokiečių spaudos agentūra 
go mergaitė”. Tai yra mažutė pasiteiravusi pas girininkus ir 
celė, turinti talpos mažiau kaip gamtininkus skelbia, kad visi 
metras ir 45 centimetrai. Tos ženklai rodą, jog (Europoje) žie- 
celės sienos prikalinėtos aštrių ma bus ilga ir šalta. Toks spė- 
vinių, kad kankinys negalėtų, j imas daromas, atsižvelgus į 
atsiremti. Pusiau sėdinčioje po- žvėrių ir augalų laikyseną.
zicijoje jis buvo išlaikytas per: Harzė elniai pradėję poruotis 
20 valandų. Paskui jis buvo už-jau rugsėjo pradžioje, o Šlezve- 
darytas 3 dienoms tuščioje celė- ge-Holsteine net rugpiūčio pa- 
je be jokio gulto ir turėjo gu-; baigoje. Graužikai žvėreliai 
lėti ant grindų. Atstovas Jan-!maisto atsargas žiemai pradėję 
nėr prie interpeliacijos pridėjo ’ krauti neparastai anksti ir di- 
magnetinę juostelę su paties deliais kiekiais, o ežiai per anks- 
Šlepako įkalbėtu pranešimu apie; ti nuėję žiemes miego. Bitelės 
jo kankinimus. j savo avilių “durų” angas vašku

Slepak<:s sukėlė prieš save j užmūrijusios storiau ne kaip ki- 
sovietų valdžios pyktį jau tuo-i tais metais, o blezdingos išlėku- 
met kai paprašė leidimo emi-' sios į v.etus pastebėtinai anks- 
gruoti į Izraelį,, o areštuotas bu-'ti.
vo už dalyvavimą bado streike Kiti gi gamtos stebėtojai abe- 
prieš uždėjimą, išsipirkimo mo- joja tais Žeimiais ir sako, kad 

emigruoti žvėreliai maisto didesnes atsar
gas susikrauna, kadangi, šifemet 
gilių, riešutų ir kt. daug užde-

kesčio norintiems
aukštąjį mokslą baigusiems as
menims. Ą

Janner žada Slepako bylą iš- rėjo, blezdingos anksčiau išlė- 
kelti Tarptautiniame Raudonąja- kė kadangi buvo užėję kelios 
me Kryžiuje ir žmogaus Teisių! L 1 ’šaltesnės dienos, gi iš vėlybo
komisijoje.

<KAITYK ’R KITAM PATAi'F 
' SKAITYTI DSMCKP.ATiNĮ
DIENRAŠTI

gėlių žydėjimo Bavarijoje ga
lima esą spręsti, net kad žiema 
šiemet bus ypatingai vėlyba.

, r T H 'SAU’U2K’**" - ' tKL ZEn.l AUSIĄ'
"NAUJIENAS* ~ P4SJSEE.MA ‘Al2.«YjE

J. AUGUS T A I T i b

AM ANAS SMETONA IR JO VEIKLA u *
i 54 pusi, knyga. Kaina S 1.50

) Nei vienas žmogus, nuris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negales apsieiti be J. Augustaičio pa- J 
ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- / 
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo ‘ 
laikotarpį pažįsiautieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- \ 

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

j NAUJIENOS ;;
j t V.i'A Su H ALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6060i* !’

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Retirement.

The end of work, 
or the beginning 

(rf worry?

.Most people look toward 
retirement as a time of relaxation 
and enjoyment. And it can be 
if you prepare for it. But if you 
don’t,, it can be a time o'f worry 
and discontentment. A time when 
you can look back and think of 
a million ways that you could, 
hare saved, but didn’t.

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

One easy way to save on a 
regular basis is by purchasing 
ILS. Savings Bonds through the 
Payroll Savings Plan where 
you work. -

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

(4% the first year). That extra 
payable.as ą bonus at 

matunty, applies to all Bonds 
issued since June 1,1970.;. with 
a comparable improvement inir 
All older Bonds. •

- Buy U.S. Savings Bond*.
They’ll help make your 

retirement just what you want 
it to be.

Take stock in America.
Now Bonds pjy a bonus at maturity

1739 So. Halsted Street Chicago, III. 60608
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Svečiai aplankė “Lietuvio Sodybą”
mų globėją dr. Joną Adomavi-Pirma negu bet ką pasakyti i 

apie apsilankiusiųjų sueigą,! 
tenka pažymėti, kad Alvudo Į 
nupirktas 22-jų butų namas su Į 
plačia aikšte vyresnjo amžiaus 
lietuviams lapo pavadintas 
Lietuvio sodyba. Taigi — 
kiekvieno lietuvio norinčio ra
mybėje susilaukti ir praleisti 
gyvenimo saulėlydį, užtikrin
tą buveinę. Leidimą įsikurti da
vusios miesto valdžios nurody
mu, namą teko angliškai pa
vadinti: “Lithuanian Retire
ment Home”.

Atsipalaidavimui nuo kas
dieninės rutinos čia jau apsigy
venusiems 'lietuviams, jų ^sve
čiams, bei namo paskirtimi be
sidomintiems, š. m. spalio mėn. 
7 d. nuo 5 vai. vakaro buvo su- 

x ruošta pasižmonėjimo vakaro
nė. Kadangi didžia dalimi ji 
ruošta Alvudo vadovybės, tai 
turėjo Alvudo anksčiau ruoštų 
vakarojimų pobūdį.

Dar nepritaikytame svečia- 
vimuisi rūsyje vos užteko vie
tos visiems, tačiau visi sutilpo 
ir jaukiai leido laiką.

Pradžioje, besirenkant sve
čiams ir užkandžiaujant prie 
stalų M. Bosienės su talkinin
kėmis priruoštus patiekalus, 
namo prievaizdo Juozo Kalė
dos ir Alvudo ūkio skvriaus ve
dėjo Ant. Kleizos prie sienos 
ištiestoje drobulėje dr. X Ado
mavičius radė filmą su rusų 
garsios šokėjos Ulanovos atlie
kamu baletu.

Įvadinį žodį tarė pirmoji L. 
Sodybos gyventoj a Agota šlic- 
kienė. Dėl jos veiklumo ir 
draugiško nusiteikimo kitiems 
gyventojams, valdybos ji yra 
įgaliota atstovauti visiems ten 
gyvenantiems lietuviams. Savo 
žodyje ji pasveikino susirinku
sius tėvynainius, padėkojo ir 

. linkėjo jaukiai leisti valandas. 
Be to pranešė, kad tokie subu
vimai numatyti kiekvieno mė
nesio pirmąjį šeštadienį. Va
karui vadovauti pakvietė na-

čių.
Dr. Adomavičius pirmiausiai 

visų atsiprašė už patalpą rūsy
je. Alvudo valdybos nutarimu 
ir dviejų architektų patarimais, 
esą sudarytas rūsio perdirbi
mo planas su svetaine, viryk- 
la ir kįtomis privalomomis pa
talpomis. Bus įrengtas ir alto
rius tikinčiųjų pamaldoms. Tu
rėti “Recreation Room” namų 
gyventojams ir jų svečiams 
miesto valdžia yra leidusi, bet 
rūsio remonto leidimas dėl vi
sokių procedūrų užtęstas.

Besidomintiems buvo per
skaityta septyniuose butuose 
jau gyvenančių lietuvių pavar
dės. Likusiuose tebegyvena 
senieji nuomininkai su viena 
išimtimi — ne lietuviai. Ten
ka laukti kuomet palaipsniui 
išsikraustys. Todėl norintiems 
čia apsigyventi reikės laukti 
eilės. Berods yra vilties, kad 
anksčiau užsiregistravusieji 
visam amžiui Lietuvių Sodybo
je apsigyventi: dvi . vedusių 
poros, viena panelė Ir .dvi pa
vienės ponios nuo 1973 metų 
gegužės 1 d. jau galės čia par 
eiti.

Dr. Adomavičius aiškino, 
kad šiuo laiku visi L. Sodybos 
įnamiai yra pajėgūs save ap
tarnauti ir viskuo apsirūpina 
patys. - ",

Tačiau tuo atveju, jeigu gy
ventojai pasijustų nusilpę, nebe
pajėgūs arba sergą, bus Alvudo 
aptarnauti nemokamai. Jau tu
rima pasižadėjusią moterį virėją 
reikale visada patarnauti. Ser
gant, vaistai bus parūpinti sa
vikaina; negalintiems užsimo
kėti vaistai bus duodami vel
tui. nežiūrint kurio gydytojo 
prirašyti.

Dr. Leonas Seibutis, urolo
gas, buvęs pasižadėjęs šioje 
sueigoje dalyvauti su sveikatos 
patarimais, atsilankęs atsi
prašė, negalėsiąs pasilikti, nes 
turįs svečią iš toli ir privaląs jį 
išlydėti į aerodromą. Pasiža-

Barre, Vt., smėlio ir žvyro kasyklose dirba ši 24 pėdy ilgumo, 18 tonu sunkumo mašina. Ji tuo 
skirtinga, kad ją valdo moteris.

dėjo kitam kartui, už k, buvo )| pA$_ įjjy J KONGRESO I 
paKdetus plupmu. FINANSŲ VAJUS

Sekė pertrauka, kurioje sve
čius džiugino filmas — Čaikovs- i
kio “Mirštanti Gulbė”, su ta 
pačia balerina Ulanova. Tai 
Dr. Adomavičiaus dovana sve
čiams.

