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JAV PRASIDĖJO MĖSOS BOIKOTAS
WASHINGTON AS. — Protestai ir šeimininkių demonstraci

jos pradėjo sekmadienį Amerikos vartotojų mėsos boikotą, protes
tuojant prieš pakilusias jautienos, avienos ir kiaulienos kainas. 
Mėsinės jau pastebėjo, kad mėsos mažiau perkama. Kai kurios 
didesnės parduotuvės užsakė šiai savaitei mažiau mėsos. Boi
kotas ypatingai gali pakenkti urmo įmonėms, kurios perka gal
vijus ir parduoda mėsą. Tose įmonėse galioja posakis “sell it 
or smell it”. Urmininkai susirūpinę, kad vartotojų spaudimas 
gali iššaukti griežtesnes vyriausybės kainų kontrolėse.

THIEU ATVYKO PADĖKOTI AMERIKAI
SAN CLEMENTE. — Prezidentas Nixonas pažadėjo P. Viet

namo prezidentui Thieu tolimesnę Amerikos ekonominę paramą. 
Prezidentas Thieu, atvykęs Į Los Angeles aerodromą, trumpai pa
sakė susirinkusiems korespondentams, kad jis atvyko padėkoti 
Amerikos žmonėms už visą paramą. Išvykdamas iš Saigono Thieu 
pabrėžė amerikiečių kilnų pasiaukojimą ir vietnamiečių gilų dė
kingumą. Su Thieu atvyko užsienio reikalų ministeris Tran Van- 
Lam, patarėjas Hang Due Nha, kariuomenės štabo viršininkas gen. 
Cao An Vien ir ekonominio planavimo ministeris Pham Kim Ngoc.

Čikagos parduotuvės paste
bėjo didesnį mėsos pirkimą pra
ėjusią savaitę. Kai kurie mėsi
ninkai sako, kad šeimininkės pri
sipirko mėsos atsargas, kad ne
reikėtų laužyti boikoto. Jos pri
sikrovė mėsos į šaldytuvus vi
sai savaitei.

1$ VISO PASAULIO

ATĖNAI. — Graikijos stačia 
tikiu bažnyčios primas, arkivys
kupas leronymos sušaukė aso
cialų sinodo 
tyti jo 
Primas

Su prezidentu Nixonu pasita
rimuose dalyvauja patarėjas Kis- 
singeris, valstybės sekr. Rogers, 
buvęs ambasadorius Saigone 
Bunkeris ir naujas ambasado
rius Martin.

Lower

Visoje Amerikoje įsisteigė 
įvairios organizacijos: HELP 
— Housewives Expect
Prices, SOS — Save Our Sanity
ar BAM — Boycott All Meat. 
Bostone kelios didesnės parduo
tuvių grandinės pirmadienį mė
sos visai nepardavinėjo. Lack
awanna apskrities Pennsylvani- 
joj taryba paskelbė, kad jos val
domi kalėjimai, ligoninės ir se
nelių namai per mėsos boikotą 
neduos mėsos patiekalų savo in
stitucijose. New Yorko miesto 
meras paskelbė, kad šį ketvir
tadienį miesto įstaigų valgyklo
se nebus mėsos, išskyrus zoolo
gijos sodo plėšriuosius gyven
tojus, kurie nieko kito neėda 
tik mėsą.

Utoje trys moterų organiza
cijos pratęsė mėsos boikotą vi
sam balandžio mėnesiui. Visi 
Ūtos gyventojai raginami prisi
dėti prie šio boikoto ir pasiten
kinti žuvimi, paukščiais ir ki
tos rūšies baltymais. Viena šei
mininkė pareiškė, kad anksčiau 
malta mėsa buvo parduodama už 
59 centus svarui, o dabar tas 
svaras kainuoja jau 1.19 dol. Ji 
pirma imsianti gaudyti žvirb
lius, bet tokios kainos nemo
kėsianti.

cialų sinodo suvažiavimą svars
tyti jo pasitraukimo pareiškimo. 
Primas sako, kad sveikata nelei
džianti toliau eiti pareigą, tačiau 
bažnyčios krizė krizė vyksta jau 
seniai dėl diktatorišką arkivys-seniai dėl 
kupo leronymos dekretų.

ST. PAUL. — St Paul Pieneer 
Press paskelbė, kad prezidentas 
Nixonas nebeturi vilties, kad jo 
paskirtas FBI direktoriumi Pa
trick Gray bus senato patvirtin- = 
tas. Prezidentas jau pasiūlęs di- ’ 
rektoriaus pareigas prokuroro 

pavaduotojui Henry Peterse- w 
nui.

SAIGONAS. — Viet Congo 
aukštas pareigūnas paneigė ame
rikiečių buvusių belaisvių pa-

namas prie Suezo kanalo yra Jungtini? Tautu pal 
sveikuose pastato kambariuose. Na

priežiūros komisijos būstinė. Įstaiga Įsikūrusi 
Namas stovi niekeno žemėje.

New Jersey Kings Supermar
kets vakar išėmė mėsą iš savo* 
šaldytuvų ir sudėjo ten telegra
mų prezidentui Nixonui nuora
šus. šeimininkės raginamos 
siųsti telegramas į Baltuosius 
Rūmus, protestuojant prieš 
aukštas kainas.

žemės ūkio sekretorius Butz 
pareiškė, kad vasaros pabaigoje 
bus galima panaikinti preziden
to paskelbtą mėsos kainų sus
tabdymą, nes jo manymu, iki 
to laiko mėsa atpigs. Boikotai 
gali tik laikinai numušti kainas, 
bet iki rudens jos liks aukštos.

RYTU VOKIETIJA LAUKIA DIPLOMATU 
KARTU BIJO KONTAKTŲ SU UŽSIENIU

BERLYNAS. — Nuo gruodžio mėn., kada buvo pasirašyta 
i Rytų ir Vakarų Vokietijų sutartis pagerinti santykius, Rytų Vo- 

sakojimus; apiekankinimus be-!kietiją Pripažino 44 pasaulio valstybės, šis diplomatinis laimėj i- 
laisvių stovyklose. Priešingai, Imas atnešė komunistų valdžiai Rytų Berlyne daug rūpesčių. Ko- 
Saigono paleidžiami belaisviai 
rodo kankinimų žymes.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Lowell Weiker pareiškė televi
zijoje, kad jis girdėjęs, kad Bal
tųjų Rūmų štabo viršininkas 
Haldemanas buvo įveltas į Wa
tergate demokratų būstinės šni
pinėjimo bylą. Respublikonų 
partijos žvalgyba šnipinėjusi vi
są eilę senatorių, klausiusi jų 
telefonų pasikalbėjimų. Buvę 
klausomi sen. Kennedžio, Percy, 
Muskie ir kitų telefonai.

VATIKANAS, 
ragino piligrimus melstis už 
“baimėje ir tamsybėje gyvenan
čių bažnyčią, kantrybės, agoni
jos ir tylos bažnyčią”. Vatikane 
sakoma, kad jis kalbėjo apie Al
banijos katalikus, nes ten vie
nas kunigas buvo sušaudytas už 
vaiko krikštą.

McChor BAZĖ. — Hanojaus 
paleistas kanadietis misijonie- 
rius pareiškė, kad dvi moterys, 
priklausiusios misijų grupei, bu
vo komunistų gyvos sudegintos 
Laose.

Popiežius

“Švarūs motorai” 
ėste ės gazoliną

WASHINGTONAS. — Sena
torius Muskie įspėjo automobi
lių gamintojus, kad jie greičiau 
surastų tokius motorus, kurie 
nebeterštų oro ir kartu būtų eko
nomiški.

Detroite automobilių bendro
vės pareiškė, kad nauji valy
mo įrengimai labai padidins au
tomobiliuose gazolino sunaudo
jimą. Iki 1975 metų teks, pri
silaikant federalinių nuostatų, 
sumažinti dūmuose esančių nuo
dingų medžiagų kiekį, bet auto
mobiliai sunaudos daug daugiau 
gazolino. Greitai važiuojant, 
automobilis sunaudos 5% dau
giau gazolino, negu dabar su-

Peronas liks 
gyventi Europoje
BUENOS AIRES. — Argen

tinos neseniai išrinktas prezi
dentas Hector Campora, grįžęs 
iš Europos, kur jis tarėsi su bu
vusiu diktatorium Peronu, pa
skelbė, kad Peronas nedalyvaus 
gegužės 25 d. prezidento inaugu
racijoje, bet liks Europoje, savo 
rezidencijoje Madride. Prezi
dentas Campora paskirs Peroną 
specialiu įgaliotiniu, superam- 
basadorium Europoje.

Per ateinančius mėnesius pats 
Campora su Peronu važinės Eu
ropoje ir turės susitikimų su 
valstybių vadais. Peronas palai
kys diplomatinius, prekybinius, 
finansinius ryšius su Europos 
valstybių įvairių sričių vadais.

. munistinė “statyba” iki šiol neįsteigė aprūpinti butais visi] savo 
piliečių, o dabar atsirado būtinas reikalas duoti namus užsienio 
diplomatams. Iš visos Rytų Vokietijos į Beryną suvežti statybos 
darbininkai skuba statyti namus. Pankowo priemiesty statoma 
10 pastatų, čia jau butus gavo Šveicarijos, Suomijos ir kelių ara
bų valstybių diplomatai.

Tradicinėje Berlyno Unter den 
Linden diplomatų alėjoje dide
lius pastatus gavo Britanija ir 
Prancūzija savo ambasadoms 
įsteigti. Darbininkai skuba su 
remonto darbais. Abi ambasa
dos pus prieš Sovietų Sąjungos 
didžiulius rūmus.

Diplomatų antplūdis palietė 
ir sovietus, kurie išsikraustė iš 
savo turėtos klinikos Karlshorst 
priemiestyje. Buvusioje klini
koje įsikurs Vakarų Vokieti
jos atstovybė Prieš du mėne
sius darbininkai nuvertė tvorą, 
kuri saugojo Pankovo rezidenci
nio rajono Schloss Niederschoen- 
hausen dalį, čia buvusioje “re
zervuotoje apylinkėje” gyven
davo didieji vokiečių vyriausy
bės nariai: Ulbrichtas, Hoenec- 
keris ir kiti “lygieji iš lygiųjų”. 
Gražūs namai bus paskirti už
sienio ambasadoriams, o komu
nistų “grietinėlė” išsikraustė į 
naują valdžios pastatų rajoną 
prie Wandlitz ežero.

Rytų Vokietijos valdžia gąs
dina savo gyventojus neturėti 
jokių reikalų su užsieniečiais, 
ypatingai su žinių agentūrų at
stovais, laikraščių koresponden
tais. šiems valdžios pareigūnai 
aiškiai pasako, kad jie neturėtų 
kontaktų su vietiniais žmonėmis. 
Iš visų taisyklių ir draudimų ste
bėtojams atrodo, kad komunistų 
režimas daugiausia bijo kontak
tų su Vakarų Vokietijos atsto
vais. Propagandos vadovais Al
bert Norden, pats politbiuro na
rys, prieš savaitę pasakė kalbą, 
kurioje palietė ryšius su Bona. 
Jokios vienybės su Federaline 
Respublika negali būti, pareiškė 
Norden. Ta vienybė esanti pra
simanyta Bonoje.

Daug R. Vokietijos tikrų ko
munistų, tapusių partijos nariais

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

0 Komunistai P. Vietname 
paleido paskutinį belaisvi armi
jos kapitoną Robert White, 32 
m. Jis yra 588-tas belaisvis, su-

+ P. Vietname komunistai 
paleido 300 artilerijos sviedinių 
į apsuptą P. Vietnamo bazę 50 
mylių į šiaurę nuo Saigono.

+ Aviacijos pulk. James Eas
ier pareiškė spaudai, kad, jo ži
niomis, apie 100 amerikiečių la
kūnų žuvo prieš patekdami į ne
laisvę, nužudyti vietinių gyven
tojų lėktuvų nukritimo vietoje. 
Apie 15 belaisvių buvo nukan
kinti tardymo metu. Apie 40 mi
rė nelaisvėje nuo žaizdų, negau
dami medicinos pagalbos.

+ P. Korėjoje du amerikie
čiai užėmė policijos stotį ant 
stataus kalno ir nieko neįsilei
džia. Jie gerai ginkluoti, reika
lauja paleidimo iš kariuomenės 
ir saugaus sugrįžimo iš Korėjos.

♦ Sen. Erwin, kuris vadovau
ja komitetui, aiškinančiam Wa
tergate bylos aplinkybes, atme
tė prezidento pasiūlymą leisti 
apklausinėti Baltųjų Rūmų tar
nautojus, jei tie apklausinėjimai 
bus prie uždarų durų. Sen. Erwin 
pareiškė, kad Amerikoje nėra jo
kių karalių, visi yra lygūs ir liu
dininkai turi būti klausinėjami 
viešose komiteto sesijose.

ČIKAGA. — Pirmas šio sezo
no užsienio laivas Čikagos uoste 
— britų “David Marquette” — 
buvo iškilmingai sutiktas Navy

ma partija, šitokio dialogo Ber-
naudoja. Važiuojant 30 mylių 
per vai. greičiu, gazolino sunau
dojimas bus 30% didesnis, “šva

rūs automobiliai” prisidės prie 
skysto kuro krizės, įspėja De
troito įmonės.

iš idėjos, labai domisi V. Vokie- lyno valdžia labai bijojo, kad jis 
tijos socializmu ir norėtų rasti nepažeistų “leninizmo” idėjos 
dialogą su Brandto vadovauja-j “grynumo ir švarumo”.

Premjeras valdo 
Tautinę Kiniją

TAIPEJUS. — Jau astuoni 
mėnesiai, kai Tautinėje Kinijoje 
visą valdymą savo rankose turi 
Chiang Kai Sheko sūnus, vyriau
sybės premjeras Chiang Chin 
Kuo. Prezidentas Chiang Kai 
Shekas, 85 metų, paskutinį kar
tą viešai pasirodė pernai liepos 
18 d. Po to jis gyvena Veteranų 
ligoninėje, Taipėjaus priemies
tyje. Ligoninė saugoma stiprių' 
kariuomenės jėgų.

įspėjo Hanojų 
laikytis sutarties
WASHINGTONAS. — Gyny

bos sekretorius Richardsonas, 
pasikalbėjime su televizijos ži-Įne sutiks viceprezidentas Ag
nių programa, įspėjo šiaurės 
Vietnamą, kad paliaubų sutar
ties laužymas gali iššaukti nau
jus Amerikos aviacijos puolimus 
arba vandens kelių ir uostų mi
navimą. Richardsonas patvirti
no, kad tokias priemones prezi
dentas Nixonas turėjo galvoje, 
kai jis įspėjo Hanojų “rimtomis 
pasekmėmis” dėl karo paliaubų 
laužymo.

Sekretorius pareiškė, kad vy
riausybės teisės bombarduoti 
Kambodijos komunistų taiki
nius pagrįstos Paryžiaus sutarti
mi, kuri pripažįsta taikos ir ka
ro paliaubų įvedimą visoje Indo
kinijoje.

Prezidentą Thieu Washingto-

new. Iš Amerikos, kur jis bus 
6 dienas, Thieu skris į Romą, kur 
bus priimtas popiežiaus. Prieš 
grįždamas namo prezidentas 
Thieu dar važiuos į Pietų Korėją 
ir Taiwana.

Pietų Vietnamo prezidentas 
Amerikoje nebuvo nuo 1957 m., 
kada Washingtone lankėsi prez. 
Ngo Dinh Diem, kaip prez. Ei- 
senhowerio svečias. Pats T.eu 
yra du kart buvęs Amerikoje 
kaip jaunas karininkas, įvairių 
Amerikos karinių kursų daly
vis. Jis du kart susitiko su prez. 
Johnsonu Honolulu mieste, Ha
vajuose ir Guamo saloje.

Los Angeles mieste Thieu at
vykimo išvakarėse jauni komu
nistėliai ’surengė, protesto de
monstraciją prie salės, kur pre
zidentas Nixonas dalyvavo fil
mų direktoriaus John Fordo pa
gerbimo vakarienėje.

Švedija nenori 
daugiau dezertyrų
STOKHOLMAS. — Švedijos

(imigracijos ministeris Kjell Oe- 
■ berg paskelbė amerikiečiams de
zertyrams, kad jie gali daugiau 
nesitikėti automatinės politinės 

Praeityje politinio gyvenimo globos Švedijoje. Švedija dau- 
stebėtojai dažnai spėliodavo, kas ' giau dezertyrų nepriims, nes 
atsitiks su Tautine Kinija, kai Vietnamo karas pasibaigė ir ka- 
“išeis Chiang Kai Shekas”. Prak- reiviams nėra pavojaus būti 
tiškai tokia padėtis jau atėjo ir siunčiamiems į Vietnamą, švedi- 
jokio skirtumo nėra. Maršalo ja-priimdavo dezertyrus, kurie 
sūnus buvo gerai parengtas va-' sakydavosi bėgą nuo karo, ir 
dovybei. Nors visuomenei apie turi apie 450 dezertyrų. Kadan- 
Chiang Kai Sheko ligą nebuvo gi Amerikoje panaikinta karinė 
paskelbta, išskyrus, kad jis tu- j prievolė, daugiau nebelaukiama 
rėjo “lengvą slogą”, visuomenė ir bėglių nuo karinės tarnybos, 
žino, kad vadas serga rimtai ir j Praėjusį mėnesį du juodi ame- 
ligoninę dažnai lanko širdies Ii- rikiečiai pabėgo iš savo karei- 
gų specialistai. Tačiau jokio j vinių Vakarų Vokietijoje ir ban- 
aliarmo visuomenėje nėra, gy-'dė patekti į Švediją. Kareiviai 
ventojai valdžia pasitiki ir jo- skundėsi rasizmu Amerikos ka- 
kio nepastovumo nėra. riuomenėje. Švedijos policija de-

Jaunesnysis premjero Chian- zertyrus sulaikė pasienyje ir su- 
go brolis — Chiang Wego yra grąžino juos atgal į Amerikos 
generolas, Karinės Kolegijos vir
šininkas.

PHNOM PHENAS. — Ameri
kos lėktuvai, Kambodijos vy
riausybės prašomi, toliau puola 
komunistų pozicijas prie Kam
bodijos sostinės.

karinę bazę.

Kambodija suėmė 
55 astrologus

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos gyventojai, net vyriau
sybių vadai, dažnai mėgsta tar-

į tis su įvairiais pranašais, žyniais, 
kurių Kambodijos yra gan daug. 
Tie žyniai, daugiausia astrolo
gai, pataria žmonėms įvairiais 
gyvenimo klausimais. Pamaldus 

. kambodietis neperka namo, ne- 
I situokia pirma nepasiklausęs žy
niu patarimo.

Kambodijos policija praėjusią 
Į savaitę suėmė 55 žinomiausius 
■ Kambodijos astrologus. Jie dar 
, nebuvo apkaltinti ir laikomi be 
teismo sprendimo. Paaiškėjo, 

Į kad astrologai ėmė pasakoti 
žmonėms, kad prezidentas Lon 

' Nol neišbus valdžioje ilgiau kaip 
iki balandžio mėn. galo. Pats 

į Lon Nol nekartą yra klausęs žy- 
I nių patarimo, tačiau tokios kai-

Panamos užsienio reikalu ministeris 
Juan Antonio Tack JT Saugumo Ta
ryboje kaltino Amerika kolonializmu 

ir Panamos kanalo iinaudoį imu. |

bos apie jo valdžios ribotumą 
jam nepatiko ir jis įsakė izo
liuoti visus pranašus.

Mirė Hamiltonas, 
Hesso tarpininkas
LONDONAS. — Škotijos aris

tokratas, Hamiltono kunigaikš
tis, Douglas klano vyresnysis, 
Douglas Douglas-Hamilton, mi
rė po širdies smūgio, sulaukęs 
70 metų. Jis buvo įveltas į karo 
meto sensaciją, kad Hitlerio pa
vaduotojas Rudolfas Hessas at
skrido lėktuvu į Škotiją ir ban
dė su juos susitikti.

Hamiltonas buvo politikas, 10 
metų išbuvęs parlamento nariu. 
Hessas bandė per Hamiltoną įti
kinti Britanijos valdžią, tuomet 
Vadovaujamą Churchillio, kad 
vokiečiai ir britai yra aukštes
nės rasės už slavus. Bendromis 
jėgomis buvo siūloma nugalėti 
Rusiją, kurios žmonės, Hesso 
nuomone, tiko tik vergų darbui. 
Hessas siūlė Hamiltonui susitik
ti Portugalijoje 1940 metais. 
Kada Hamiltonas neatsakė į pa
kvietimą, Hessas pats nutarė 
skristi į Škotiją. Nuo to skridi
mo dienos jis sėdi kalėjime. Ha
miltonas dėl susitikimo su Hessu 
turėjo daug nemalonumų Brita
nijoje. Britų vyriausybė atme
tė Hitlerio pasiūlytą taiką ir su
tartį prieš Rusiją.

Penkioliktuoju Hamiltono ku
nigaikščiu dabar tapo vyriausias 
velionio sūnus Clydesdale mar
kizas.

BOMA. — Išrinktas Argenti
nos prezidentu Hector Campora 
buvo priimtas Vatikane popie
žiaus. įdomu, kad popiežius at
sisakė priimti buvusį Argenti
nos prezidentą Peroną, nors jis 
buvo Romoje tuo pačiu laiku 
kaip ir Campora.

+ Aukščiausias Teisinas at- 
tsisakė kištis į bylą dėl Aliaskos 
' žibalo vamzdžių linijos statybos.



; TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ I 

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

(Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

RIEMENS ĖDIMAS IR JO TVARKYMAS
Ne visokiais gelosiliais bei kitais menkniekiais va- 

duokimės nuo riemens ėdimo, bet, ligos pagrindus su
pratę, reikiamai tvarkykimės.

Šiandieninis mediciniškas reikalavimas

P. emens ėdimas (heartburn) 
yra v:enas iš dažniausiai pasi- 
tar'.ančių žmogaus nusiskundi
mu. Tai nemalonumą sukelian
ti d gin mo jausmas, paprastai 
ja amas po krūtinkauliu, kar
ta s jis lipa iki kaklo ir gerklės 
užpakalio. Tai banguojantis de- 
g n mas. Ypač dažnai riemuo 
m a ėsti tada, kai skrandyje 

spaudimas esti padidinamas pa
silenkus susirišti batų raiščius, 
ar esant sunkumoje. Tada dalis 
skrandžio turinio, kuris dažniau- 
s:ai esti rūgštus, patenka į stem
plę (esopragus), o ji nepake
lia rūgščių. Taip ir gaunasi stem 
plės apatinės dalies sujaudini-

patenka, vietos skrandyje netu
rėdamas, į stemplę. Taip gau
nasi riemens ėdimas po stipraus 
pasivaišinimo.

Vienos kitos tokios vaišės dar 
nieko blogo steplei nepadaro. 
Tik kai dažnai persivalgoma, kai 
skrandžio sunkos gamyba aš
triais valgiais (įskaitant svai
galus) pagausinama ir kai per- 
prisivalgoma, tada chroniškai 
isijaudinus stemplės gleivinė ima 
sukelti deginimo jausmą. Tada 
gaunasi uždegimas stemplės vi
dinio sluogsnio (gleivinės). Toks 
uždegimas vadinasi atsirijama- 
stis stemplės uždegimas (reflex 
esophagitis). Mat, gležna stem-

Suomijoje, Tampere mieste, baigta statyti ši moderni bažnyčia. So
cialdemokratu valdoma Suomi ja tikinčiai v nevaržo, kaip bolševikinė 

diktatūra Sovietu Sąjungoje.

ypač citrininės tokios. Reiški
me savus įpročius: vietoj kvor
tomis geriamo alaus, savas ke
penis ir inkstus sudeginant, pra
dėkime gerti kvortomis vaisių 
sunkas, valgyti sriubas bei rū
gusį pieną su pasukomis — tai
sysime net prarasti baigiamą 
sveikatą savą taip elgdamiesi.

Išvada. Kol dar laikas, 
liaukimės seniems įpročiams tar
nauti, kurie mus paspartintai 
veda prie duobės slenksčio. Iš
kreipkime dėmesio į visokius 
mūsiškių perinimus apie taria
mus gerumus persivalgant, per- 
sigeriant bei persiplepant. Pa
likime tuos dalykus vien griau-
čiais tapusiępis mūsikiams. Jiem 

parkup- padėkime, talkinkime kaip įma-

mas, pasireiškiąs deginimu. Ne 
visiems pasilenkus atsiranda rie
muo. Tik tiems, kurių apatinė 
stemplės anga nuolat ar tik kar- 
ta s yra liauni — perlaisva pa- 
s taiko skrandžio sulčių atsilie- 
j mus j stemplę.

ž noma, perdaug prisitašius 
svečiuose ar geros žmonos pietų 
stipriai užkirtus, — irgi gali vi
sai sveikiems pasitaikyti rė
mens ėdimas. Mat, tada mais
tas su skrandžio rūgščių sunka

plės gleivinė nepakelia atsirija- 
mo skrandžio rūgštaus turinio, 
kartais vien tik skrandžio sun
kos. O ji esti dažnai labai rūgš
ti, o gėrėjams bei krienų bei ki
tų aštrumų mėgėjams gali tas 
jos rūgštumas būti nepakelia
mai didelis. Tada žmogus pa
skubomis griebiasi už išbandy
tos priemonės laikinam rėmens 
numalšinimui: jis čiulpia kokią 
nors prieš skrandžio rūgštis ta
bletę (šarmą) ar geria valgo-

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senuo laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus <..

S. Petersonienė

mąją sodą (natrium bicarboni- 
cum).

Paširdžio deginimas nieko 
bendro neturi su širdimit

Nors paširdys dega (heart
burn), bet ta negerovė nieko ben
dro neturi su širdies negerove. 
Nei vieta deginimo, nei tokio 
deginimo kilmė nieko nesiriša 
su širdies pakenkimu. Taip pat 
nieko blogo neatsitinka tam, ku
ris kenčia nuo riemens ėdimo. 
Tai tik nemalonus jausmas. Kai 
skrandžio rūgštingumas esti ma
žas ar visai nėra skrandžio sun
koje rūgšties — tada nesigauna 
riemens ėdimo, nors ir atsilie
ja skrandžio turinys į stemplę. 
Tik kai labai rūkštus skrandžio 
turinys atsiliepa į stemplę, ir 
kai dažnai toks atsiliejimas pa
sitaiko — tada jau ne vien rie
muo ėda (jaudinasi gleivinė 
stemplės), bet ir uždegimas 
stemplės gleivinės gaunasi apa
tinėje stemplės dalyje.