Po to dr. Adom, skaidrėse 
parodė žmogaus galvos smege
nis ir plačiai apibūdino jų už
duotį, svarbą ir reikšmę vi
sam kūnui, kartu ir žmogaus 
gyvenime, prilyginę smegenis 
komputeriui. Davė nurody
mus ir kaip saugotis nuo krau
jo sukrešėjimo bei kaip nuo to 
gydytis. Išvardino ir tam tin
kamus vaistus.

Į paklausimus, kokios yra 
sąlygos visam amžiui patekti į 
šiuos namus apsigyvenimui, 
nes esą kalbama, kad reikia 
įmokėti 10.000 dol. O jei kas 
jų neturi? Dr. Adomavičius 
aiškino : tiek prašoma iš pa
siturinčiųjų kaip aukos. Tos 
aukos įgalintų Alvudą priimti 
i šiuos namus beturčius ir tuo 
palengvintų vargingųjų brolių 
lietuvių dalią.

Reikia žinoti, kad šiuos na
mus perkant yra užsitraukta 
didelė skola, mokant bankui 
8% palūkanų į metus. Stam-

Jungtinčse Amerikos Valsty
bėse finansinis vajus buvo pra
vestas Lietuvių Bendruomenės 
apygardų ir apylinkių rėmuose. 
Buvo numatytos kvotos apygar
doms, kurios savo nuožiūra jas 
suskirstė apylinkėms, čia pa
teikiami — tų pastangų davi
niai : -

Ohio Apygardai buvo nu
statyta $6,300, surinkta $8,537,

SOVIETŲ DARBŲ VERGO 
LAIŠKAS WALDHEIMUI
MASKVA. — Buvęs beprot

namio kalinys (psichiatrinės li
goninės pacientas) Sovietų Ru
sijoje, Viktoras Fainbergas per
siuntė laišką Jungtinių Tautų 
general, sekretoriui Kurt Wald- 
heimui, skatindamas, kad šis pa
naudotų savo įtaką idant būtų 
panaikintos “pasibaisėtinos po
litinių kalinių sąlygos SSSR Va
dinamose proto ligų ligoninėse. 
Fainbergas anksčiau išbuvo so
vietų vergų stovyklose 20 m.

Laiško Waldheimui kopijos iš 
rugsėjo 28 dienos buvo Įteiktos 
užsienių korespondentams Mas
kvoje. Fainbergas konstatuoja, 
kad Sovietų Sąjunga yra pa
versta šilimi, kurioje nebėra 
jokių žmogaus teisių.

Viktoras* Fainbergas buvo su
imtas 1968 m. rugpjūčio mė
nesį už dalyvavimą protesto ei
senoje Maskvos Raudonoje Aikš
tėje protestuojant prieš Čekoslo
vakijos okupaciją. Jis visai ne
buvo teisiamas, o paprastai pri
pažintas sergančiu "šizoheterok- 
sijos ligą” ir prievarta išvežtas 
į beprotnamįį

Laiške Waldheimui rašoma 
kaip nežmoniškai ten elgiama
si su tokiais suimtaisiais: jiems 
neduoda jokių vaistų, jie turi dė
vėti vien apatinius drabužius, 
o jų “gydymas” yra — elektros 
srovės smūgiai ir aminazino bei 
insulino injekcijos.

SKAITYK ’NAUJIKAS* -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

'Q per annum

UP TO
S20,000.

'''SAFETY Ob' 
YOUR SAVINGS

Chicago Savings 
and Loan Association

INSURED

būs yra mokesčiai valdžiai. Da
romi žygiai namus nuo mokes
čių paliuosuoti. Šiuos namus 
įsigyti daug gelbėjo gerašir
džių lietuvių aukos; be jų bū
tų sunkiau verstis. Verčiama
si iš gaunamos nuomos, bet 
fondą reikia vis ir vis papildy
ti, nes namo išlaikymas nema
žai kainuoja. Todėl tenka už
darbiauti su užkandžiais, kaip 
Alvudas eilę metų darė, reng
damas kultūrines vakarones ir 
kitus renginius.

šiais 1972 mt. nuo sausio 7 
d. iki rugsėjo 3 d. per 22 paren
gimus gauta gryno pelno 4102 
dol. 93 et Tuos pinigus uždir
bo Marija ir Juozas Bosai, Elz
bieta ir Antanas Kleizai su tal
kininkėmis Marija Gotceitięne, 
Anele Kirvaityte, Ona Paukš
tiene, Stasė'Varnaitierie, Ona 
Vitkauskiene ir iš dalies Ant. 
Gauronskiu. Visi dirba be at
lyginimo.

Praeitame dešimtmetyje iš 
savo uždirbtų pinigų, taip pat 
ir iš kai kada gaunamų aukų 
buvo nupirkti dveji namai: 
vienas senas ant trijų lotų 
sklypo tikslu pastatyti ten na
mą užsibrėžtiems senelių na
mams, bet nusipirkus dabar
tinį, reikalas atpuolė. Kitas 
nupirktas ant pustrečio loto 
patvarus erdvus namaš, kuris 
duoda 300 dol. i mėnesi nuo-

136%; Bostono Apygardai nu
statyta $5,400, surinkta $4,880, 
90% ; Vakarų. Apygardai nusta
tyta $5,400, surinkta $4,512, 
83%; Pietryčių Apygardai nu
statyta $8,100, surinkta 6,127, 
76% ; Vid. Vakarų Apygardai 
nustatyta $34,200, surinkta $25,- 
604, 75% ; New Jersey Apygar
dai nustatyta $4,500, surinkta 
2,785, 62%; Connecticut Apy
gardai nustatyta $6,300, surink
ta $3,246, 51% ; New Yorko Apy
gardai nustatyta $12,600, surink
ta 4,674, 37%; Kitose vietovėse 
surinkta $6,651; Detroit nusta
tyta $5,000, surinkta $3,863, 
77%; Rochester nustatyta $2,- 
200, surinkta $1,691, 77%; Flo
rida surinkta $1,064.

Viso kvota $90,000, gauta 
$67,016, 74%.

Jaunimo Metų Atidarymo Va
karienė Chicagoj e 1971.X.15 — 
$33,127. Viso surinkta aukų — 
$100,143.

šiuo metu baigiami galuti
niai atsiskaitymai ir artimoje 
ateityje visos Finansų Komisi
jos knygos bus perduotos revi
zijai. Po to lietuvių visuomenei 
bus parengtas visapusiškas fi
nansinis pranešimas.

Kanadoje taipogi buvo pra
vestas finansinis vajus. Jo da
viniai visuomenei bus paskelbti 
vėliau, kai bus baigti visi fi
nansiniai atsiskaitymai! Kana1- 
doje.

II Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso Finansų Komisija

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Nuo

P ass book Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATION 

4G4Ū ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0S32

PHONE: 2544471

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

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

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina S1.00. '
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista, 
150 psl. Kaina $2.50. 7

KristiionM 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 Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

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

NAUJIENOS *
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

PER ANNUM

0 PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

-Two Year Maturity

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum SI,000

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

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

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

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-7575
HOURS: Man. 12 P. M. to 8 P. M., Too*. 9 to 4. Thun, & PH; 9 to «, Sot. 9 to 12:30

3 — NAUJIENOS, CHICAGO «, ILL. — TUESDAY, OCTOBER 24. 1$72

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
ĮsUigia 1923 mėtota Tel 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

• nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gaMti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or-

mos. Tačiau šias nuosavybes 
dabar norima būtinai parduo
ti, kad greičiau išbristume iš 
skolų ir turėtume galimybę 
priglausti patį vargingiausią.

Buvo ir daugiau smulkesnių 
pasiteiravimų, į kuriuos dr. 
Adomavičius išsamiai atsaki
nėjo. Dėl ateityje numatomų 
darbų pats daktaras klausė su
sirinkusiųjų nuomonės, pvz., 
dėl numatyto Liet. Sodybos iš 
gatvės pusės aptvaro, įrengus 
cementinį lovį, kurio viduje 
augtų gėlės? Pasisakymai bu
vo nevienodi ir neužtikrinti.

Kutas klausimas — tai pro
jektas viduryje aikštės pasta
tyti tautinio meno impozantiš
kai atrodantį lietuvišką kry
žių. Pritarimas buvo didelis, 
čia pat tam tikslui paskelbtas 
vajus ir suaukota virš 50 dol.

Negandas, kad šią žiemą Či
kagą gali užklupti influenzos 
epidemija, pasiekė ir šį susi
rinkimą. Dr. Adomavičius pa
tarė nuo jos skiepytis jau da
bar. Pačiam daktarui pasiū
lius, norintieji, Anelei Kirvai- 
tytei asistuojant, trečiadienį, 
spalio 11 d. nuo 6 vai. vakaro 
šioje pat patalpoje buvo įskie
pyti.

Kadangi šiais laikais daugu
mas vengia vėlai vakare rody
tis gatvėje, tai sulaukus 8 vai. 
visi išsiskirstė į namus.

O. Algminienė

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

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

UNIVERSAL
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U. S. senatoriaus Robert Griffin žmona Margie Detroito lietuviu jaunimo tarpe: jai ir senatoriui atsilankius į 
L. B. Lituanistinei mokyklai paremti baily spalio 7 d. Detroite. Nuotraukoje iš kairės: Vida Kasputytė, Al
gis Skrebutėnas, Antanas Paskųs, Aldona Tautkevičiūte, Rūta čerškutė, Margie Griffin, Albinas Tautkevi- 

čius ir Andrius Čerškus. , •
> ■ Nuotrauka Juozo Vaičiūno

taip jokiu būdu ir ano nebūčiau 
praleidęs. Nežinau, ar kas kitas 
pasakė, ar man pačiam galvelėje 
susiklostė nuomonė, jog humo-( 
ras yra pati aukščiausia litera
tūros forma. Humoristinė po
ezija ir proza visada yra graibs
toma, bet, deja, jos labai maža 
sukuriama. Pavyzdžiui, kad ir 
mūsuose, lietuviuose, tų “rim
tųjų” poetų turime daugelį tu
zinų, bet vargu ar turime po 
vieną tumoro eil?' rašytoju kiek-

• A • • • > ■’■n

Entuziazmo pagautas, apie 
Antro kaimo spektaklį Detroito 
Lietuvių namuose rugsėjo 23 d. 
rengiausi tuojau rašyti. Išėjo 
taip, kad nusitęsė beveik mėne
sį ir tuo tarpu jau du parašė. Vis 
dėlto, kad ir truputį pavėluotai, 
noriu savo nuomonę pareikšti.

Antras kaimas Detroite da
bar viešėjo ketvirtąjį kartą. 
Man teko matyti pirmąjį ir už 
metų antrąjį spektaklį, o trečia
sis praslydo neregėtas todėl, kad 
buvau iš miesto išvažiavęs. Ki-1 vienam tuzinui neimmoristų. Tas

trims mėnesiam*
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams _ _____
pusei metų ___
vienam mėnesiui

Naujienos ‘eina kasdiea ifakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
I1L ^)608. Telef. HAym&rkst 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pait# Money 
Orderiu kartu su užsakymu

>2.00

$22-00
$12.00

$3.00

>13.00

klausomą kraštą prie Sovietų Sąjungos. Naujienos kėlė 
sovietų karo jėgų ir policijos daromą prievartą irisų oku
puotoje Lietuvoje ir gynė nepriklausomos Lietuvos ir pa
vergtų lietuvių teises.

Naujienos patarė Amerikon atvažiavusiems lietu
viams mokytis amatų, pramokti kalbos, gauti pilietybę, 
eiti Į biznį ir naudotis visomis teisėmis, kuriomis naudo
jasi šio krašto piliečiai. Naujienos patarė lietuviams būti 
gerais šio krašto piliečiais, bet neužmiršti ir gimtinio sa
vo krašto. Kvietė Amerikos lietuvius rasti bendrą kalbą 
ir vieningai padėti nelaimėn patekusiai Lietuvai. Nau
jienos diegė Amerikos Lietuvių Tarybos mintį, kuria vi
sų lietuvių vardu būtų daroma įtaka Į JAV kongresą ir 
vyriausybę pavergto krašto teisėms ginti. Naujienų re
daktorius Dr. Grigaitis buvo Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius ir paruošė daug lietuviams naudingų rezo
liucijų, kurios tapo visiems tremtiniams naudingais Įsta
tymais.

Naujienos puoselėjo ne tik bendruosius Amerikos lie
tuvių reikalus, bet jos gynė kiekvieną skriaudžiamą gru
pę. Naujienos padėjo iškelti viešumon lietuviams katali
kams , kazimierinių sklypų savininkams daromas skriau
das. Į marijonų rankas patekęs lietuvių katalikų Įsteig
tas, suorganizuotas ir išmokėtas organas nedrįso kelti 
lietuviams katalikams daromų skriaudų, nedrįso net pa
minėti nepatenkintų skundo. Katalikai sklypų savininkai, 
negavę galimybės savo skriaudoms viešai išdėstyti, krei
pėsi Į Naujienas. Pradžioje Naujienos patarė išbandyti 
visos kelius ir priemones katalikų spaudos skiltyse. Jeigu 
nepadės žmoniškumas ir paprasčiausios savininkų teisės, 
tai patarė nuskriaustiesiems naudoti pinigus skundams 
kelti. Sklypų savininkams labai brangia kaina pavyko 
nupirkti vietos porai pranešimų, bet kitos pastangos 
buvo nutylėtos, tarytum visi būtų patenkinti Sklypų 
savininkai nepajėgė atgauti visų savo teisių, j bet didelė 
skriaudos, dalis jau atitaisyta:., pašalinti. pasibaisėtini 
kabliai, leista laidoti pagal lietuviškus papročius ir pasi
žadėta-taisyti kitas skriaudas.

Okupantas visomis priemonėmis stengiasi palaužti 
Amerikos lietuvių vienybę ir sumažinti Washingtone tu
rimą lietuvių Įtaką. Naujienos kelia viešumon lietuvių 
skaldymo procesą ir demaskuoja sovietų politikos šali
ninkų tikslus. Visuomenini gyvenimą sekantieji lietuviai 
žino, kad Naujienos tiksliomis informacijomis padeda 
lietuviams geriau susiorientuoti ir atskirti pelus nuo grū
dų. Naujienos ir toliau tęs auklėjamąjį tikslios informa
cijos darbą.

Bankete susidarė nepaprastai draugiška ir linksma' 
susirinkusiųjų nuotaika. Banketą organizavo ir daug 

. darbo Įdėjo ilgų metų naujienietė Kristina Austin ir Ema ? 
žmonių išnaudojimo sistemą ir prisijungė laisvą ir nepri- Petraitienė, už ką visi joms yra dėkingi.

. $20.00
- >11.001

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien. Išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai

Drauginga naujieniečių švente
Praeitą sekmadieni, spalio 22 dienos popietę, užsie

nio karo veteranų salėje įvyko Naujienų banketas. Buvo 
paminėta jums visiems pažįstamo ir visoje Amerikoje 
plačiai skaitomo dienraščio 58 metų sukaktis. Salėje bu
vo didokas žmonių sakičius, kurie skaito dienraštį nuo 
pirmo jo numerio. Salėje buvo ir Juozas Šmotelis, vienas 
pirmųjų Naujienų steigėjų ir organizatorių. Šmotelis 
buvo Naujienų valdybos narys, dienraščio administrato
rius ir ilgus metus dirbo spaustuvėje, spausdino dienraštį.

Svečių tarpe buvo ilgametis Naujienų redaktorius 
Kostas Augustas, dešimtmečius glaudžiai bendradarbiavęs 
su redaktorium Dr. Pijum Grigaičiu; menininkas Mikas 
Šileikis, Naujienose dirbęs 55 metus, tvarkęs spaustuvės 
reikalus, redagavęs meno žinias ir dabar dar tebedirbąs; 
ilgametis spaustuvės darbininkas, spaustuvininkas, eks
peditorius ir bendrovės direktorius Albinas Ručinskas, ir 
daugelis kitų dienraščio bendradarbių, Įdėjusių daug dar
bo, sielos ir pasiryžimo. Buvo pagerbti veteranai ir duo
ta vilties dirbti norintiems jaunesniesiems.

Nepriklausomas, laisvas dienraštis Amerikos lietu
viams buvo reikalingas prieš 60 metų. Tuo metu Ameri
koje buvo keli lietuviški savaitraščiai, bet jų redaktoriai 
nebuvo pakankamai tolerantiški socialistinės veiklos pra
nešimams. Krašte socialistų skaičius buvo didelis, bet 
spaudos jie neturėjo. Socialistai Įsteigė Naujienas, o jų 
pagrindan padėjo laisvos spaudos principą. Steigėjai ži
nojo, kur veda siaura, stropiai kontroliuojama spauda, 
todėl jie nenorėjo, kad ir jų Įsteigtas dienraštis nenueitų 
spaudos varžymo ir netolerancijos keliais.

Naujienos buvo socialistų Įsteigtos, bet Naujienose 
turėjo progos savo nuomones pareikšti ir kitoms politi
nėms organizacijoms priklausantieji žmonės. Jose rado 
vietos ir jokioms partijoms nepriklausantieji. Naujieno
se visą laiką buvo keliamos pačios svarbiausios Amerikos 
lietuvių gyvenimo problemos. Joms taip pat rūpėjo gyvy
biniai lietuvių tautos reikalai. Naujienos kvietė lietuvius 
kovon už krašto neprikląusomybę. Kai Lietuva tapo lais
va ir nepriklausoma, Naujienos norėjo, kad joje būtų de
mokratinė santvarka ir visi krašto piliečiai turėtų lygias 
teises.

Hitleriui susitarus su Stalinu ir pradėjus Antrąjį Pa
saulio Karą, Lietuva vėl pateko rusų vergijon. Rusai pri
metė lietuviams “komunistinį” režimą, Įvedė didžiausią

DARBAS IR MOKSLAS 
AMERIKOJE

DR. ANTANAS J. GUSENAS

Kai prisimenu tuos laikus, tai lietuviams nebuvo 
jokio reikalo tarpusavyje peštis. Tie nesutikimai Ame
rikoje niekam negalėjo padėti. Jeigu lietuviai norėjo 
padėti gimtiniame krašte likusiems broliams ir seserims, 
tai tarpusaviai nesutikimai buvo tik- kenksmingi. Man 
atrodė tada ir atrodo šiandien, kad sutartinai dirbant 
galima būti naudingesniais ne tik varge pasilikusiai 
tautai, bet daugiau naudos atneštume lietuvybei pačio
je Amerikoje. Mūsų pažiūros neturėtų kenkti lietuvy
bės palaikymo darbui. Kartu gali dirbti laisvamanis, 
katalikas ir socialistas, nes kiekvienam rūpi lietuvių 
tautos gerbūvis.