Toks, kaip minėta, uždegimas 
vadinasi reflux (atsiliejimo — 
atsirūgimo) esophagitis. Kitaip 
jis dar vadinamas peptic esopha
gitis (nuo pepsino — skrandžio 
turinyje sunkoje esamo fer
mento baltymams virškinti).

mens ėdimu besiskundžiatieji 
turi perliauną angą dangoje 
(diaphragma) — gydytojai tokį 
padidintą praleidimą stemplės į 
skrandį vadina Hiatus hernia 
(hiatus — anga, hernia — kyla). 
Tada gaunasi dalies skrendžio 
įsiveržimas pro liauną dangoje 
skylę į krūtinės ląstą.

Tada apatinė stemplės anga 
atsiveriantį į skrandį pakyla 
aukštyn keletą inčių. Tokiu bū
du dalis skrandžio atsiduria krū
tinės ląstoje. Kai didelė dalis 
skrandžio atsiduria krūtinės 
ląstoje, gydytojas gali pasiūlyti 
tokiam pacientui operaciją. Tada 
trys dalykai atitaisomi: stem
plės apatinė dalis nuleidžiama že* 
miau ir pritvirtinama; pati dan
goje anga susiaurinama; plastiš
kai sutvarkomas stemplės atsi
darymas į skrandį, kad mažiau 
atsiliejimo pasitaikytų.

Po tokios operacijos sunkiau 
esti pacientui vemti ar atsiriau- 
gėti orą iš skrandžio. Taip ir 
esti, kad pacientui palengvėja 
nusiskundimai atsiradę dėl stem
plės negerumų (riemens ėdi

mas), bet pagausėja negerumai 
dėl skrandyje prisidėjusių ne
gerovių (atsirūgimo sunkumas). 
Baimė, kai tokie skrandžio ne-

me gerai kiek vien į kąsnį savo
mis seilėmis suvylgydami, be- 
kramtant skysčio negeriant. Tik 

j nurijus taip savomis seifemis 
suvilgytą kąsnį, užgerkime skys

I člb. Taip visi, visur ir visada el
kimės. Ketvirtą priemonė kovo
je su riemens ėdimu: neprisi-

• valgykime iš kart perdaug. Ge- 
t riau dažniau, bet po nedaug val
gyti.

Kai rėmuo ėda, gerkime kas 
pusvalandis po keturis gurkš
nius pasukų, lieso pieno ar rū
gusio tokio Pieno baltymai riša 
rūgštis daug geriau, negu viso
kios prieš rūgštis tabletės, taip 

1 visų dabar pamėgtos. Grįžkime 
lietuviai į sveiką kelią, tada mus 
mažiau išnaudos visokie
čiai, įskaitant ir nevykusius me
dikus.

Penkta — visi gerai darbais, 
' o ne vaistais raminti savus jaus
mus stenkimės. Tada mažiau tu
rėsime skrandyje rūgšties. Mat, 
įtempti nervai jaudina skrandžio 
liaukas ir jas verčia gausiau ir 
sparčiau rūgštį gaminti. Vien 
pasitenkinimas dėl artimo pa
daryto gero darbo yra tikras ner
vų ramintojas. Todėl su šiuo 
pavasariu atgimkime geriausiam 
savyje turimų vaistų panaudo
jimui: per gerus darbus apturi
mai {lervų ramybei.

šešta, savo gydytojo priežiū
roje būdami, pildykime visus jo 
nurodymus, įskaitant ir jo pri
rašytų vaistų ėmimą.

Septinta — tikrinkimės savą 
sveikatą reguliariai,’ bent kartą 
metuose. Gali priseiti padaryti 
stemplės ir skrandžio tyrimą su 
specialiu instrumentu — gas- 
tposkopu (gastroseope). Tada 
pamatoma kaip ant delno stem
plės uždegiminiai pakitimai 
Friseina tada labai daug vitami
no C naudoti -r- net iki dešimt 
tūkstančių miligramų dienoje, 
tablečių pavidale, po pusę gramo 
vieną (oOOO mg.)f imant kas va- 
landą ar kas dvi. Už tai jau da- 
•bar nuo alučio — snapučio visi 
grįžkimės prie vaisių sunkos,

nydami atgauti sveikatą. Bet 
visą laiką kreiptis pas gydytoją 
jau pragėrus kepenis, jau sude
ginus inkstus — turime liautis.

Šiandien, kada lauke pavasa
ris toks gražus, išeikime kiek
vienas savos sveikatos puoselė
ti -r- savo gyvybės medžio lais
tyti vien geru — sveiku maistu, 
galvojimu tokiu ir jautimu Tie 
kitokiu. Tik kai taip imsime 
elgtis, tada mes pajėgsime ap
turėti džiaugsmą kitam gerą da
rydami. Juk dabar mes gyve
name neretai per kito apkalbą, 
niekinimą bei kitam daromą 
skriaudą. Tai baisi negerovė, ji 
erzina savo ir artimo jausmus, 
didina skrandžio rūgščių sekre
ciją ir kenkia stemplei — arti
na riemens ėdimą’. Gana tokio 
artėjimo į savą negerovę, pra
dėkime tokią veiklą, kuri kiek
vienam iš mūsų atneš nors sau
jelę džiaugsmo, nors grūdelį ge
resnės sveikatos. Tada ir rie
mens ėdimas mažės mūsų pašir
džiuose. Sėkmės!

Pasiskaityti. Nutrition Today, 
Vol. 8, No. I, January-February 
1973.

ATVIRAS LAIŠKAS
dr. Jonui Adomavičiui

Skautau “Naujienose” jūsų, 
Daktare, vedamąjį “Sveikatos”

[skyrių. Jūs esate pasiskelbęs, 
Į kad skaitytojams perteikiate po
puliariai kūno, proto ir jausmų 
pagrindus. Tačiau, paskaičius 

Jūsų "naujausias” medicinos ži
nias, reikia tik nutebti ir skau
džiai nusivilti. Užuot, Jūs kaip 
gydytojas, dėstęs žinias apie 
sveikatą, pilate kaip iš gausybės 
rago kaltinančius “moralus” dva- 
siškijai (skaityk Žmogžudystė 
Dvasiškijos sužlugdymo pase- 

{ka). Tokiu Jūsų nepamatuotu 
dvasiškijai metanui kaltinimu 
dėl daromų abortų legalizavimo 
Amerikoje, tikrai reikia nusteb
ti, kad gydytojas, inteligentas 
galėtų tokius niekus plepėti.

i Pikčiausias dvasiškijos priešas 
Igėdytųsi tokiu kaltinimu ją in- 
1-kriminuoti.

Jūs, Daktare, rašote, kad dva
siškąja maitina pasakėlėmis. 
Medice, eura te ipsum! Jūsų daž- 

; nai skelbiamos mediciniškos ži- 
1 nios neprilygsta ne tik pasakė
lėms, bet tai jau yra tikros pa
sakos (tai ne mano mintis, bet 
vieno rimto medicinos daktaro 
įvertinimas Jūsų straipsniuose 
perteiktų mediciniškų žinių).

Jūs mokote, kaip žmogus turi 
! tvarkyti jausmus, bet paskaičius 
Į Jūsų straipsnius, atrodo, kad 
Jūs, neapvaldytų jausmų atžvil
giu, esate labai rimtas pacientas. 
Juk jei sugebėtum protu savo 
jausmus apvaldyti puldamas 
dvasiški ją, tai nekaltintum vys
kupų nei popiežiaus, žinotum, 
kokią didelę opoziciją išvys
tė dvasiškija dėl • abortų legali
zavimo.

Jei, Daktare, ir ateityje tokį 
“medicinišką mokslą” dėstysi, 
tai ar nevertėtų redaktoriams 
savo laikraščio skiltis, skirtas 
“Sveikatai” užpildyti naudin
gesnių turiniu. Su pagarba An
tanas Pilionis.

Atsakymas: Leisime pasisa
kyti bet kuriam skaitytojui, at
siuntusiam savas mintis.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

1. N. Butkiene, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
truo os. spalvotais viršeliais, kamuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičiene, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasalu 
mažiesiems. Jūratės Eidukaites iliustruota. Didelio iormato, 24 psl., gra-

_ žus leidinys. $1.5o.
3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman 

keviėiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.
4. Stase Vanagaitė - Petersonienė, LAUME DAUME. 17 eilėraščių, kaip 

pasakų, apie pastap-ingąsias laumes Tėvų Zcmeje. Labai gražus leidinys, 
didelio iormato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol

Toks uždegimas gali būti labai 
rimta liga, nes gleivinė stemp
lės tada esti patinusi, paraudu
si ir lengvai sužeidžiama. Krau
javimas gali atsirasti. Ypač 
blogai maistą sukramtantieji 
gali nukentėti, pradraskyti leng
vai sužeidžiamą gleivinę. Tada 
kraujavimas gaunasi.
Stemplės veikla yra sudėtinga

Kadangi riemens ėdimas ir 
dėl atsiliejimo skrandžio turi-

gerumai po diafragmatinės her- 
nijos operacijos . nedažnai pasi
taiko ir jie nesti labai žmogų 
varginą. Mažiausiai kas ant
ras pacientas po minėtos ope
racijos jaučiasi geriau.
Kaip tvarkytis su riemens ėdimu

Kokios nebūtų priežastys dėl 
riemens ėdimo, kiekvienas toks 
ligonis turi prisilaikyti pagrin
dinių reikalavimų savai gerovei 
apturėti ir išlaikyti. Re:kia visų

5 Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. 2. Sodeikienės 
Didelio iormato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.

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

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6II6OK

nio apturimas Stemplės uždegi
mas labai dažnai žmonėms pasi
taiko. tai visiems reikia bent pa
grindus šių negerovių pažinti. 
Visi žinom, kad riemens ėdimas 
daug kam pasitaiko. Taip pat 
gydytojai žino, kad stemplės už
degimas dėl tokio atsiliejimo 
yra viena dažniausių stemplės 
negerovių (peptic esophagitis). 
Stemplės atsidarymas į skrandį 
yra labai sudėtingas mechaniz
mas. Kai kurie pacientai dėl ne
žinomų priežasčių gali turėti 
liauną uždarą (sfinkterį) apati- 
nėj stemplės dalyje. Dažnai rie-

pirma įprasti į tvarkingą gyve
nimą. Apseiti reikia be stiprių 
— aštrių valgių kiekvienam mū
siškiui, ypač riemens ėdimu be
siskundžiančiam. Venkime kep
tų, rūkytų, aštriais prieskoniai 
perpildytų (pica) maisto gami
nių. Tegul nuo mažens lietuvis 
įpranta į noYmalią, be aštrumy- 
nų mitybą. Tai būtihis ic’ka- 
lavimas norint turėti gerą svei
katą senesnio amžiaus : ulaukus.

Antras dalykas: nepersival- 
gymas. Turi liautis lietuviuose 
paprotys stalus nukrauti vaišė
se. Pradėkime dvasiniais daly
kais daugiau save ir savas vai
kus maitinti: knygos, muzika, 
gėlės, dailė... turi mus penėti 

| daug stipriau ir dažniau, negu 
dešra, kiauliena ir taukai.. Tik 
čigonų baroniškam kiaulių ka
raliui palikime gėrėtis . riebiu 
tauku idealu. Mes savo ir sa
vų vaikų dėmesį kreipkime į 
gėrį, grožį, tvarką, darną. Visas 
tas gėrybes dar šiandien pradė
kime puoselėti savyje ir savame 
prieauglyje.

Valgis turi tapti hetuvui tik 
-priemonė ką nors gero sau ir ki
tam padaryti. Gy^ėnti privalo
me dėl artimo gerovės, o ne dėl 
savo skrandėio bei gerklės, da
bar taip dažnai mumyse pasitai
kančio elgesio.

Trečias dalykas: sukramtyki-i

erring fine dotbee and 
piaees. Boy, we could

other kids I had little odd jobs in 
>t my first real job 
ooL I was a junior 

_____, _ store. That’s where 
it heard about U& Savings Bonds. My 
asked me if I wanted to join the Payroll 
ng» Plan and I said yes. A month later I 
my first bond.
'hen my friends toaaA out they redly had 
od laugh. Imagine baying U.S. Savings 
te when there were so many other great 
gs to buy. Well, they kept laughing and I 
; saving aS through high school
Iter gradnation some of us wanted to go 

And that’s when my Bonds really

In my neighborhood emyune wee poor. 
Mott of w wen tacky if we had enough food 
to eat or clothe* to wear. So Eke meet kids ww

Take stock in America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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JURGIO GLIAUDOS ATSILIEPIMAS
“Naujienų” 62 ir 63 numeriuo

se tilpo p. Jono Našliūno raši
nys apie romaną “Sunkiausiu ke
liu”. Prašau leisti man pareikš
ti nuomonę apie tą rašinį. Nera
šyčiau, jeigu reikalas būtų vien 
literatūrinio svarstymo ribose. 
Radau rašinyje tiesai neatitin
kančių tvirtinimų, nepagrįstų 
užmetimų, klaidų ir klaidinimų, 
Tebūnie mano nuomonė talka už 
supratingesnį, intelektuališkes- 
nį elgesį su mūsų knyga ir rašy
toju. Tepatarnauja tai plates
nei skaitytojo informacijai.

Chaotiško ir emocinio rašinio 
užmetimus sudėjau paeiliui ir 
aptariu.

1. “Sunkiausiu keliu” 
žanro klausimu

Bendras užmetimų pobūdis at
skleidžia, kad p. Našliūnas neži
no, kuriam literatūriniam žan
rui ši knyga priskirtina. Tai ro
manas, turįs savo struktūrinius 
rėmus. “Sunkiausiu keliu” vaiz
duoja dviejų su puse mėnesių 
laikotarpį: 1918 gruodis — 1919, 
vasaris. Veikalo siužetas: poli
tinis to trumpučio periodo sūku
rys. Veikalo tema: lietuviškas 
Cincinatas.

Kaip romėniškasis Cincinatas 
atėjo tėvynės ginti, atitrūkęs 
nuo savo laukų, lygiai panaši 
lemtis teko Mykolui Sleževičiui. 
Veikalo slinktis vyksta tos is
torinės alegorijos ženkle. M. Sle
ževičius staigiai ir dramatiškai 
įžengė į sunkiausias pareigas, 
nuėjo sunkiausiu keliu ir dra
matiškai grįžo į privatiškumą, 
kada Antroji Valstybės konfe

rencija nerespektavo jo principo 
leisti jo kabinetui veikti be Ta
rybos intervencijų. Tad “Sun
kiausiu keliu” romaną, pavadini
mo po tekstėje, galima pavadinti 
Cincinato temos sinonimu “Ka
lavijų kalvis”. Tada arklus rei
kėjo perkalti į kalavijus.

Kada Cincinato tema buvo iš
semta — romanas užbaigtas. Vė
liau vykę įvykiai jau negali bū
ti išsemtos temos papildiniais. 
Tokia yra romano konstrukcija.
2. Kaip su Babtų respublika?

Siužetinės ir teminės romano 
konstrukcijos nepažindamas p. 
Našliūnas priekaištauja, kad vei
kale nepaminėti kai kurie, jo 
nuomone, paminėtini istoriniai 
įvykiai. Jis priskaičiuoja tokių 
daug. Čia ir lenkų P. O. W. afe
ra, ir Antrosios Valstybės kon
ferencijos darbai, ir 100 milijo
nų markių paskolos efektas, ir... 
Babtų “respublikos” užkariavi
mas...

Visi tie, p. Našliūno minimi 
įvykiai vyko po 1919 metų va
sario datos. Knygos siužetas (ir 
temos rėmai) užbaigti, pasiekus 
1919 metų pavasarį. “Sunkiau
siu keliu” nėra kronika. Bet gi 
p. Našliūno nepagrįsti priekaiš
tai skamba pernelyg piktais 
knygos suniekinimo tonais. At
rodo, autorius labai kaltas, kad 
jis rašė romaną, o ne kroniką, 
apimančią platesnio laikotarpio 
įvykius. Juk išmanus recenzen
tas bematant suprastų iš knygos 
tekste nuolat skambančio, lyg 
leitmotyvas, Cincinato motyvo 
literatūrinį kūrinio siekį. Kny-

Apie 5C0 aklu ir luošy vaiky aplankė Čikagoje Shrine Cirką, ši akla mergaitė kiaunę turėjo ap
čiupinėti, nes ji jo negalėjo matyti.

Balsas iš minios

Nuo 
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4MB ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS B8O2

PHONE: 254447B

Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Philomena sako

6245 South Western

ga yra romanas, sukaustytas te
mos ir siužeto normų. Tai, kar
toju, nėra monografija, kronika, 
serijinis romanas, epopėjos da
lis.

šito elementariško literatūriš- 
kumo nesuvokiant, nereikia tuš
čiai pykti, nereikia be pagrindo 
bartis, nereikia knygos ir au
toriaus degraduoti už tai, kad 
lietuviškojo Cincinato, “Kalavi
jų kalvio” temoje nesutilpo... 
Babtų “respublikos” feljetonų.

3. Kodėl Valstybės Taryba 
be šventųjų aureolės?

Smerkte smerkia mane p. Naš
liūnas, kad aš, esą, nepagarbus 
Valstybės Tarybai! Jis rašo: 
“visoje šioje knygoje, skaitant

su jo maloniu, praeities negan
das atleidžiančiu šypsniu. Tų 
žodžių parafrazė maždaug tokia: 
“Nereikia herbjinti Tarybos. Mes 
visi buvo tiktai žmonės, pilni am
bicijų, ideologinių ir politinių 
skirtumų. Rinkdavomės į po
sėdžius ginčytis, turėdami savo 
grupių pavedimus...”

“Sunkiausiu keliu” puslapiuo
se (21, 68-70) matyti ano meto 
Tarybos įvertinimus veikėjų pa
reiškimuose. Juk ir M. Sleževi
čius negyveno su Taryba, kaip 
su šventaisiais, bet statė ulti
matumą, buvo “diktatoriumi”, 
nuolatos ieškojo vis nerealizuo
jamojo modus vivendi.

Dėl tos istorinės tikrovės pa
vaizdavimo p. Našliūnas prira-

dangi daktaras yra išvykęs. Ta
da Šleževičius su abiem palydo
vais nuėjo prie virtuvės durų, 
įėjo į namus, pasiekė patį dr. 
Zimmerlę...”

Kaip išėjo M. Sleževičius ir jo 
palydovai, vizitui pasibaigus? 
Tas pat “Sėjos” straipsnis dės
to: “Įtempimas kiek atslūgo. 
Šeimininkas net norėjo svečius 
mandagiai išlydėti pro pagrin
dines duris, bet M. Sleževičius 
pareiškė:

— Pro kur mes atėjome, pro 
ten ir išeisim, — ir nesutrukdy
tas išėjo pro virtuvę”.

Kodėl tos scenos “nepatikimu
mu” p. Našliūnas neapkaltino 
prof. V. Sruogienės ir p. D. Šle
ževičienės, o mane vadina pra-

Pone Redaktoriau? Kadangi 
Jūs rašote, kad šis klausimas 
yra diskusinis ir į jame tilpu
sius klausimus gali duoti atsa
kymus kiekvienas skialytojas, 
tad savaime aišku, kad ir kiek
vienas L. R. K. S narys. Todii, 
būkite malonus, man L. R. K. 
S. nariui, leiskite pasisakyti 
dėl St. Juro straipsnio “Frater- 
nalizmas”, tilpusiu š. m. kovo 
mėn. 12 d. “Drauge”, kurį aš 
kaip L. R. K. S. narys, su dide
liu įdomumu, net kelis sykius 
perskaičiau.

Aukščiau paminėtame straip 
snyje St. Juras, tarp kitko, ra
šo:

“Kiek skirta lituanistinių 
mokyklų, stovyklų, lietuviškų 
radijo valandėlių, lietuviškos 
spaudos, lietuviškų instituci
jų išlaikymui? Kiek pašalpos 
skirta šokių šventei, jaunimo 
kongresui,... ” ir t. t.

Būtų buvęs daug prasmin
gesnis straipsnis ir į iškeltus 
klausimus būtų protingiau, ar 
atsakyti, ar pasisakyti, jei p. 
St. Juras savo straipsnyje būtų 
nurodęs, koks įnašas ir koks 
nuošimtis lituanistinių mokyk
lų, stovyklų, šokių ratelių ir vai
kų bei tėvų yra L. R. K. S. na
riais, nes tada būtų galima 
maždaug apskaičiuoti kiek lie
ka p. St. Juro minimų centų 
nuo Išmokėtų pašalpų ir pomir
tinių išmokėjimų.

O kas link 85 metų amžiaus 
seneliams išmokėjimų ir jų 
vaikų ir vaikaičių sudėtų cen
tų L. R. K. S., leiskime kalbėti 
jiems patiems ir jų vaikams ir

Aš pasitikiu p. St. Juro pro
tu. Tikiu, kad P. P. bus teisin
gai suprastas. Kad būtų dar 
lengviau suprasti tą paprastą 
eilinį minios žmogelį pridedu, 
kad p. St. Jurą neverčiu tikėli 
mano nekaidingumu, bet va
dovautis savo protu.

1973 m. kovo mėn. 29 d.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Petras Pagojus iš Detroito 

atsiuntė tokį laišką:
Didžiai Gerbiamas F*one 

Redaktoriau.
Atsisakius “Draugo” L. R. 

K. S. A. apdraudos skyriaus re
daktoriui spausdinti šį mano 
pasisakymą, prašau p. Redak
torių jį patalpinti Naujienose”,

Daug kartų skaičiau “Nau
jienose” kaip Jūs leidžiate 
pasisakyti prieš tuos, kurie 
nori iš SLA tik gauti, bet nie
ko jam neduoti, tikiu, kad ir 
mano prašymą patenkinsite, 
už ką iš anksto sakau ačiū.

Su pagarba
Petras Pagojus
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"NAUJIENOS' KIEKVIENO
yra ir daugiau nepagarbių išsi
reiškimų Valstybės Tarybos ad
resu, jaučiama autoriaus ten
dencija nuvertinti Valstybės 
Tarybos reikšmę, nužeminti jos 
autoritetą”

šitaip klaidindamas skaityto
ją, p. Našliūnas, matyti, galvo
ja, kad knygos personažų pa
reiškimai priklauso knygos au
toriui. Taip nėra. Autorius nė
ra atsakingas už jo personažų 
žodžius ip veiksmus buitine at
sakomybės įfrasme.

Knygos periode (1918.XII— 
1919.11) Vilniaus lietuviai gy
veno nerime, o ateitis buvo gra
si. Lietuviai ieškojo sprendimų, 
būta savitarpio nepasitikėjimo. 
Valstybės Taryba buvo aštriai 
kritikuojama, peikiama, buvo ji 
ir ginama. Tai natūralu politi
nio žaizdro atmosferoje. Į visa 
tai autorius privalo įsiklausyti.

Man. atskamba prof. Mykolo 
Biržiškos žodžiai, pasakyti man

šo autoriui disrespektą Valsty
bės Tarybai! Skamba šiurkštus 
smerkimas: “Gliaudai reikėjo 
vengti tokių tendencijų ir ob
jektyviai aprašinėti gyvenimo 
faktus”. Kodėl, vai kodėl, p. Naš
liūnas nesakė tokių žodžių 1918 
metų gruodyje, lietuvių karinin
kų posėdžiuose, Lietuvos Ūkinin
ko” redakcijoje? Juk ten tikrai 
“tendencingai” barė Valstybės 
Tarybą.

Tokiu adoracijos receptu se
kant man reikėtų falsifikuoti is
torinius faktus. Juk Valstybės 
Tarybos adoracija susiformavo 
vėliau. Romano vyksmo metu 
Taryba tebuvo “mes patys” ben- 
dralaikių akyse.

Nepagrįstai pykdamas, p. 
Našliūnas klaidina skaitytojus, 
pasiklysta ir pats.

4. “Virtuvės incidentas”

simanėliu? Ar šitaip smerkda
mas knygos “nepatikimumą” jis 
sąžiningai susipažino su šalti
niais, iš kurių paimta medžiaga 
knygos turiniui?

Ta unikalinė scena, išsemta iš 
tikrovės, puikiai apibūtina lie
tuviškąjį Cincinatą. P. Našliū
nas norėtų paversti M. Sleževi
čių etiketo stabuku, labai pri
mityviai suprasdamas jo, taria
mą, “garbės ir takto pajautimą’,’ 
o M. Sleževičius, dėl lietuviško 
reikalo ir pro vokiečio virtuvę 
nesivaržė pereiti!

(Bus daugiau)

anūkams, nes mums dypukė- 
liams, tuo reikalu kalbėti, at- 
rod, truputį (švelninant) ne
gražu ir nepadoru.

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS

LIETUVOS VARDO KILME
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.

■NAUJIENOS' KIEKVIENO 

LIETUVIO 
DRAUGAS IR BIČIULIS

Juozas Venclova; dirbęs prieš!w 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:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, DI. 60608

Taupymas yra šeimos pareiga.
Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti
iki $20,000,000.

1 5!4% 53/4% 6%
Regular

Passbook 
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

Ave. 476-7575
CHICAGO

savings and loan asaociation

Nuo “Stambmenų” sukdamas 
į “mažmenas”, į detales, p. Naš
liūnas kategoriškai teigia: “Ne
patikimas J. Gliaudos aprašy
mas, kaip ministeris pirminin
kas M. Sleževičius drauge su 
Krašto apsaugos ministeriu ka
rininku Velykių ir dr. D. Zau
niu ėjo su vizitu pas d-rą Zim
merlę, kaip jiems negalint įei
ti per paradines duris, nes vo
kietis sargybinis neleido, nuėjo 
M. Sleževičius su savo palydo
vais per virtuvę”.

Užginčijęs tos scenos tikro
viškumą, Įp. Našliūnas nunei
gia ir scenos finalą, kuris taip 
pavaizduotas: “Išeinant d-ras 
Zimmerle svečiams pasiūlž eiti 
per paradines duris, bet M. Sle
ževičius kažkaip linksmai pasa
kęs: ‘pro kur mes atėjom, pro 
ten ir išeisime”.

Tą sceną p. Našliūnas laiko 
gryna autoriaus vaizduote, ži- 
noviškai akcentuoja p. Našliū
nas: “Su M. Sleževičių tokių 
dalykų negalėjo būti, M. Sleže
vičius turėjo didelį asmens gar
bės, taurumo ir takto supratimą, 
M. Sleževičius negalėjo kaip mi
nisteris pirmininkas nei įeiti pas 
d-rą Zimmerlę per virtuvę vizi
tui, nei išeii po vizito”.

Imame vieną iš mano šaltinių, 
žurnalą “Sėja”, 1969 metų ket
virtąjį numerį, čia prof. Van
dos Sruogienės rašinys “Domą 
Šleževičienė pasakoja — Vėly- 
x> rudens vaininkas Mykolui 
Sleževičiui pagerbti” (psl. 31- 
32).