Man atrodo, kad ir šiandien Amerikos lietuviams 
ta vienybė yra labiau reikalinga, negu šio šimtmečio 
pradžioje. Naujai atvažiavusieji tuo tarpu nieko ypa
tingo nesukūrė ir nesuorganizavo. Jeigu ir suruošė vie
ną kitą didesnę šventę, tai padarė su senų Amerikos 
lietuvių pagalba. Man atrodo, kad ir šiandien reikėtų 
sujungti visas jėgas, paduoti vienas kitam draugingai 
rankas, kad galėtume visi kartu išlaikyti tas pozicijas 
ir tas oragnizacijas, kurias sukūrė seni lietuviai. Se
nieji mūsų tautiečiaį viską bandė, bet vėliau surado 
kelis tvirtus pagrindus, kurie dar ir šiandien nejuda. 
Stogas gali supleišėti, sienos pakrypti, bet organizaci
jų ir įstaigų pagrindai dar tvirti. Į Amerikos gyvenimą 
jie giliai kojas yra Įleidę. Ar gali būti kas gražesnio, 
kaip vieningai ne tik išlaikyti, bet dar ir sustiprinti an
kstyvesnių kartų pradėtą ir puoselėtą darbų?

ARTĖJA PASAULIO GALAS
New Britain miestelyje buvo didokas skaičius įvai

rių geležies dirbtuvių. Kiekviena gamino kitokį pro
duktą. Viskas buvo iš geležies, bet vienur ta geležis 
buvo kitokia, o kitur — kitoks įrankis iš jos išlietas. 
Vienose darbas buvo sunkesnis, o kitose ne toks sun
kus. Geležies dirbtuvėlėse dirbo vyrai ir moterys. Vyrai 
ėmė sunkesnius darbus, nes už juos geriau mokėjo, o 
moterys ėmėsi lengvesnių.

Daugumas New Britain lietuvių buvo geri katali
kai. Jie klausė vietos kunigų. Buvo šiek tiek nutolusių 
nuo bažnyčios, nemėgstančių nustatytų elgsenos tai
syklių, buvo ir abejojančių. Miestelyje buvo keli lais
vamaniai ir net keli socialistai, kurie norėjo iš pagrin
dų pakeisti visuomeninę tvarką. Jiems atrodė, kad 

ireikia krašte padaryti radikalias reformas, tada vi
siems bus lengviau gyventi; nes kiekvienas galės nau
dotis derlingos žemės vaisiais. Buvo ir tokių socialistų, 
kurie kovojo už geresnes algas, geresnes darbo sąlygas 
ir švietimą. Jie patys švietėsi ir stengėsi pagerinti savo 
būvį. Tuo melu socializmu ir aš buvau susižavėjęs. Pa
grindinės jo idėjos dar ir šiandien yra geros.' Socialis
tai stoja už aukštesnę žmonių kultūrą, už geresni ap
švietimą, už geresni išsilavinimą ir geresnes darbo są
lygas. Miestelyje buvo didelė lietuvių, katalikų bažny
čia ir svetainė, kurioje rinkdavosi įvairiausi žmonės.

New Britain miestelyje nei iš šio, nei iš to pasklido 
gandas, kad artėja pasaulio galas. Iš kur tas gandas ki
lo ir kaip jis visų lietuvių tarpe taip greitai praplito, 
man dar ir šiandien neaišku. Kas nors turėjo tą gandą 
paleisti. Galimas daiktas, kad jis buvo sugalvotas if 
paleistas apgalvotai. Bet pirma negu leistis į pasaulio 
galo smulkmenas, paminėsiu vieną pašnekesį, kuris 
vedė prie pasaulio pabaigos. Jis gamino dirvą įvairiau-
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pats su scenine humoristine dra
ma, kurią vadiname komedijos 
vardu. Humore, satyroje, anek
dotuose žmonės ieško ir randa 
nusiraminimo, užsimiršimo, at
vangos. O kai juoko banga pra
eina, kai pagalvoja, kad ten bū
ta ir nemažai pamokančios tie
sos, tai neretas ir giliau susi
masto. c■

Rugsėjo 23 pas mus atvažia
vo šeši antrakaimiečiai: Rimas 
Cinką, Jūratė Jakštytė Eglė 
.Juodvalkytė, Vytas Marčiukai- 
tis, Romas Stakauskas, na, ir jų 
prievaizda, pas mus programo
je viską pasirašęs iš mažosios 
raidės — algirdas titus antanai- 
tis. Pasiskelbė, jog jis tedaly
vauja tik “atsiprašant”, bet jis 
dalyvavo labai daug ir tai pa
čiose strateginiu atžvilgiu svar
biausiose vietose. D pažadą, kad 
programą, šiaip taikytą Čikagai, 
sudetroitins, išpildė 150-čia pro
centų: čia ne tik visą eilę sce
ninių škicų detroitiškais paver
tė, bet iš salės vidurio išrovę 
ant scenos užkėlė ir patį geriau
sią Antro kaimo Jurgį — mū
siškį Karolį Balį.

Vyrai aktoriai, regis, man jau 
visi ne kartą scenoje matyti. Ve
teranai, reiškia. Iš jų daugiau
sia tikėjomės ir jeigu būtų ką 
nors ne taip, tai ir alasą būtu
me kėlę. Mergelės, bent man, 
su Kaimu buvo pirmąjį kartą. 
Tai į jas daugiausia dėmesys ir 
krypo. Buvo į ką! Jūratė, kaip 
vienas jau teisingai pastebėjo, 
viliojo žiūrovą savo natūraliu, 
grožiu. Ir jos vaidyba buvo, na, 
lyg ne vaidyba, lyg ne scenoje. 
Nieko negali prikišti ir Eglės 
fizinei išvaizdai. Bet vieno da
lyko tai panelei Juodvalkytei

gali pavydėti visos moterys: Į reiklią kritiką, tai nežinau, juok- 
1 tis iš tų kritikų, ar pykti ant jų.

Gal tie kritikai nė nežino, kad 
toks Bob Hope anekdotams kur
ti samdo brangiausiai apmoka
mus bent kelius Amerikos hu
moristus. Tas pats su Red Skel
ton, Carol Burnette ir kitais. 
Duokite Antro kaimo aktoriams 
vaidintinos satyrinės medžiagos 
ir raitysitės ant pilvų iš juoko. 

; Man jau ir toks, kokį dabar ma
tome, Antras kaimas yra pats 
didžiausias pramoginis veiksnys. 
Jeigu būčiau Lietuvių Fondo va
dovybėje, tai Antrą kaimą steng
čiausi paremti ir pinigu, kad jis 
honorarų pagelba galėtu prisi

kasyti vaidintinų satyros gaba
liukų ir kad jis kasmet bent po 
kartą su nauja programa ap
važiuotu visus didžiuosius JAV 
jir Kanados lietuviu telkinius.

Pabaigoje grįžtant prie De
troito, tai LB apylinkei ir ypač 

į jos pirmininkui Vladui Seleniui 
už spektaklį reikia gražiai pa
dėkoti. O be priežasties neatėju
siai publikai (nes atėjo tik apie . 
200-250 žmJnių), tenka primin
ti, jog didėlis vargšas yra tas, ' 
suris nebenori ar nebegali juok* 

’tis. :

jos balso! Ar ji. viena kalbėjo 
savo monologą, ar visą šešių bū
ryje į chorą jungėsi, jos balsas 
visada ir visur j klausytojo šir
dį pataikė. Ai, ne tik balsas, 
bet ir tarsena ir kiekvieno žo
džio bei paskiro garso interpre
tacija. Tą balsą aš ir šiandien, 
po pusketvirtos savaitės, tebe
girdžiu.

Jeigu antrakaimiečiai nori ži
noti, kas mums, Detroite, labiau
siai patiko, tai ne vien savo, bet 
ir kelių kitų vardu, va, už ką 
pabalsuousiu: Diplomatai, Rau
donkepuraitė ir vilkas, Kryžia
žodis, Klasiškas trikampis, Mū
sų vyras -Maskvoje, Paskutinis 
posėdis, Žilos senovės bytnikas, 
Jogaila Krokuvoje, jau anksčiau 
Detroite eksponuota Rimties va
landėlė, Mergogauda,- Miss Li
thuania 1950, Miss Lithuania 
1975, Palikimas. Ir nepagalvo
kite, kad surašiau pagal rūšį, iš 
eilės. Ne. Rankiojau iš sąra
šo, skaičiau pasidarytas pasta
bas, surašiau, kaip papuolė. Jei- i 
gu rašyčiau tikrai nuolatos pa
gal rūšį ir pagal asmenišką sko- . 
nį, tai toks Palikimas eitų pir-': 
muoju; sektų Vyras Maskvoje, 
Raudonkepuraitė ir, tegu bus 
gana, užteks. Buvo tokių labai 
gerų dalykėlių, kaip, pavyzdžiui, 
Dvigubi standartai, kurie publi
kai nepraėjo ir tiek. O ir ge
riausiai suvaidinta Antano Gus
taičio misterija Kelyje j pažadė
tąją žemę, deja, publikos liko

metu jau visi buvo išgėrę po ke
letą haibolų. •

Kai girdžiu po Antro kaimo 
spektakliu žodžiu ir raštu reiš
kiama labai griežtą, labai jau

siems gandams.
į. •; Man atvažiavus į New Britain, ten buvo vienas liė- 
' tuvis negyvėlią laidotoj as. Visi lietuviai šaukėsi jo pa- 
pagalbos, kai ištikdavo didžioji nelaimė. Man ten tebe
gyvenant, dar vienas lietuvis Įsteigė šermeninę — lai
dojimų kontorą. Kaip kiekviename biznyje, taip ir lai
dojimo- biznyje pradžia visuomet esti sunki. Matyt, 
kad ji buvo sunki ir naujai įstaigą atidariusiam" lietu
viui. Jis buvo pasimokęs, reikalingus valstybės egza
minus išlaikęs ir išsinuomavęs vietą bizniui, bet pra
džia buvo sunki. Viename parengime man teko>,atsisės
ti greta dviejų New Britain lietuvių moterėlių ir užgirsti 
šitokį pasikalbėjimą:

— Na, kaip sekasi sūnui graborystė? — paklausė 
viena.