Skaitome: “...M. Sleževičius 
žinojo, kad dr. Zimmerle yra na
muose, bet durininkas pasakė, 
. og jis negali būti priimtas, ka-

Mes švenčiame 50 metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų.
JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 

4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradineį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Ketvirtadienį 
nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

Tel. 421-3070
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Bendradarbiautojų “Žalgirio mūšis”
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Subscription Rate*:
In Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
ether countries $23.00 per year.

trims mėnesiams __________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00

bendruomenės frontininkai bū 
tų bejėgiai, o dabar su bend
ruomenės pagalba jie gali ar
dyti lietuvių vienybę ir siekt; 
lietuvių daugumai nesupranta-

15 cents per copy. 15 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams$22.00
pusei metų$12.00 
trims mėnesiams$7.00 
vienam mėnesiui .........  $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $20.00 
pusei metų $11.00

Kanadoje:
metams$22.00 
pusei metu------------------------- $12.00
vienam mėnesiui  $3.00

Užsieniuose:
metams$23.00 
pusei metų $13.00 
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Naujienos eina kasdien, jfotlri riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Praeitą sekmadienį bend
ruomenės apylinkėje, gali sa
kyti, kad ėjo Žalgirio mūšis. 
Iš vienos pusės buvo neorgani
zuoti bendruomenės nariai,
kuriems rūpėjo vesti kovą už mų ir nežinomų tikslų, 
lietuvių tautos laisvę ir Lietu-j Apylinkės 
vos nepriklausomybę, o iš ki
tos buvo Cicero daktaro suda
rytas frontas bendradarbiauti 
ir nepaleisti bendruomenės 
vadovybės iš savo rankų. Be

suvažiavime da
lyvavo 103 atstovai. Salėje 
buvo didokas skaičius svečių, 
kurie galėjo ir balsuoti, kai bu
vo reikalas. Apylinkės narių 
skaičius keitėsi. Prasidėjo 95.

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

Norime mokytis iš bemokslių
Chicagoje pasakojama, kad vienas daktaras norėtų 

nuvežti Lietuvon ne tik savo vaikus, bet ir kitų lietuvių 
vaikus i “tarybinę” Lietuvą pasimokyti. Cicero dak
tarai jau atsikando, jie patys prisipažįsta prie klaidos ir 
vaikų į Rumšiškes jau nesirengia siųsti. Jie įsitikino, kad 
Cicero lietuviukams Rumšiškėse nėra ko mokytis. Jeigu 
Rumšiškių lietuvių vaikai turėtų galimybės atvažiuoti į 
Cicero, tai čia jie galėtų daug ko pasimokyti. Jie pama
tytų, kaip laisvame krašte ’gyvenantieji lietuviai moka ne 
tik sau, bet ir savo vaikams duoną užsidirbti ir vaikus 
išmokslinti.

Keisčiausia yra tai, kad okupuotos Lietuvos lietu
viai norėtų pasimokyti laisvajame pasaulyje, tuo tarpu 
keli mokytis neišmokę lietuviai Intelektualai būtinai nori 
važiuoti į okupuotą Lietuvą mokytis. Visi žinome, kad 
Lietuva buvo ir tebėra žemės ūkio kraštas. Šimtus metų 
lietuviai buvo žinomi, kaip geri, pavyzdingi ir taupūs 
ūkininkai. Lietuvių augintus javus užsieniečiai noriai 
pirkdavo, Lietuvoje augintus arklius ir galvijus lengvai 
Vokietijoje parduodavo. Lietuva buvo žemės ūkio kraš
tas anksčiau, toks jis yra ir šiandien. Okupantas kalba, 
kad kraštas pramoninamas, bet pagrindinė pramonė yra 
javų, bulvių ir pašarų gamyba. Rusas planuoja, kaip 
daugiau javų išvežti iš Lietuvos.

Praeitais metais Lietuvoje derlius buvo daug geres
nis, negu kituose Sovietų Sąjungos rajonuose. Rusai, ne- 
tekė derliaus pačioje Rusijoje ir Kaukazo bei Azijos sri
tyse, ypatingą dėmesį kreipė į Lietuvą. Buvo įsakyta su
rinkti kiekvieną varpą ir iškasti kiekvieną bulvę. Dabar 
aiškėja, kad ir pačioje Lietuvoje, palyginus su Vakarų 
valstybėmis, tas derlius nebuvo toks jau geras. Jis buvo 
labai geras, palyginus su rusiškais ir gudiškais standar
tais, bet jis labai silpnas, palyginus su Vakarų Europos 
ar Amerikos standartais.

Ringaudas Songaila, veiklus komunistų partijos cen
tro komiteto sekretorius, produktų gamybos ministras ir 
įvairių pramonės šakų kontrolierius rado reikalo rašyti 
apie ateinančių metų derlių. Jis pataria visiems partijos 
nariams iš anksto pasiruošti derliui, kad ir šiais metais 
nepasikartotų tas pats, kas atsitiko praeitais metais. Jam 
ląbai rūpi javų gamyba, bet jis ypatingą dėmesį kreipia į 
bulves, jis yra surinkęs duomenis apie lietuviškas bulves 
ir buvusius jų derlius. “Tarybinėje” Lietuvoje paskuti
niais metais geriausiai bulvės buvo auginamos Balsupiuo- 
sė, Lygumose ir Vyšniūnuose. Ten ir praeitais metais iš 
hektaro buvę tų žemių savininkai, dabar suvaryti į sovie
tinius dvarus, iškasė po 200 centnerių bulvių. Nepriklau
somos Lietuvos laikais Balsupiubse iškasdavo po 250 ir 
300 centnerių bulvių iš hektaro. Tada ūkininkai patys 
bulves sodino ir patys jas kasė. Tada ūkininkai patys ir 
žemę dirbo.

Balsupiuose iškasė po 200 centnerių nuo hektaro, bet 
kitose Lietuvos vietose derlius buvo žymiai mažesnis. 
Utenos apylinkėje prikasė po 145 centnerius iš hektaro, 
o Zarasų srityje, kur bulvės visą laiką buvo geros ir ska
nios, vos prikasė 114 centnerių iš hektaro.

Songaila, aptaręs dabartinę padėtį Lietuvoje, pri
eina šitokios išvados:

“Vieni iš svarbiausių grūdų gamybos rezervų — 
derlingumo kėlimas ir pasėlių plotų išplėtimas. Kiek
viename ūkyje, brigadoje, skyriuje, grandyje turime 
surasti tokias galimybes. Atkreipkime dėmesį į mūsų 
sėjomainas, kuriose grūdinės užima dar nepakanka
mą plotą. Pagal tai mes atsiliekame nuo mūsų vaka
rinių kaimynų — VDR (rytinės Vokietijos) Danijos 
ir kt. Ten laukininkystė tvarkoma intensyviau, ir 
grūdinės užima 50 — 60 procentų ariamos žemės”. 
(Komunistas, 1973 m. vasaris, 2 psl.).
Komunistų partijos sekretorius pataria “tarybinės” 

Lietuvos valdovams pasimokyti iš komunistinės Vokieti
jos ir socialistinės Danijos. Jis žino, kad lietuviai moka 
geriau bulves au’ginti, negu rusai ar gudai, bet jam*taip 
pat aišku, kad vokiečiai ir danai jas dar geriau augina. 
Lietuviams nėra ko mokytis iš rytinių kaimynų. Jiems 
reikia kreipti dėmesys į Vakarus. Rytų Vokietiją okupa
vusieji rusai stengiasi Vokietiją suniveliuoti iki Rusijos 
standartų, didele dalimi jiems pavyko tai padaryti, bet 
vis dėlto Vakarų Vokietijos ūkininkai, daugumoje dar se
ni lietuviai — prūsai, vis dėlto pajėgia daugiau bulvių iš
auginti, negu geriausi sovietą žemės ūkio specialistai.

Pradėjęs kalbėti apie bulvių derlių, Songaila prasita
ria ir apie kitus “tarybinės” Lietuvos ūkio reikalus. Ta
me pačiame partijos žurnale jis dar šitaip rašo:

“Dar ne visuose rajonuose rūpinamasi ekono
miškai atsiliekančiais tarybiniais ūkiais. Statybos 
montavimo darbams skirtos lėšos pernai buvo mažai 
kur įsisavintos. Blogai atliekami statybos montavi
mo darbai Šalčininkų, Molėtų, Trakų ir kituose ta
rybiniuose ūkiuose. Čia nemaža kaltė tenka šių ra
jonų partinėms, tarybinėms organizacijoms, že
mės ūkio organams. Šiemet būtina ištaisyti. Apskri
tai, stiprinant ūkių ekonomiką, būtina įvesti griež
tesnį ekonomijos režimą, taupumą, geriau naudoti 
esamus darbo išteklius, teisingiau skirstyti kolū
kiuose gautas pajamas. Reikia atkakliau siekti ben
drųjų pajamų pagausėjimo ir rentabilumo padidėji
mo”. (Ten pat.).
Užsieniečiams gaminama literatūra kalba apie dide

lę pažangą “tarybinėje” Lietuvoje. Zenkevičius net Jung
tinėms Tautoms tvirtino, kad Lietuvoje niekad nebuvo 
tokios pažangos, kokia šiandien yra pasiekta. Tuo tarpu 
Songaila patiems komunistams prisipažįsta, kad ne tik
tai tarybinių ūkių statyba neina tinkama tvarka, bet ir 
pačiuose kolchozuose pajamų paskirstymas nėra teisin
gas. Partijos pareigūnai griebia daugiausia, o papras
tiems kolchozų vergams mažai kas telieka.

Kol nebus teisingumo, kol krašto gyventojai neturės 
pagrindinių pilietinių teisių, kol įsakinės okupantas arba 
jo pakalikai, tai “tarybinėje” Lietuvoje nebus bulvių.

Už kiek laiko buvo skelbiama, 
kad jau 96, o dar vėliau priei
ta ir iki 103.

Svarbiausias mūšis ėjo dėl 
Vytauto Zalatoriaus. Fronti
ninkai, išnaudoję Zalatoriaus 
patarnavimus, buvo pasiryžę 
mesti jį iš apylinkės valdybos. 
Mauras frontininkams jau buvo 
atlikęs savo darbą, mauras 
frontininkams jau ųebuvo rei
kalingas. Daktaras pajuto, kad 
Zalatorius daugiau naudos 
jiems neatneš, todėl ir buvo 
pasiūlyta Zalatorių išmesti iš 
apylinkės. Už tai pasisakė bent 
100 apylinkės atstovų.

Artimiausias Zalatoriaus 
bendradarbis ir vyriausias 
fronto vadas prisipažino prie 
kaltės. Jis nei paleido insinua
cijų, kad jis klydo, buvo Za
latoriaus suklaidintas.

Bet Zalatoriui išmesti iš apy
linkės valdybos, reikėtų rinkti 
naują valdybą, o frontininkai 
niek taip nebijo, kaip naujų 
rinkimų. Visi žino, kad dabar
tinė valdyba netikusi. Iš 7 val
dybos narių, penki jau atsista
tydinę. Liko valdyboje tiktai 
du nariai, o kiti josios nariai 
yra kooptuoti, niekas jų ne
rinko, bet vadai juos pasisky
rė. Buvo pasiūlymas prirink
ti valdybą, Palikti du išrink
tuosius ir pririnkti tuos, kurie 
frontininkų buvo paskirti, bet 
vadovybė ir šitų rinkti neno
rėjo. Vadovybė, jeigu bus rei
kalo, tai ir ateityje pasirinks 
pageidaujamus asmenis, kad 
tiktai nereikėtų rinkti.

Apylinkės suvažiavimui il
giausiai pirmininkavo Bronius 
Nainys. Tai tas pats bendruo- 
mėhininkas, turis pirmas vie
šai paskelbė pasikėsinimą į 
laisvinimo kovoms renkamas 
aukas. Marquette Parko apy
linkei, kuriai jis priklauso, 
Nainys jokios įtakos nebeturi, 
o apylinkės atstovų susirinki
me Nainys net pirmininkavo.

Atstovai reikalavo, kad fron
tininkų paskirtoji vadovybė 
leistų pirmininkauti didžiau
sios įtakos turinčiam bendruo- 
menihinkui A. Juškevičiui, bet 
frontininkai jo nenori. Jie bi
jo, kad jiems neišslystų apylin
kės vadovybė.

Kurį laiką susirinkimui pir
mininkavo Ardys. Daugelis ste
bisi, kaip jis galėjo čia patekti. 
Bendruomenės centre tas pats 
Ardys atstovauja Baltimorės 
lietuvius, o Chicagos apylinkės 
susirinkime tas “baltimorietis” 
pirmininkauja. Laikas jam bū
tų pasirinkti vieną vietą. Nie
kas negali atstovauti dvi koloni- 
as, neapgaudinėdamas lietuvių. 
7rontininkai neturi vadų, todėl 

tokiam Ardžiui reikia šitaip 
persiplėšti. Tiktai frontininkas 
gali šitaip bendruomenininkus 
apgaudinėti. Jeigu jis atstovau
ja Chicagos apylinkę, tai centre 
jis negali atstovauti kitos apy
linkės.

Jėzuitų salėje buvo didelė 
įtampa. Frontininkai laimėjo 
mūšį prieš lietuvius. Apylinkės 
valdyba paliks ta pati. Rinkti

V. Zaleckas, anksčiau buvęs 
Rutgers Universitete, New 
Brunswick, N. Y., o dabar iš 
Western Electric Research La
boratory, Princeton, N. j., yra 
bendraautorius straipsnio apie 
mechaninio atleidimo apraiškas 
poliimide ir poli (2,6 — dimetil 
— p — ienileno) akside nuo 
100° K, kuris yra išspausdin
tas leidinyje Polymer Engineer
ing and Science, tomas 13, nr. 
1 1973 m. sausio mėnesį

E. Montrimas ir B. Petrėtis iš 
Vilniaus universiteto paskelbė 
straipsnį apie tuštumoje išgar
sintų seleniumo klodų struktū
rą, kuris yra išspausdintas lei
dinyje 'Physica Status Solidi (a), 
tomas 15, nr. 1 ’973 m. sausio 
mėn. 16 d.