— Viešpati apsaugok, blogai. — atsidususi atsakė 
antroji, — Kol sūnus dar mokėsi, tai žmonės labai mi
rė, o kai jis baigė mokslus ir atidarė šermeninę, tai 
žmonės nustojo mirti.

—“ Kaip lai gali būti? — nusistebėjo pirmoji.
Tik pagalvok, brangioji, jau trečias mėnesis ati

darytos šermeninės durys, o sūnus dar nė vienų lai- 
dotinhų neturėjo— žinok, kad šermeninės užlaikymo 
išlaidos didelės.

—- Tai ką dabar darysi? — vėl paklausė pirmoji.
— Žinai, kai dabar nueinu į bažnyčią, tai prašau 

Dievo, kad žmonės pradėtų mirti. Iki šio meto prašiau, 
kad duotų sveikatą ir ilgą gyvenimą, o dabar prašau, 
kad atneštu smerti.,. x ' -’ -

Norėjau įsimaišyti į pasakojimą ir apibarti tas ig- 
nojrantes moterėles, bet neturėjau drąsos. Jų nepaži
nau. Man galėjo pasakyti, kad nesikiščiau ne į savo 
reikalus. ■***•
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SKAITYK PATS IK PARAGINS
KITUS SKAITYTI

Visos motinos nori, kad jų vaikams gyvenime sek
tųsi, ypač profesiją pramokusių vaikų motinos. Jos 
tiek daug darbo, vilčių ir santaupų yra įdėjusios į vai
kus, todėl ir nori, kad jiems sektųsi,- bet jos nežino, 
kad negalima to daryti kito žmogaus nelaimės sąs- 
kaiton. : ; -

i 1 Vieną dieną darbe užgirstu darbininkus, besidali
jančius atėjusiais gandais.

— Artėja pasaulio galas ir bus “sūdna” diena...
Kodėl turi jau dabar ateiti pasaulio galas ir kas ži

no, kokia ir kur ta “sudna diena” bus.
Bet' tuo gandu pradėjo rūpintis daugelis žmonių. 

Gandas ėjo ir ėjo iš lūpų į lūpas. Kodėl ta “sudna die
na” turi ateiti ir kodėl Žemė turi nesisukti, niekas ne
žinojo. Ąbejojantieji tikybinėmis dogmomis abejojo 
ir šiuo gandu, bet titkintiesiems šis gandas sukėlė di
delį nerimą. Daugelis bėgo pas kleboną ir teiravosi, 
kas reikėtų daryti. Tuo metu New Britain miestelyje 
buvo lietuvis kunigas.- Pavardės dabar neprisimenu, 
bet jis, prisiklausęs įvairiausių pasakojimų apie pasau
lio galą,' užsiminė apie tai net bažnyčioje. Aš pats 
bažnyčioje nebuvau, bet buvusieji girdėjo, kad jis 
kalbėjo apie artėjanti pasaulio galą. Tas reikalas bu
vo paskelbtas ir anglų laikraščiuose.

, (Bus daugiau)
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Augustinas- Kapačinskas pa
darė bilietus nemokamai. Balto 
pirmininkas juos platino, išve
žiojo po namus. Visi noriai pir-
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MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumu.
ANTANAS VILIMAS 
. 823 West 34 Place _ 
tel.: FRohtier 6-1832

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE", — TURI GERIAUSIĄ

Pasisekimą biznyje

YArds 7-1741 i 1742

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

2512 W. 47 ST. — FR 6-1972 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2852 W. *3rd STREET 
Ofiso telef.: PROSPECT 2-3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 ttl 9 vaL vak. Tree. uždaryta.

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

balų mišinys. Pikio ekstraktai 
gaunami kaitinant pik; vazeline 
arba svieste 30-40 min. Spiriti
nė vandens emulsija paimama 
pikio spiritinį tirpalą maišant su 
vandeniu. Propolizatas — tai 
yra spiritinis pikio tirpalas su 
vazelinu arba gyvulinės kilmės 
riebalais.

šios pikio vaistų formos yra 
pagrindinės. Įvairiems susirgi
mams gydyti naudojamos įvai
rios pikio koncentracijos, pri
dedant ir kitų komponentų.

Yra žinoma,' kad kai kurio
se Sovietų ligoninėse naudojami 
įvairūs pikip tepalai išviršinėms 
ligoms gydyti. Kauno klinikinė
je ligoninėje, naudojant pikio 
preparatus, gauta gerų rezulta
tų, gydant ilgai negyjančiasį vai
rios kilmės opas, šlapiuojančius 
radiodermitus ir kitus susirgi
mus. Tiesa, reikia pasakyti, kad 
pikio tepalai, naudojami ilgai 
negijančioms opoms valyti, duo
da gerus rezultatus; vėliau šiuos 
tepalus tenka keisti, žymiai švel
nesniais preparatais, turinčiais 
ir audinį maitinančias savybes.

Taigi mūsų sąlygomis pir
miausia reikėtų pažinti įvairių 
vietovių ir metų laikų pikio sa
vybes, ieškoti jo preparatų for
mų atskiroms ligoms gydyti.

(Bus daugia)

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.
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ĮKAITYK pats ir paragino 
kinis skaityki

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Tttafc 695-0533 
Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Detroito naujienos
Senatorius Griffin su ponia 

pas lietuvius

Spalio 7 d. Detroite buvo su
ruoštas L. B. Detroito apylinkės 
lituanistinei mokyklai paremti 
balius. Jame programą atliko 
solistė Aldona Stempužienė iš 
□evelando. Jai akomponavo stu
dentė Loreta Petersohaitė — 

detroitiete. Bė poros šimtų de- 
troitiečių į balių atsilankė U. S. 
senatorius Robert P. Griffin su 
žmona. Sen. Griffin yra respu
blikonų vadas šehate, bandęs 
pravesti įstatymą, kad' būtų su
stabdyta mokyklose vaikų vežio
jimas dėl rasinio balanso.

L; B. Detroito apylinkės js-kas 
Vladas Selenis — senatorių pa
sveikino Detroito lietuvių vardu 
ir Įteikė tautinę lėlę, kuria la
bai apsidžiaugė senatoriaus žmo
na. Vėliau jie buvo supažindinti 
sii baliaus dalyviais.

Senatorius buvo globojamas 
Jono Urbono. .

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

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

CHICAGO, ILL. .60629

ROCKFORD, ILL
Balfo pietūs pavyko

Reikia pasidžiaugti, kad bu 
įtrauki naujų jėgų prie dar

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

paskirtą darbą, dirbkime nieko nesibijo- 
nors sunką darbą, 

e jam įtikti, 
jų reikalus, 
priklausome 

k mes.

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
grąžinusios gėlės ir vainikai antka

pių. papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

RQY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So._ Harlem, Avė. — 586-1220

' BUTKUS-V AS ATTIS
1446 Šo. 50 th Ave., Cicero, Ilk Phone: OLympic 2-100

(Tęsinys)
. Gydant odos ligas pikiu, pa

stebėta rezorbacijos procesus 
skatinantis veikimas. Kązachi- 
jos Odos — venerologijos moks
linio tyrimo institute pradėta 
taikyti pikio preparatus nego- 
norėjinėms lytinėms su išreikš
tais infiltraciniais pakitimais 
šlapimkanalių ligoms gydyti. At
liktų tyrimų rezultatai rodo, kad 
ir šiuo atvėju pikio preparatai 
yra veiksmingi. Autoriai šia 
linkme tyrimus daro toliau.

Pikio preparatai pradedami 
naudoti įvairioms ligoms gydy
ti. Nurodoma, kad tai gana efe- 
tyvi priemonė gimdos kaklelio 
erozijoms, endocervicitams, kol- 
pitams ir kitiems ginekologi
niams susirgimams gydyti. Gy
dant šiuos susirgimus, gauta 
skatinančių rezultatų ir tais ąt- 
vėjais, kai buvo neefektyvios ki-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-1213
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

riai ir nenariai. Buvo daug dar
bo. Sekmadienio rytą vieni grin
dis šlavė, kiti stalus statė, o pa
nelė Špokaitė stf ponia Undrai- 
tiene stalus baltomis drobėmis 
dengė ir gėlėmis apstatė. Mūsų 
nepailstantys vyrai J. Bielskus, 
J. Bubelis prirengė svečiams ba
rą, o mūsų šeimininkės p. Ma
rija Stružienė, p. šernienė, p. 
Dimčienė skubėjo didžiojoje vir
tuvėje darbuotis: keltuvu val
gius užkelia j viršų, čia juos-ki
tos moterys priima ir deda į 
lėkštes.