Antanas Sužiedėlis ir Mau
rice Lorr iš Dept, of Psychology, 
Catholic University, Washing
ton, D. C., yra autoriai straips
nio apie konservatyvias pažiū
ras ir autoritarines vertybes, 
kuris yra atspausdintas leidiny
je The Jouhnal of Psychology, to
mas 83, antra dalis 1973 m. ko
vo mėnesį. Tai yra 158 vyrų 
ir 142 moterų Apklausinėjimas

vadovybės neleido, bet jie pa
geidaujamus valdybos narius 
pasiskirs. Toks elgesys bendruo
menei nenaudingas.

Bet įdomiausia, kad valdybo
je paliktas ir Vytautas Zalato
rius. Jeigu būtų rinkę valdy
bą, tai Zalatoriaus galėjo ir ne
išrinkti, bet dabar vieneriems 
metams Zalatorius paliktas, 
prieš kurį taktikos sumetimais, 
buvo viešai pasisakyta. Bandy
ta viąą lietuviškoji gėda suversti 
ant Zalatoriaus, kada kiekvie
nas žino, kad svarbiausiais rė
mėjais buvo įtakingiausi fronto 
vadai. Be fronto vadų, Zalato
rius būtų nepajėgęs suorgani
zuoti kelionės į Rumšiškes, o 
Zalatorienė vargu būtų drįsusi 
keliauti. , .. ..

Frontininkų klasta ir sauvale 
bendruomenės susirinkimuose 
pasipiktinimas buvo toks dide
lis, kad viena atstovė pareiškė: 
— Gėda, gėda ir gėda visiems 
lietuviams, o dar didesnė gėda 
frontininkams, taip sauvaliau
jantiems bendruomenės susirin
kimuose.

Kitos apylinkės atstovas pap
rašė balso ir pareiškė: —: Aš or
ganizuosiu kitą apygardą, kad 
man nereikėtų matyti šitokios 
sauvalės ir važinėti į šitokius su
sirinkimus.

— Aš auginu vaikus, noriu, 
kad jie būtų lietuviai, bet galite 
būti tikri, kad aš nenorėčiau 
savo vaikų leisti į šitokius sūva- 
žiaviums, kur frontininkai taip 
žiauriai sauvaliauja, — pareiš
kė vienos apylinkės atstovė.

Platesnį pranešimą paskelbsi
me sekančiom dienom. Šian
dien duodame atstovų nuotai
kas. Dalyvis
===============

įvairiomiš temomis, prieš tai tas 
temas padalinus į konservaty
vias ir liberalias. Anot autorių, 
buvo apklausinėti gaisrininkai, 
savanoriai kareiviai, universiteto 
studentai, kvakeriai, vienuolės, 
gynybos inžinieriai, aktoriai, se
nelių prieglaudos gyventojai, hi
piai, mormonai ir gailestingos 
seserys. Rezultatai stebinantys 
ne patys savimi, o tuomi, kad 
1973 metais katalikų profeso
riai psichologai randa, jog liu
teronai yra užkietėję konserva
toriai. Buvo lyg tai tikėtasi, kad 
po Vatikano II-jo suvažiavimo 
kultūrinis atavizmas pas katali
kus bus sumažėjęs. Tačiau man 
buvo liūdniausia labiausiai už
kietėjusi konservatorių grupė 
— būtent, Rytų Europos etni- 
kai, kuriai ne vien tik aš, bet ir 
pats autorius Antanas Sužiedė
lis priklauso. Dar sykį pažiū
rėjęs į klausimus ir radęs, kad 
juos būčiau atsakęs kaip pats 
liberaliausias hipis ir žinąs, kad 
net mano artimiausi neprotes
tuotų, jei priesaikos metu nebū
tų Biblijos (Sužiedėliui ir Lorr 
tai reiškia liberalumą), tuomet 
pagalvojau, ką gi Sužiedėlis ir 
Lorr parinko mums, rytų euro
piečiams, atstovauti? Ar savo 
menkavertiškumo kompleksą ? 
Kai dabar Rytų Europoje eina 
žūtbūtinė kova dėl žmogaus lais
vės, ar tinka rytų europiečiui Su
žiedėliui rašyti tokias nesąmo
nes ? Toks mokslas man daugiau 
primena nacių daktaro Rosen- 
bergo linkmę ir mostą.

Saulius šimoliūnas

• Vienas po kito įtemptoj at
mosferoj bėga egzaminai. Jų 
penki: keturi matematikos ir 
vienas rusų kalbos. Baigta. Po 
trijų dienų instituto kancelari- 
ja iškabino priimtųjų sąrašą. Iš 
pusantro tūkstančio varžovų 
priimta 340; jų tarpe yra ir ma
no pavardė. Pirmutinis mūšis 
naujame gyvenimo kely laimė
tas. Virpančio džiagsmo jaus
mas .perbėgo per visą kūną, ir 
valandėlei pastyrau. Man atsi
traukus nuo sąrašų lentos, pro 
šalį pradęjo du seni studentai 
technology šnekėdamiesi lietu
viškai. Vienas labai aukštas, 
skardų balsą papildydamas ilgų 
rankų mosikavimu, ir antras 
kresnas ir santūrus. Tai buvo 
Pranas
Vytauto Didž. universiteto pro
fesorius, ir Silvestras Grinkevi
čius, busimasis nepriklausomo
sios Lietuvos geležinkelių direk
torius. Instituto sienos pasida
rė man iš karto savesnės.

Stepas Kairys
(iš Lietuva budo)

Morkūnas, busimasis

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAIDYTI 
NAUJIENAS

DR. MARTYNAS ANYSAS

KOVA DĖL KLAIPĖDOS
Gubernatoriaus Jono Navako 

laikotarpis 
II — dalis
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šita kalba sukėlė entuziastinį pritari

mą dalyvių tarpe. Tik tie. kurie žinojo po
litinius užkulisius, stebėjosi dėl guberna
toriaus drąsos inscenizuoti tokių karingo 
pobūdžio šventę, jo išėjimo iš Klaipėdos 
]>olitikos išvakaryje. šias faktas tuo la
biau stebino kitą dieną kai visos kalbos su 
visais užakcentavimais buvo paskelbtos 
vietinėje spaudoje. Pažymėtinos dar kitos 
kalbos, kur kalbėtojai kaip susitarę pabrė
žė, kad senasis antivalstybinis režimas au
tonominėse įstaigose niekuomet nebegrįš, 
nei magistrate ir nei direktorijoje ir kad 
dabartinis politinis režimas paliks ir atei
tyje.

Iš Nepriklausomybės šventės proga pa
sakytų kalbų ir jų paskelbimo spaudoje 
kiekvienam piliečiui atrodė, jog guberna
toriaus Navako pozicija esą nepaprastai

stipri ir kad iš jo galima laukti naujų poli
tinių žygių. Ir Trečiojo reicho politinėse 
sferose padėtis buvo taip pat suprasta, nes 
tuojau prasidėjo sustiprinta propaganda 
prieš Navaką ir jo režimą. Ypatingai buvo 
linksniuojama Simonaičio kalba, kuris bu
vo pavadintas “Navako satelitu”. Iš centro 
vyriausybės pusės tuo reikalu oficialiai 
nebuvo pasireikšta.

GUBERNATORIAUS NAVAKO 
GALUTINAS LIKVIDAVIMAS

Vasario m. pabaigoje Mašalaitis, Tūbe
lio parėdymu, Navakui pakartotinai pri
minė apie jo išvykimą atostogų. Jonas Na
vakas bet nereagavo ir nevyko. Nebeturė
damas direktorijos savo rankose, jis visą 
savo atidą koncentravo į vietinę lietuvišką 
spaudą ir vokiečiu kalba išeinantį Meme- 
ler Beobachter.

Pastarojo politinis tonas kas dieną da
rėsi vis griežtesnis. Tame ypačiai pasižy
mėjo jau anksčiau minėtas redaktorius Si
mon. šis asmuo dideliu tikslingumu už
gaudavo nacionalsocialistinių veikėjų jaut
riąsias puses. I jo straipsnius dar didesniu 
įnirtimu atsakydavo Goebbelso propagan
dos aparatas. Vyko tikras spaudos karas

tarp gubernatoriaus diriguojamos Klaipė
dos krašto spaudos ir Trečiojo reicho pro
pagandos aparato. Politinė padėtis darėsi 
nepakenčiama.

Nebegalėdamas Nąvaką geruoju iš 
Klaipėdos išjudinti. Tūbelis tvėrėsi pasku
tinės priemonės: paskutinės šio mėnesio 
dienos Lietuvos telegramų agentūra “El
ta” paskelbė, kad gubernatorius Jonas Na
vakas sveikatai pataisyti tuojau išvykstąs į 
užsienį. Bet ir šitas oficialus pranešimas 
Navako neišjudino iš vietos. “Kaunas kre
čia juokus”, — komentavo gubernatorius 
Eltos pranešimą.

. . . , w. *-*c.
Prisiėjo Tūbeliui net asmeniniai su Na

vaku pakalbėti ir jam oficialiai priminti, 
jog jis, kaip aukštas pareigūnas, turįs pa
reigą klausyti vyriausybės parėdymų, at
virkščiai, vyriausybė bus priversta griebtis 
griežtų priemonių. Po tokio aiškaus pasa
kymo sutiko Navakas išvažiuoti, bet jo iš
vykimas dar keletą dienų užsitęsė. Išvyki
mo dieną, po pietų, gubernatorius pas sa
ve pašaukė visų direktoriją ir prašė jam 
referuoti apie Klaipėdos krašto finansinę 
padėt Išklausęs pareiškė; jog jis dabar iš
važiuojąs atostogom ir prašė .finansus to

liau taip tvarkyti, kaip iki šiol ir referuo
ti jam iš atostogų sugrįžus.

“Tikiu, kad direktorijos finansai, nepa
blogės”, pabaigė pasikalbėjimą guberna
torius.

“Nepablogės, pone gubernatoriau, mū
sų piniginė padėtis tiek sustiprėjo, jog di
rektorijai nėra ko bijoti. Galite ramiai va
žiuoti pasigydyti”, jam atsakė Grigaitis.

Vakariniu traukiniu Navakas išvažiavo 
į Estijąr Tuojau pasklido gondų, tur būt 
aukštesniu parėdymu, kad Navakas nebe- 
grjšiųs į Klaipėdą.

bet Jonas Navakas Kaunui dar kartą 
padarė strioką. Baigiantis atostogoms, Na
vakas parašė kai kuriems ištikimiems Klai
pėdoje, kad jis už kelių dienų sugrįšiąs į 
Klaipėdą. Ta žinia greičiausiu keliu pa
siekė Tūbelį. Tuojau buvo įsakyta Lietu
vos pasiuntinybei Rygoje neleisti. Navakui 
grįžti Klaipėdon, bet jį žūt - būt palydėti į 
Kauną, čia Navakas, Tūbelio prispaustas, 
galiausiai įteikė atsistatydinimo raštą.

Elta 1935 m. balandžio m. 4 -d. oficialiai 
paskelbė, kad respublikos prezidentas at
leidžia iš pareigų Joną Navaką ir jo vieton 
skiria gubernatoriumi Vladų Kurkauską.
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Navakas į Klaipėdą neatvažiavo ir kiek vė
liau buvo paskirtas valstybės tarybos nariu 
Kaune. Jis jokio kito paskyrimo negavo, 
ruošė kai kuriuos įstatymų projektus ir 
ginty josi su savo atsiskyrusia žmona dėl jos 
užlaikymo. Jis tose pareigose išbuvo iki 
raudonoji armija įžygiavo į Lietuvą 1940 m. 
birželio m. 15 dienos.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



TEL. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIM 
I* BBRKLM LIGOS

2858 W. 63rd Street
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Žvirsdinai ir Eidintaičių kaimas 
žvirsdinai buvo trys: papunis

SKIRSNELIS

Valandos pagal susitarimą

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G.BMUKAS
AKUŠERIJA I* MOTERŲ LIGOS

ir mamunė, abu apie 45 metų ir 
duktė Kaziūnė 13-14 m. Ji bu
vo piemenė, bet ir karves melžti 
mokėjo. Aš, samdinys, nebuvau 
nuo šeimos skiriamas: drauge

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligoniu* pagal susitarimą, 

aei neatsiliepia* skambinti >74-6012

’’clef.: PRospect 5-1717

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

314S WEST 63rd STREET 
vaL: kas dieną po pietų 1-8; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penkiadieniais. 
Trečiad. ir aekmad. ofisas uždarytas. 

Ras. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tatef. 6954533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

dirbom, drauge valgėm, drauge 
žaidėm, drauge poterius kalbė
jom. Aš skyriaus tik tada, kai 
skaičiau knygą, nes jie neskai
tė, nors maldaknygę galėjo skai
tyti. Rodosi geresnių šeiminin
kų negalėjo būti — bet aš ant jų 
pykau. Jie davė man ligoto žmo
gaus gulėtą lovą ir patalynę ir 
mane apleido suskiu. Tie biau- 
rūs parazitai mane kamavo per 
visą vasarą ir užteršė kraują.

žvirsdinų vieno valako ūkis 
buvo Eidintaičių kaime, o Ei- 
dintaičiai turi nepaprastą ir įdo
mią istoriją. 'Pats didžiausias to 
kaimo ūkis buvo Badaukių, o 
po to — Svila ir keletas kitų, ku-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

1434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

’irmadieniais ir ketvirtai 1—-7 vaL. 
«ntrad.. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir aeštad tiktai susitarus.