Po lietuviškų pamaldų bažny
čioje lygiai 1:30 vai. žmonės at
skubėjo į klubą pietauti. Petras 
šernas svečius pasitinka, nuro
do kateteri jos tvarka — stoti į 
eilę ir pačiam pasiimti ko tik no
ri ir kiek nori.

Rutkauskas ir J. Bielskus bai
tai apsirengę prie baro patarnau
ja. A. Kapačinskas sutvarkė 
plokštelių muziką, traukė lietu
viškas dainas ir simfonijas. Ap
tilo svečių kalbos. K. Rutkaus
kas pasakė per garsiakalbį, kad 
šie pietūs yra suruošti šalpos 
naudai ir pakvietė Balfo skyr. 
Įkūrėją pirmųjų metų direkto
rių Juozą Bacevičių, kurs trum
pai padėkojo apsilankiusiems už 
paramą šalpos organizacijai ir 
prašė ir toliau paremti, o pagalba 
yra reikalinga po svetimas ša
lis išblaškytiems seniems ligo
tiems lietuviams.

Pakvietė kun. Gutauską, ku
rio pastangomis turime Rockf or- 
de lietuviškas pamaldas. Kun. 
Gutauskas kalbėjo lietuviškai 
publikai, primindamas Lietuvos 
okupaciją, mūsų žmonių kanki
nimus, išvežimus ir žiauria mir- 
tį nekaltų žibonių. Jis ir pats 
tas Siaubingas dienas pergyve
no, rašė-, kad Balfą reikia šelp
ti ir remti. Tik Vieningas visu 
geros valios žmonių darbas dues- 
da naudą šalpos reikalams.

Prie stalo publika 'sėdėdama 
laukė pamatyti filmus-. Aug. Ka
pačinskas yra nufilmavęs pa
vergtų tautų savaitės programą, 
kuri buvo surengta Kenosha, 
Wiš. Be to parodė Chięagos lie
tuvių jūrų Skautų vėliavų eise
ną ir kaip žydai šoka savo tau
tinius šokius ir dar daug ką. Pa
galiau gražiai pasirodė p. Bičiū
nas, p. Jocienė it kiti šii žemai
tiškomis dainomis. Gerai nutei
kė, pagyrė, kad pietūs buvo ge
ri; Visi buvo patenkinti ir jau 
sutemus pradėjo skirstytis.

Iš to gražaus parengimo liks 
ir pelno. žvalgas <

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

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

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAIS PASTATYTI

PERKRAUSTYMAl

M 0VI NG
. Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINĄ
R. š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

losius po mūsų akių pastatytuosius 
save( bet pagelbėkime visiems ta pačia dr*- 
dangiškosios armijos nariams užsilaikyti ir 

io Galvos, mūsų Išganymo Kapitono.

tos taikytos gydymo priemonės.
Aprašomi klinikini^ stebė

jimų rezultatai, pikio sviestu gy- 
daKt užleistą plaučių tuberkulio
zę. Pikio sviestu buvo gydyti 
tokie ligoniai, kurie buvo nepa
kantūs įprastiems tuberkuliozei 
gydyti preparatams, arba, gy
dant jais, negauta rezultatų. Nu
rodoma, kad, jeigu nė visiems 
gydytiems ligoniams pavyko 
gauti ryškų anatominių pakiti
mų efektą, tai beveik visiems 
ligoniams sumažėjo karščiavi
mas, pagerėjo apetitas, pagerė
jo miegas, išnyko skausmai 
krūtinėje, pagerėjo bendra sa
vijauta, jie lengviau atsikosėjo.

Pikio sviestas kaip papildo
ma kompleksinio gydymo prie
monė plaučių tuberkuliozei gy
dyti klinikinėmis sąlygomis bu
vo leista 1962 m. Sveikatos ap
saugos ministerijos mokslinės 
tarybos.
. Moksliniai tyrimai atskleidžia 
vis naujų žinių apie šio prepa
rato savybes ir jo biocheminę su
dėtį. Atlikti eksperimentiniai 
darbai laboratorijos sąlygomis 
rodo, kad išskirtos tam tikros 
pikio frakcijos sukelia morfolo
ginius pakitimus Erlicho 
nėse ląstelėse. Manoma, 
šiems pakitimams sukelti 
Įtakos frakcijoje esančios 
flavonoidinės medžiagos.

Nors nemaža pikio gydomųjų 
savybių yra pastebėta ir daug 
darbų padaryta stebint jo gydo
mąjį veikimą kliniškai; tačiau 
medicininėje literatūroje pa
brėžiama, kad šie klausimai yra 
tyrimų stadijoje. Nurodoma, 
kad pikio veikimo mechanizmai 
tiek sergančiame, tiek ir sveika
me organizme dar neišaiškinti. 
Atlikti darbai yra pagrindas to
lesniems šio preparato tyri
mams visomis galimomis prie
monėmis bei klinikinėmis sąly
gomis. Reikia tirti pikį, nusta
tyti jo veikliuosius komponentus 
atskirų ligų atvejams, ieškoti 
juose atitinkančių vaistų for
mų.

Visa ta nuomonių Įvairovė, 
kuri dalinai mėginta čia atvaiz
duoti, rodo, kad tyrinėtojai dir
bo skirtingose sąlygose. Patiki
miausia šių skirtingumų priešas 
tis bus greičiausiai ta, kad, ma
tyti, panaudotas pikis buvo skir
tingas. Pikio skirtingumai sie
jami su geoflažinėmis zonomis, 
metų laikais, augmenija. Nuo
seklūs pikio savybių "tyrinėtojai 
nurodo, kad pikis gali būti skir
tingas net to paties bityno skir
tinguose aviliuose. Ir savaime 
suprantama, kad gydymosios jo 
savybės ir veikimo aktyvumas 
bus nevienodas.

Pikis yra sudėtingas vaistin
gųjų medžiagų kompleksas. Ne
tenka abejoti ir jo gydomosiomis 
savybėmis. Nepaisant to, kokios 
jo gydomosios Savybes bebūtų 
nustatytos, visai nekalbama apie 
tai, kad jis išstumtų kitus, to
mis savybėmis pasižyminčius, 
jau klinikoje taikomus prepara
tus. Nenuvertina pikio gydo
mųjų savybių teiginiai ar pasi
sakymai, kad medicinoje yra 
už j Į efektyvesnio veikimo pre
paratų. Tai neabejotina, šiolai- 
kinė sintetinė, farmacinė pra
monė pajėgi sukurti labai stip
riai veikiančius žmogaus orga
nizmą Įvairiausius preparatus. 
Gydymo hietu tenka ieškoti ne 
efektyviausio, bet optimalaus 
veikimo preparato, nes ne visais 
atvejais pateisina save ir efek
tyvūs preparatai. Pikio prepa- 
iratai pagal daugelį aprašymų 
naudotini tik tais atvejais, kai 
kitos priemonės pSgerėjimo ne
davė. Ir, matyt, gattti geri re
zultatai, taikant pikį, todėl jis 
kaip tik ir buvo tais atvejais 
optimalesnis, tinkamesnis ir tai 
greičiausiai todėl, kad jame su
kaupti biologinių junginių kom
pleksai, kurių kartais jokios 
sintetinės medžiagos pakeisti 
negali.

Kazanės Veterinarijos insti
tute pasiūlyta kai kurios vais
tų formos Su pikiu. Pikio te
palas yra susmulkinto pikio ir 
augalinių aH>a fniherulinių rie-

ANTANAS M. PHILLIPS
$307 So. LITUANICA AVENUĖ. Pfiofiė: Y Arus 7-3401

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpvblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE VIhginia 7-66K
HUSS SOUTH WEST HIGHWAY, Palos Hills, Iii. 974-4410

GEORGĖ Ė. RUDMINAS
3319 8<n LITUANICA rAVE. TfeL: YArai 7413^.1139

4 Washington Štate Russet
potatoes

2 btttter m±rgaHDe
J4 cup chopped onion

1 teaspoon salt
Yw ahd tMhly nlfce Russet potatoes. In shallow saucepan, 

zoAtt or imryarine. Add onion and cook until fendefr and 
golden. Add sliced potatoes and sprinkle with salt and paprika. 
Add water to pan until it barely shows through potatoes. Cover

„ P. ŠILEIKIS, D. P.
Mi ORtHOPEbAŠ-PROTEZIŠTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

yil* g. 4 Ir 6—Š. šežtAdiertiaiš d—1.
2*50 West 63rd $t^ Chicago, Hi. 60629

Taki.: PRospect 6-5084

Washington Štate Russet potatoes have long been a favoritą 
accompaniment to meat and poultry entrees. In this (įuiekly pre
pared Hungarian-style dish, the thinly sliced potatoes are sim
mered in a small amount of water With onion anA seasonings. 
Then the moist tender potatoes are covered with a rich sour 
cream sauce. Paprika added to the cooking liquid gently flavors 
the potatoes and gives them a delicate blush, of color.

Serve Paprika Potatoes, garnished with a sprig.of parsley, 
the next time baked chicken or a succulent roast beef is featured 
on your menu.

Nutritious Washington State fcusseta, grown hi the terdle 
Columbia River basin, are ideally suited for all ydut favdrite 
potato i dishes. Sliced, cubed, or left whole, taey cook evenly 
tod tetato their shape. And, since they arė an all-pmtfote pota
to, fbėy ftiay be cooked, boiled or fried with the same moist 
and flavorful results.