OR. W. BSIN-BSMAS ____ -________ ■ - t

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoj 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Avo. — 586-1229

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA.

0132 So. Kedsie Avė, WA 5-2670
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

OR. NfttA KRAUCH- 
KRIAUCtUŪNAITf

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Šo. KEOZIR AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vai. 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tėl.: 9254296

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

uždaryta.
. ... R*x tek WA 5-3099

..  •
MOVING

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel: F Rentier 6-1.882

......." '

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .AL A N DOS Į

Visos programos is WOPA, 1 
1490 kO. A. M.

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

DR. VYT. TAURAS
GYDYtOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 26S2 WEST 59th ŠtREET 

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

pagal susitarimą.

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

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

Rezid. telef.: Gibson 1-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatrftfepia. tai telef. Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
9S ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
• dažai Speciali prįs'bs koloms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO. ILL. 60629

PORBST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

BTZNTKRIAL KURIE GARbtS A SI 
T<AUJI^0^. -1,UK GERIA ('ŠIĄ |

Our wildlife hat oo defetw* 
•gstnsc the aveles* use of Era. 

So p Imk fellow Smokey > ABCc 
Alwayj holJ matches sit! oeU. 
Me Mt* ta draw* all Mmpšraa,

Mir th* sthe^ and draw* 
thaa* ągsin- Crash all

rių pavardžių neatsimenu. Visi 
ūkiai buvo viensėdžiai. Aname 
kaime tarnavau dvejus metus. 
Bent du pasakojimai tebūnie 
įtraukti į šiuos atsiminimas. 
Vienas pasakojimas toks:

Kryžiuočių siautėjimo laikais 
toje apylinkėje gyveno karžygys 
Eidintas ir valdė apie 15 vala
kų žemės ir miškų, čia gyveno 
ir jo kariai — narsas žemaičiai. 
Kai kryžiuočiai, prasiveržė pro 
Alsėdžių pilis, bandydavo pa
siekti Telšius, Eidintaičiuose 
būdavo sumušti. Ten yra dve
jos kapinės: Vienos — įniru
siems žemaičiams, antros — 
kryžiuočiams. Aš ardamas dir
vas palei kryžiuočių kapines esu 
išaręs kelis jų ordino ženklus.

Kitas įdomus pasakojimas yra 
apie Badauskių šeimos kilmę. 
Būk buvę taip: pas aną bajo
rą, Eidintaičių valdytoją, tarp 
daugelio tarnų viena tarnaitė 
buvusi tūlo kario apgauta ir, 
kaip pastor jusi, išėjusi iš na
mų ir prapuolusi. Po 5 metų ans 
bajoras medžiodamas miške už
tikęs žmogaus (anos tarnaitės) 
kaulus ir netoliese besislapstan
tį berniuką. Berniukas buvęs 
labai išbadėjęs, tai bajoras da
vęs jam Badaukio pavardę. Vai
ko tėvai nežinomi. Gerieji ba
jorai vaiką užauginę, o kai pa
augo buvęs žvalus ir sumanus, 
tai jam atitekę 5 valakai Eidin
taičių žemes. Iš ano girioje ras
to Badaukio buvo kilęs Stanis
lovas Badaukis ir jo seserys. 
Mano tarnavimo Eidintaičiuose 
laikais St. Badaukis valdė 2 va
laku žemės, o vieno valako ūkį 
buvo perleidęs seseriai ir'Švoge- 
riui Svilai.

Kol išsigydžiau suskį, praėjo 
visa vasara ir ruduo. Idant vėl 
neapsikrėsti, pats išsiskalbiau 
ir išvirinau šarme savo pataly
nę ir visus plaunamus drabu
žius, nes mamunė netikėjo, kad 
drabužiuose ar patalynėje lai
kytųsi suskis. Baigiau tarny
bą švarus ir sveikas. Bent pats 
taip maniau.

Prieš kalėdas bnvau pakvies
tas užeiti į kleboniją. Maniau, 
kad klebonas Eidintas mane 
bars už žemaitiškojo tikėjimo 
skleidimą. Bet ne. Jis pasiūlė 
tarnybą jo ūkyje už ’’gaspado- 
rių”. Atsisakinėjau. Nurodžiau, 
kad man tik prieš 3 mėn. baigė
si septyniolikti metai — dar 
perjaunas gaspadorius iš ma
nęs. Nežinau ar įtiksiu. Klebo
nas Eidintas atsakė, kad jis tu
ri gerų liudijimų apie mane — 
jei dirbsiu kaip sau, jei svarbes
niame reikale tarsiuosi su juo, 
tai ir jam įtiksiu. Apsiėmiau. 
Algos susiderėjom 30 rublių, 
darbinius drabužius ir užlaiky
mą. Tuojau po Naujų Metų pra
dėjau tarnybą.

Skurdus klebonijos ūkis

Ant rytojaus po atėjimo pa
mačiau, kad tenai iš tiesų rei
kėjo gaspadoriaus. žiema dar 
neįpusėjus, o pašaras mažne 
baigėsi. Trobesių stogai, išsky
rus kunigų namo, kiauri ir lie
tus bei sniegas supūdė dalį pa
šaro. Spižarnė, kur buvo lai
komas maistas, dabar apgyven
ta žiurkių ir pelių. Jauja nepa
taisomai supuvusi — teko nu
griauti įr statyti iš naujo.

Gyvulių buvo 14 galvų, bū
tent: 4 arkliai, 5 karvės, 3 senos 
avys ir dvi kiaulės. Greitai at
sirado paršiukų, ėriuką ir ver
šiukų.

Gyvulių maitinime nebuvo 
tvarkos: — tarnas (liokajus) 
šėrė ir prižiūrėjo du staininius 
arklius; kunigų virtuvės mergė 
Šėrė dvi melčiamas karves, o 
mes, žemutinio namo tarnauto
jai rūpinomės visais kitais gy
vuliais. Melžiamosios karvės ir 
staininiai arkliai ne tik mito, bet 
ir kreikėsi šienu, o kitiems, ku
rie buvo mūsų, žemutinius prie
žiūroje, teko pasitenkinti šiau
dais ir saujale šieno.

Mano gaspadorystė nepatiko 
gaspadinei

Kai išdėsčiau Eidintui keb
lumus, į kokius yra patekęs kle
bonijos ūkis, jis nei nelaukęs* pa-

Keturi Rockfordo Lietuvių Klubo na
riai surengę vakarą, kuri* atnešė Nau
jienom* $137 pelno. Rockfordan į 
šventę buvo nuvažiavę redaktorius 
Juozas Pronsku* ir administratorė 
Christine Austin. Paveiksle H kairės 
J dėžinę matome J. Pronsky, Augusti
ną Pocių, Christine Austin ir Justiną 
Bubelį. Paveiksle nėra rengė j y Juo
zo Bacevičiaus ir Petro šerno. Nau
jienos yra dėkingos rockfordiočiams.

bininkų per ištisus 14 metų ir 
jis kainavo 68 milijonus dolerių. 
Kanalas turi 228 tiltus ir 114 
užtvankų, kurios laiko vandenį 
net 621.5 pėdų nuo Atlanto van- 

I dens paviršiaus.
Tas tų laikų technikos ste

buklas buvo užbaigtas 6 mėn. po 
de Riquet mirties. Tik tada ka
ralius Liudvikas IV pareiškė, 
kad tai didžiausias atsiekimas 
jo karaliavimo metu.

sssssssnsnsesnsnssssssssseessssseSes
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAABKMMAI^ 

SaONRJIYEN A DENA BŪTINI
Naktį* jau eonai praėjo Ir diena prisiartino: todėl atmeskime nuo 

savą* tamsybė* darbu* ir apaivllkim* švariai* Šviesybės. Rom. 13-.1Z

sakojimų galo, išbėgo į virtuvę 
ir už kelių minučių grįžo su aša
rojančia gaspadine. Matyt, ku
nigas bus drėbęs jai nemalonių 
žodžių. Jis liepė atpasakoti pir
miau pasakotus faktus, kad mel
žiamosios karvės ir staininiai 
arkliai ėda ir kreikiasi grynu 
šienu, kada kiti gyvuliai badmi- 
rauja.

šeimininkė nusišluosčiusi aša
ras nurodė, kad melžiamąsias 
karves reikia geriau šerti, nes 
jos neduos pieno; o staininiai 
arkliai turi būt žvalesni už dar
binius. Pačiam praboštėliui bus 
riemiela pasirodyti nuliozgusiais 
arkliais.

Po pasitarimų ir aptarimų bu
vau įsakytas prižiūrėti pašarą, 
o melžėja ir tarnas turi klau
syti mano nurodymų. Kitą, gan 
mandagų prašymą Eidintas da
vė vykti pas geruosius ūkinin
kus prašyti šieno ar dobilų ir 
net šiaudų, kad išgelbėjus gy
vulius nuo bado.

Aš tūlą naktį prisisapnavau 
dar kitą priemonę — duoti kar
vėms miltuoto gėrimo, o kai at
kus, dvi karves parduoti. Trys 
gerai šeriamos karvės duos dau
giau pieno negu penkios badau
jančios. Penkios karvės šiam 
ūkiui — perdaug. Pradėjus gir
dyti karves miltuotu gėrimu, 
gaunamo pieno kiekis pasidvigu- 
bino. Matyt, patys žemaičių die
vai man tą mintį davė.

Juozas šmotelis

Plikiai ir bedančiai
Naujienos š. m. kovo mėn. 16 

d. Nr. 64 buvo įdėtas mažas 
straipsnelis “Gera žinia pli
kiams”, buktai esą galima at
auginti plaukus, jei nebus iš
nykę plaukų kelmai.

Tai labai puiki ir maloni ži
nia plikiams. Na, o kaip yra su 
bedančiais? Jei plaukų kelmai 
egzistuoja, tai ir dantų kelmai 
turėtų egzistuoti? Dar nėra 
buvę atsitikimo, kad plikiui 
plaukai būtų ataugę, o dantys 
priešingai plaukams, be jo
kios pagalbos, daugeliui žmo
nių patys atauga ir kai kam 
net po du kartus, kas rodo, kad 
dantys irgi turi kelmus ir patys 
kartais, kas labai retai atsi
tinka atauga. O jei pridėti, 
kaip plaukams, pašalinę pa
galbą, tai gal visi bedančiai at
gautų dantis, o žmogaus svei
katai dantys daug svarbiau ne
gu plaukai.

Ar nevertėtų paieškoti dan
tų kelmų? Vladas lapenas

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

Inžinerijos genijus
153 mylių ilgumo Midi kana

las jungia Viduržemio jūrą su 
Atlanto vandenynu. Juo didžiuo
jasi visa Prancūzija, jis yra dar 
ir šiandien naudojamas. Kana
lą sumanė iškasti inžinerijos 
genijus Pierre Paul de Riquet, 
baronas Bonrepos (1604—1680) 
būdamas 60 m. amžiauš. Bet val
džia nesuprato ir neįvertino jo 
planų, todėl atsisakė finansuo
ti ir organizuoti darbus. Juos 
pradėjo savo lėšomis pats baro
nas. Tą 79 pėdų pločio ir 8 pė
dų gylio kanalą kasė 10,000 dar

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

♦
— Brighton Parko Lietuvių Motery 

klubo susirinkimas Įvyks balandžio 
5 d. 8 vai. vak. Hollywood Ifin salėje. 
Narės prašomos dalyvauti. Susirinki
me bus perskaitytas pranešimas apie 
Įvykusį Bunco ir yra daug kitą pra
nešimų bei svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee

— Eržvilko Draugiško klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 4 dieną 8. v. 
vak. Hollywood Inn salėje. Vįsi na
riai prašomi dalyvauti, užsimokėti na
rio mokestį, išgirsite įvairins praneši
mus ir aptarsite svarbius reikalus. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. M. McNamee

— Joniškiečiu Labdarybės ir kultū
ros klubo narių susirinkimas neįvyks 
ši antradienį, balandžio 3 d. Susirin
kimas atšauktas, neš mūsų pirm. Ju
lia Sačauskas ir vicepįrm. Helen Ven- 
geliauskas serga. Sekantis susirinki
mas Įvyks antradienį, gegužio 1 d. 
Hollywood salėje. A. K.

Cook Sweet-Sour CMbeae Favorite ,
Sweet and Sonr Pork Mente many Aaron. It* jhfoa* ag*

Mfckened deliootęly with corn starch. Serra with rice. 
Sweet and Bour Pork

1 pork, CM Into
1-inchcabc*

1 ieMpooh socar
8 teaspooM salt
1 teaepcoM soy nance
I e*z«, beaten

If cup phw 1 tablespoon water
* «*p cam *Mreh

te cap coraeR
K cup chopped CMloa 

mp Tapper
M ©iM>ppea preMrvM.