. \ PAPRIKA POTATOES
teaspoons paprika

, Water . ... : .
2 taMespoonS flour
1 cup ’dairy sotir cream 

Parsley, for garnish

Our ▼ildUte Ėtf no defeaw 
ftgsinft the oreles nse of ire. 

So pbaie foBow Sookey’i ASCt 
Ahrtyt hoU tx^txha all oaU. 
Be mse to dre^n >11 eampkret, 

«ir the tad dro*a 
ebn tjęaia. Crash ill 

senoko dead cm. 5

Rerz. teL 23946*3

DR. K. G. DALUKAS 
AKU8ERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOdlNt CHIRURGUI 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bulldins). Tai. LU 54448 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinu 374-8012 . .  -IT-' r- --- -- -r .......--ta.---------------------- 
Taiaf^ PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez. 3241 WEST 66th P LA C B 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.; 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šeštai tiktai susitarus.

Rfei GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISINAS
AkuŠĖRiJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
61 Ši So. Kediie Ave., WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEL1ŪNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

TaTaf. WA 5-2670.
Neatsiliepus — r skambinti 
. 4714)225.

^ ^Valandos pagal susitarimą. . .

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. į 
-;i454 WEST 71st STREET . ‘ .

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

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71si Št. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS- SEIBUT1S
. ' INKSTŲ, PŪSLĖS IR

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

GRADINSKAS

BOtltw drts&s Ir darykite tel4 
nteju. 1 Kir. jpg.

INTO rAS^r0 PAMOKYMAI IR PAABK1MMA
KIEKVIENA> DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

Visi, kurie turime ko] 
darni, ir kol stengiamės ai___ __________ ______
nebijokime tmogius, bet verčiau bijokimės Dievo — r__ _____

Tegul pasaulis kovoja savo kovą: Dievas gražiai patvarky 
taip kad paskiausia sėkmė bos garbinga. Todėl mes, kurie _____
prie naujosios tautos, prie naujosios Karalystes, kuri nėra Mo svieto 
kurių linkiai nėra kūniški, bet kui.............................................. *
tikėjimo kovą; nusitverkime garbi 
dalykdš |r užlaikykime netiktai 
šia attįmdytiem% tos pačios 
pasil

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug bet 

taus

/=- —... .....



AUTOMATIC CHUCKER

NAMAI PRAŠO

878-9700

Telefonas GENERAL MACHINIST

GERIAUSIA DOVANA
knygų, kurios papuoš bet kokis

$730

$10.00

246-2403

—

NAUJIENOS, CHICAGO 1, ILL,

Mar- 
dalv-

$2.00
$2.00
$5.50
$3.00

Chica-
(312)

Liauba iš 
apylinkės

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

— Jonas Miceika iš Bridge- 
porto apylinkės, žinomas lietu
vių Pašto tarnautoju organiza
cijos narys, išėjo pensijon.

— Chicagos Field Muziejus 
rodys filmą su aiškinimais apie 
Korėją spalio 28 d. 2:30 vai. 
Filmos gamintojas ir lektorius 
Gene Wiancko.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

dos bendradarbis ir II PLJK ats
tovas iš Detroito, sutiko koordi
nuoti LB Vidurio apygardos 
Jaunimo peticijos parašų tel
kimui.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“Naujienose”

— Chicagos Southwest kole
gija ruošia Aviacijos seminarus 
pilotams ir būsimiems lakū
nams lapkričio 14 ir 15 d. 7 v. 
vak. Ford city prekybos centro 
Peacock Alley salėje. Informa
cijas teikia kolegijos Aviacijos 
sk. direktorius Robert L. Tal
bot, tel. 735-3000.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Rgų metų patyrimas.

— Regimantas Vedegys suti
ko talkininkauti II PIJK Jauni
mo peticijos parašų rinkimui 
užsienio kraštuose. Renką pa
rašus užsienio kraštuose, infor
macijai prašoma kreiptis į p. 
Vedegį adresu: 1823 S. Austin. 
Cicero, III. 60650, USA.

$5.00 minkštais viršeliais

TAVERNA
HARVEY APYLINKĖJE

NAMAS SU 3 BUTAIS IR BIZNIS 
SU PATALPOMIS GYVENTI. 
SAVININKAS FINANSUOJA.

FRANK E. ROBINSON CO.
Tel. (312) 331-5040

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

— Robertas Selenis, energin 
gas lietuviškoje veikloje, spau

Didžiųjų Ežerų 
“karalius”

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Tel. WA 5-2737
— Tel. 254-3320

— Gediminas Damašius suti
ko prisiimti pareigą rūpintis, 
kad Lituanistinių mokyklų 
moksleiviai jungtųsi savo para
šais prie Jaunimo peticijos, pra
šančios laisvės pavergtai Lietu
vai.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, <065 Archer 
Chloro, III. «AS3X TeL YA 7-59M

HELP WANTED — MALE
Darbininkę Reikia

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. TeL: VI 7-3447

HOUSEMAN 
NEEDED AT ONCE

Experienced in institutional 
cleaning. Must be able to 
operate scrubbers, sham- 
pooers, and similar house
keeping machinery. Good sa
lary and fringe benefits. Plea
sant working conditions in 
modern North Side hospital. 
Steady work. 40 hours per 

week.
CHICAGO

LAKESHORE HOSPITAL

Pasveikink savo draugus 
per "Naujienas"

WOODEN BOX MAKER
For permanent position.

. Full company benefits.
Only the experienced need apply 

CENTURY BOX CO.
2412 W. CERMAK RD.

847-7070

Rekordinė Chkapoi 
plieno gamyba

Savo laiku Chicaga pasauly 
je garsėjo buvusiais “stock 
vardais’’, kurie dabar likę Iii 
istorijoje ir jau beveik be pėd 
sako. Chicaga ir dabar garse 
ja visomis savo blogybėmis ii 
gėrybėmis plačiose krašto gy 
veninio sritvse.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

gražiai Įrišta, 592 pusi.
irišta. 464 pusi._______

Neregistruotu ginklu 
pašovė du plėšikus

Anthony Montgomery, 24, 
gyv. 5008 W. Madison St. turės 
stoti gruodžio 7 d. Į teismą dėl 
laikymo neregistruoto ginklo, 
kuriuo trečiadienio naktį pa
šovė du plėšikus, jsilaužusius 
į jo namą 5008 W. Madison St.

Abu plėšikai — Warren 
Hershell 24. ir Nathaniel Jones, 
28 metu, sunkiai sužeisti nu
gabenti į Cook apskr. ligoninę.

must read blueprints and 
have own tools.

Paid holidays and insurance
737-6123

AL. IR I G N A S
TAISOME 

VISOKIUS AUTOMOBILIUS
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 778-9533 —TEXACO
58-tos ir Western Avenue kampas

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. -
3333 So. Halsfed St., Chicago, III. 60608.

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

V. VALANTINAS
HELP WANTFD — FEMALE

Darbininkių R»iki<

REIKALINGI PATYRĖ 
SIUVAMU MAŠINŲ 

OPERA'TORIAI 
ŽOMČINIU

IR ODINIU DRABUŽIŲ 
SIUVIMUI 

Tel. CE 6-8074 
MIESTO CENTRE

S3.00, minkštais
- S2.00: U dalis, 225 >usL, įrišta — S3,00, 

viršeliais —_________________________

HELP WANTED — MALE 
Oarbininky Reikia

M, A.SIMKUS
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7451 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

— Romas Sakadolskis, II 
PLJK pirmininkas, yra sutikęs 
laikinai vadovauti Pasaulio lie
tuvių jaunimo s-gos Ryšių cent
rui, kuris rūpinsis glaudesnio 
kontakto palaikymu tarp jau
nimo laisvajame pasaulyje. Ry
šių centras jau išleido PLJK 
spalio mėn. žiniaraštį Nr. 1. Jis 
yra įsikūręs Margutyje, adresu: 
2422 W. Marquette Rd 
go, Ill. 60629 
737-3300.

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing 
tvirtinimas ir valymas.

68 ir Claremont $16,000
56 ir Troy. $19,900.
56 ir Mozart. $22,000.
64 ir Campbell. $20,500.
69. ir Lawndale. S27.500.
67 ir Pulaski. $30,000. 
liuksus, 72 ir California.

Powers offers an outstanding benefits program which includes company 
paid medical & life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal 
vacation and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern, 

• -. air conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

- POWERS REGULATOR
3400 WEST OAKTON ' SKOKIE, ILL.

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

A. G. AUTO REBULDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nud» 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

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

TEI____ 776-5881
Aniceta* G»rb*čltuakas, aav.

MUST HAVE INSTITUTIONAL 
HOUSEKEEPING EXPERIENCE

• EXCELLENT SALARY
• PERIODIC REVIEWS
• LIBERAL FRINGE BE

NEFITS.

Nuo to laiko liejyklos toje 
korporacijoje vadinamos South 
Works vardu. Per tą savo ga
mybos laikotarpi liejyklos pa
gamino jau virš 200 milijonų 
tonų plieno. Iš to pagaminto 
plieno būtų galima pastatyti 
1,800 tokių kaip Sears dango
raižių Chicagoje arba 80 mili
jonų amerikoniškų automobi
lių. Galima būtų sujungti New 
Yorko miestą su Londonu, An
glijoje, tokio pat tipo tiltu, 
koks yra Mackinac tiltas. Ar
ba 2^4 karto nutiesti geležin
kelio bėgius nuo žemės iki Mė
nulio. .. Tai tokia plieno masė 
yra išlieta šiose liejyklose, prie 
kurios išliejimo yra žymiai pri 
sidėjusios ir lietuvių rankos.

Savo laiku gana gausūs mū
sų tautiečiai čia turėjo sunkias 
ir nedėkingas darbo sąlygas. 
Kovojo su kitais už geresnį bū
vi ir aktyviai dalyvavo plieno 
darbininkų unijos skyriaus su
organizavime. šiandien tų mū
sų tauriųjų pionierių daugybė 
jau yra iškeliavę anapus laiko 
ribos. Dalis dar gyvena pen
sininkų dieneles. Netoks dide
lis skaičius lietuvių dar ir šio
mis dienomis dirba, Įvairiose 
profesijose, kurdami šiose lie
jyklose naujus plieno gamybos 
rekordus. (i).

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimo!

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

A. 4 L. INSURANCE 4 REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE. 

LA 34773
. (Currency Exchange Jitaigci) 

Pigūs automobiliu draudimai.

TAVERN & BUILDING
Near 2 funeral homes. 1st floor ta
vern & 4 Room Flat. 2nd floor 5% 

rooms & 3 room flat in rear.
Bv owner.

4358 So. CALIFORNIA AVE.
VI 7-8289

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

tune-ups Ir t. t.
W24 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327

T I R I A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms.
3237 WIST 63rd ST., CHICAGO

Telefa 434-4660

6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš
kos konstrukcijos niūras, gazo šildy
mas. ' Gražus beismantas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD, 4 mie
gami. Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas. Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIŲ 15 metu mūras. 
Centralinis oro vėsinimas. Karpetai, 
užuolaidos. Marquette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. $37,000.

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. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai duoda S20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai, 
Tuoi galima matvti. $36.300.

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

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metų 
mūras. ^.2 vonios. įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
$32.000.

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

10 BUTU MŪRAS, apie S15.00S 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

— Algis Ripskis, Washington, 
D. C., eilę metų tarnauja Fede
ralinės valdžios Urban Rene
wal agentūroje, kuriai vado
vauja buvęs Michigan valstijos 
gubernatorius ir kandidatavęs į 
JAV prezidentus George Rom
ney. Nesenai Algį Ripskį išgar
sino visoje Amerikoje dauge
lio laikraščių kolumnistas von 
Hofmann. Savo straipsnyje, ku
ris buvo atspausdintas taip pat 
Chicago Tribune dienraštyje, 
jis sako, kad A. Ripskis yra ne
tik geras ir lojalus tarnautojas, 
sąžiningai atliekąs savo parei
gas, bet ir stebi kitus tarnauto
jus bei aukštus pareigūnus, drą
siai kritikuodamas jų klaidas 
ir valdiškų pinigų švaistymą. 
Tuo tikslu Ripskis net leidžia 
laikraštėlį “Inspect”. Jo tėvai 
ir giminės gyvena Chicagos apy
linkėse.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. « TeL WA 5-2787 
____  Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

muro su- 
Mūrininko 

staliaus, cemento ir dažvtojo darbai 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar 

AL BELEAKUS TEL. 238-8656

Pleasant working conditions in mo
dem private North Side Hospital.

CHICAGO 
LAKESHORE HOSPITAL 

878-9700

m AUKŠTO 6 Ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
vimininenms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metu. įvai
rus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rin — 2 miegami. Centralinis oro 
5ildrmas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — ' 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai drengtas skie
pas Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Beit $25.500.

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

TEL. 436-7878

— Ponia E. 
quette Parko 
vau j a 4-H klubų organizacijos 
veikloje. Nesenai savo namuo
se suruošė tos jaunimo organi
zacijos darbuotojams vaišes.

Nuotraukoje iš kairės į dešinę: dail. Antanas Petrikonis, prof. dail. 
Adomas Varnas ir ponia Varnienė Balzeko muziejaus metiniame pik

nike New Buffalo, Mich.

A. T V E Ft A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublic 7-1941

Dabartiniu laiku Chicaga 
pasiekė naują rekordą plieno 
gaminimo srityje. Kaip rašo 
“L S Steel News”, 1880 metais 
prie Michigano ežero ir Calu
met upės buvo pradėtas staty
ti plieno liejyklų kompleksas, 
kuris 1882 metais birželio 14 d. 
davė savo pirmą plieno pro
dukciją. Pradžioje keitėsi šių 
liejyklų vardai kol 1901 metais 
įsijungė į suorganizuotą USS 
korporaciją.

Naujienose galima gauti puikių 
knygų spintą ar lentyną:

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

įrištas, 431 pusi. __________________________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis. 208 Pusi, irišta 
viršeliais 
minkštais

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta. 416 p.._ 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ___________________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _________ __________________________
S. Michelsonas, LIETUVIU IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

irišta
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik ____________________________

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1^ auto garažas. Marquet
te Parke. $21.900. ~ "

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu. 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu. alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

GRAŽUS 2 BUTU MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu. 2 au
to garažas. $36.500. __

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
olvtelės. šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
iamu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
Ir Kedzie. $150.000. '

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321
•* Sekmadienį, spalio mėn. 29 

d. Kons. Petro Daužvardžio vie- 
nerių metų mirties sukakties 
minėjimas — Akademija.

10 vai. iš ryto pamaldos šv. 
Kryžiaus bažnyčioje. Pamaldas 
laiko vysk. Brizgys.

Pamaldų metu gieda Daina
vos Ansamblis ir sol. J. Vazne-

BROOKFIELD, ILL
Only 1% years old 4 unit fuŲy leased 

« all face brick building.
• Spacious balcony each apt.
• 2 bedrooms, bath, kitchen with 

separate dining area.
• Full basement with extra storage 

space for each tenant.
• Excellent parking. Good neigh

borhood.
$96,900

Call PAT BURRUSS
312 — 354-9250

RICH PORT REALTOR
547 So. LA GRANGE RD 

LA GRANGE, ILL.

12 vai. Paminklo atidarymas 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

4 vai. popiet Jaunime Centro 
salėje Minėjimas - Akademija.

Gen. Konsulas A. Simutis pa
grindinis kalbėtojas.

Meninė dalis: A. Stephens 
Aidutės, operos solistė D. Stan- 
kaitytė ir trio: P. Matiukas, P. 
Armėnas ir A. Vasaitis.

Kviečiame visas lietuviškas 
organizacijas ir visus lietuvius 
šiame minėjime dalyvauti.

Chicagos A. L. Taryba

I Blough", kuris turi 858 pėdas 
ilgio ir 105 pėdas pločio. Gele
žies rūdos arba jos pusfabrika- 

;to vad. “pellets'” laivas gali vež- 
, Ii 15,(KH) tonų svorio, tegrimz- 
j damas į vandenį 28 pėdas ir su 
|tuo svoriu “skubėdamas” i va
landą 16,5 mylių.

Laivas krovini jame įtaisy
tais konvejeriais pats išsikrau
na, tad ateityje daugiau tokių 
laivų atsiradus nebereikės plie
no liejyklų dokuose geležin
kelių bėgiais slankiojančių til
tų — kranų, nereikės tiek per
sonalo ir pigiau atseis visa ge
ležies rūdos transporto proce
dūra.

Pažymėtina, kad šis laivas 
pavadintas paties didžiausio
jo USS korporacijos magnato 
Roger Blough vardu. Korpo
racijoje keičiasi vadovai, tad 
su laiku ir šio Didžiųjų Ežerų 
laivų “karalius” vardas gali 
pasikeisti. (j).

Pasaulyje žinomi JAV Didie
ji Ežerai darosi vis dažnesnių 
ir didesnių laivų judėjimo cen
trais. Jų vandenis raižo su Įvai
riais kroviniais iš viso pasau
lio atplaukią ir išplaukia lai
vai. Tačiau patys didieji oke
aniniai laivai Šv. Lauryno lai
vų keliu i didžiuosius ežerus 
negali įplaukti.

Dabartiniame gryn.'i Didžių 
jų Ežerų laivyne atsiranda vis 
didesnių ir didesnių bei moder
nesnių laivų. Ligšiol Didžiai
siais Ežerais kursavo didžiau
sias krovinių laivas “Interla- 
ke”. Dabar ji pralenkė žymiai 
didesnis ir modernesnis USS 
korporacijos laivas “Roger

Up to $5.00 per hour — First or 2nd Shift 
TURĖT LATHE — SETUP OPERATORS 

AND OPERATORS
AUTOMATIC SCREW MACHINE — SETUP

VIENAI SEIMAI NAMAI
3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell, 

$10,000.
2 MIEG.
2 MIEG.
4 MIEG.
3 MIEG.
4 MIEG,
4 MIEG.
3 MIEG.

$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 rr 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. 

S51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudimai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

— Daiva Vaitkevičiūtė, akty
vi II PLJK prezidiumo narė, 
dabar įsijungė į Jaunimo peti
cijos parašų telkimą. Ji tvar
kys parašų rinkimą universite
tuose ir aukšt. mokyklose. Jos 
telef. 737-5803.

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

f VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

HOM £ l\S l

1739 So. Halsfed St, Chicago 8, III. — Telef. HA 1-6100
_________---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- ------------------------------------------------------------------------------------------ --- , --------------/z