Zinger f
3 dove* garlic, minced 

It oap cMer vtnegar 
M ea»Mght«M«MD

Bprlalrle pork with augar. 1 t sa*pcoa salt and aoy MBM. 
Vau; M etand 34 hour. Stir ergs with 1 tabiespcan water. Di* 
ncfk into eągg; eoat with corn starch. Then dip again in 
Beat one-halt the eon ofl in sklUeL Šauto pork about M 
atee, turning frequently, until browned. Remava meat from 
pan. Pour In remaining corn oiL Add onion, greaa pepper, 
ginger and garlic. Cook, stirring frequently, until onion has 
hsewned lightly. Mix together 4 teaspoon* com atareh, 3 tea
spoons salt aad U eup water. Add with vinegar and corn syrqp 
to saixtur* ia skillet Cook, stirring constantly, antil sanaa 
IMahwia. AM *ozk. Simmer 28 Brttttn. Mate** 4 radųh

Tamsybės darbais yra tie darbai, kurie neišlaiko pilniausio ištyrimo; 
kurie negali būti pagirtinais šviesoje naujosios gadynės, tada kai ji bus 
pilnai įsteigta. Atsiminkime, kad priklausome prie naujosios gadynės, o ne 
prie senosios, ir todėl privalome gyventi taikoje su mūsą pilietybe ir pa
reiga, kurią mum* skyrė Kunigaikštis šviesybės, ir stovėti priešais tamsy
bės kunigaikščiui, priešais jo darbams ir jo pasielgimams.

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

•V. RA8TO TYRINBTOJAI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MUDEKxmISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorih
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

tuNime 
KOPLYČIAS 

VISOŠE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 56th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANTCA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IH. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

SKELBTIS NAUJIENOSE APSIMOKA
5 — NAUJ1BNOB, CHICAGO R AX.- TUESDAY. APRIL 2, 1973



Ponas Lawrence Kutchins ir jo žmona praneša, kad ju duktė Kathy susižie
davo su ponu Michael Higgins. Jis yra Orlando Park p. John Higgins ir jo 
žmonos sūnus. Kathy 1969 metais baigė Providence aukštesniąją mokyklą. 
Dabartiniu metu ji dirba Allied Van Lines, Inc., bendrovės samdymo sky
riaus viršininko padėjėjo pareigose. Michael Higgins 1966 metais baigė 
Orlando Parko Carl Sandburg mokyklą. Dabartiniu metu jis dirba Puts and 
Call, Inc., esančioje Dallas priemiestyje, kaip prekių pardavėjas. Rengiasi 

rugsėjo vestuvėms.

Bankų jie nęiškčlč. Jie paleido 
I revolverio šūvį liesini į Hicks 
krūtine ir nušovė policininką 

, vietoj.
Buvo paskirti keli detektyvai 

'nusikaltėlių ieškoti.’ Jie išaiš
kino, kad užpuolikais galėjo 
būti du jauni ir naujai nusis- 

(kutę vyrukai. Vienas buvo 21 
melų amžiaus Herman Reese, 
gyvenantis 7011 South Michi
gan, o antrasis buvo 24 metų 
'amžiaus Charles Thompson gy
venantis 7027 S. Michigan. Jie 
buvo suimti ir pradėti tardyti. 
Pirmiausia jiedu vienas kitą 
pradėjo kaltinti, o netrukus prie 
kai kurių dalykų pradėjo pri-l 
sipažinti. Abu suimti ir atidžiai 
klausinėjami.

Vienas spėjo smailą barzdelę 
nusiskusti ir auksinį dantį iš
silupti. Apvogtas šoferis pra
nešė policijai, kad vienas jų 
turėjo smailą barzdelę ir auk
sinį dantį. Policija, kai ryžta
si, tai dažniausiai nusikaltėlius 
suranda.

J__U!l. —.1 J. ".-I. -■ .'..SI.'.im 1 ..‘I „I
HELP. WANTED — MALE-FEMALE HELP WANTED MALE-FEMALE

Reikia Darbininkų ir Darbininkių Reikia Darbininkų ir Darbininkių

LAUNDRY WORKERS
F O R

HOSPITAL LAUNDRY SERVICE AT
1111 WEST CHICAGO AVE.

Hospital Laundry Services Has IMMEDIATE OPENINGS 
For LAUNDRY WORKERS — Available in its BRAND NEW 

PLANT At — 4141 W. CHICAGO AVE.

Prefer previous I.sundry Experience, but will consider Appli
cants without Laundry Experience if references and past work 
history is satisfactory. Excellent Working Conditions, inclu
ding Airconditioned laundry Rooms, Employee Lounges and 
Ney Cafeteria. Competed ve Salary PLUS Pension and Health 
Insurance Provided and Paid for By The Company — other 
Benefits include Vacations, Illness, Saving Bond Program, FREE 
Employment Physical, PLUS 20 Minute Morning Coffee Break.

If YOU want to work in the most Modern Efficient Laundry 
Plant in the Midwest — APPLY IN PERSON between 7:30 A. M.

to 2:30 P. M. FOR AN INTERVIEW. AT

SUČIUPTI DU j policijoje tarnavęs Wendell 
POLICININKO ŽUDIKAI Hicks. Jis laisvomis valando-

Daugelis skundžiasi, kad ke
lios Chicagos apylinkės yra ne
saugios, bet saugumo mažau- 
sia yra juodžių apgyventose 
apylinkėse. Nesaugu gyventi 
baltaodžiui pietinėje ir rytinė
je Chicagoje, bet nesaugu ir 
patiems juodžiams.

Paskutiniu metu pietryčių 
Chicagoje buvo padaryti keli 
užpuolimai, kurie privertė po
licijų smarkiai veikti. Visai ne
tikėtai buvo nušautas 14 metų

mis išėjo rutulio pastumdyti ir 
pasimankštinti. Jam buvo pa
sakyta, kad priešakyje du jau
nuoliai plėšia autobuso šoferį. 
Hicks, neturėdamas ginklo, 
išėjo užpuolikų suimti.

Vagiliai apiplėšę autobuso 
šoferį ir susimetę į automobi
lius, bandė bėgti. Policininkas 
Hicks juos vijosi, pralenkė ir 
pastojo kelią. Jis pasisakė, kad 
esąs policininkas ir įsakė pasi
duoti. Bet vagiliai jo neklausė.

Rengiasi griebti 
organizuotus nusikaltėlius

Chicagos policijos vadas Con- 
lisk išdalino miesto policinin
kams vardus, fotografijas ir 
gyvenamas vietas vadinamo 
“nusikaltėlių sindikato” vadų 
ir įtakingesnių jo narių.

Chicagoje gerai organizuo
tas yra narkotikų pardavinė
jimas, arkliukų lenktynių biz
nis ir kiti nusikaltimai.

Policija žino vadų vardus, 
turi jų automobilių numerius 
ir žino, kuriose vietose jie daž
niausiai renkasi. Policijos va
dams ir paprastiems policinin
kams įsakyta sekti įtariamus 
asmenis.
ina

kad juos būtų gali- 
suimti.

4141 WEST CHICAGO AVE.
An equal opportunity employer

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMAJS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

{"VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa-1 BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMŲ_IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. -------- -----------

FOR SALĘ BY OWNER
8 room brick with 4 bedrooms in 
choice Marquette Park location. Oak 
trim and floor, Thermo windows, 
carpeted frontroom, paneled dinin
room. lots of closets, newly remodel
led kitchen with cabinets, natural 
gas fireplace, patio, full basement, 

2 car garage, new wiring.
Operate a variety of machine tools such as Drills, Grinders, Lathes and' Call for information and appointment.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

Milling Machines. Perform all operations necessary to repair, modify tool
holders. Use precision measuring instruments to inspect parts.

Brand new facility; Good starting salary. Full company benefits as well 
as excellent working conditions. Saturday appointment available.

Call -or apply in person.

394-1212

TEL. 434-6863

SARBOLOY SYSTEMS DEPARTMENT 
1500 HICKS RD. — ROLLING MEADOWS 

An Equal Opportunity Employer

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121. 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monsr 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. C060S

Aldermans Keane 
turės aiškintis

Atrodo, kad didelėn bėdon 
pateko dar vienas įtakingas 
Chicagos politikas. Jis susita
ręs su grupe biznierių ir reales- 
teitininkų, užpirko ir parda
vinėjo šiaurės Chicagoje esan
čius didelius žemės sklypus.

Ūkininkai pardavė žemę pi
giomis kainomis, bet vėliau 
aid. Keane vadovaujamoji 
grupė pardavė žemę branges
nėmis kainomis. Nebuvo tvar
kos ir su mokesčių apdėjimu.

Tvirtinama, kad be Keane pa
galbos Sears bendrovė nebūtų 
galėjusi įsigyti miesto centre 
esančio sklypo aukščiausiam 
pasaulio namui pastatyti. Sears 
bendrovė pirkimo biznyje ne- 
įvelta. Bet advokatas Feinberg 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su aid. Keane, žemę supirko, 
o vėliau, gerai uždirbdamas, 
žemę pardavė Sears bendrovei.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

SECRETARY — LAW
IBM BUILDING

We have just moved to beautiful new 
offices. 3 new -associates recently 
joined us and are seeking qualified 
secretaries to assist them. Shorthand 
and typing skills should be efficient. 
You must be able to think for 
self and work well ’ on your 
Flexible salary, profit sharing, 

pany paid benefits.
Call for appointment

222-0800

• PRODUCTION LINE MECHANIC
Minimum 3 year’s experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience required on die set-up.

Paid
paid

vacation and hospital plan. 8 
holidays. Public transportation 

to door.
CALL KEN McELROY

TRIO METAL CAP DIV.
Kerr Glass Mfg. Corp.
317 No. FRANCISCO 

632-1010

M. A. Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

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

kitokį blankai.

your- 
own. 
com-

SECRETARY — SALES
Dynamic company has need of a sa- 

Interesting and exci- 
non-routine work. With 

We

TOOL & DIE MAKER 
Perfect set-up for a craftsman who 
likes to work in a one man air cond. 
tool room environment. Make repair 
punch die sets, assembly die and 
fixtures for growing electronics firm. 
Steady, overtime with top wages. 
Excellent hospitalization insurance.

Apply CORCOM. INC.
2857 No. HALSTED ST., 327-6566

les secretary.
ting and
onnortunities for advancement.
offer a salarv comensurate with abi
lities and a liberal benefits package. 

Interview on the phone
TONY ZACK 297-3145

An Equal Opportunity Employer

NIGHT JANITOR 
MAINTENANCE 

MEN 
Apply in person. 

NOW!!
OLYMPIA FIELDS COUNTRY CLUB 

(Office)
203rd & WESTERN AVE. 

OLYMPIA FIELD, ILL.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo.

Chicago, III. 60632. Tat YA 7-5980

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis ' 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

State Farm Fire and Casu

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIU mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22,900.

Į AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
Parke. Alum, langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų, 
kos kaina.

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS, 
mūsų ofiso. Gazu šildymas, 
priedų. $30.000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni -virtuvė. Gazo šildy

mas. Garažas. $18,800.
10 BUTU 2 aukštų mūras.

Kedžie ir Parko. Apie $15,000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 

! pajamų namas, 5 ir 3 kamb, butai, 
karpetai. naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auta’garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU, modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15,800.

MODERNŪS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24,000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9.900.

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

Rin-

Arti 
Daug

Arti

I"....  i i ■

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

■

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th SL, Chicago, Ill. 60629. • tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

PAMINKLAS KORTOSE
Prancūzų pirklys ir pinigų 

kalyklos meisteris Bourges 
mieste Jacques Coeur (1395 — 
1456) mėgo lošti kortomis ir ta 
žaidimą išgarsino bei įvedė 
madon visoje Prancūzijoje. Už
tat jis buvo įamžintas kortose. 
Iki jo mirties viena iš 4 kortų 
kaladės rūšių bei spalvų buvo 
vazos bei puodelio pavidalo ir 
vadinosi coupe vardu. Po jo 
mirties tą kortų rūšį pradėjo 
vaizduoti raudonos širdies sti
lizacija ir pavadino širdies — 
coeur vardu. Lietuviuose ta 
kortų spalva bei rūšis daugiau 
yra žinoma čirvų vardu, bet 
veik visi bridžo lošėjai žino ir 
kartais vartoja coeur vardą.

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

WOODWORKERS
Exper. or semi-exper. mach. opera
tors, assemblers, sanders, 4- finish 
patchers. Steady work + overtime. 
Free life Insur.. hosp.. paid holidays.

CHURCHILL CABINET CO. 
2119 W. CHURCHILL 

(1800 N. 2100 W.)
A. 1 L. INSURANCE & REALTY

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

KEY PUNCH OPERATORS
Looking for a job that is well diver
sified? Put your application in a 
well established Chicago Data proc
essing service bureau. We now have 
openings for five experienced 029 and 
129 key punch operators. Only 1 year 
experience required. 1st and 2d Shift. 
Top salary. Excellent working condi

tions and benefits.
Call for an appointment now! 

751-0100.
INPUT. INC.

640 N. LA SALLE 
6th Floor

An Equal Opportunity Employer

LATHES TURRET LATHE 
Experienced operators needed for our 
night shift. Must read prints and fol
low process sheets. Top pay plus 

10% night premium.
PIONEER ASTRO INDUSTRIES 

DIV. OF. GOLCONDA CORP.
7401 W. LAWRENCE. CHICAGO 
An equal opportunity employer

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

REIKALINGAS

PRIEMIESTYJE.
Tel. 422-3535

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS* KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

bartiniu metu jis yra Wheaton 
senų žmonių ir ligonių priežiū
ros namuose. Iš Washingtono 
buvo atskridusi daktaro brolio 
Jono duktė Dora. Ji buvo nuva
žiavusi į Wheatoną ir aplankė 
sergantį dėdę.

TOOL AND DIE REPAIR 
(PROGRESSIVE DIES) 

4:00 P.M. to 2:00 A.M. plus half 
dav Saturdav or part time. 
R. OLSON MFG. CO., INC. 

1820 W. Grand Ave.

KEYPUNCH OPERATORS 
EXPERIENCED ONLY 
UNIV AC 129, 5496. 029 

Immediate openings for North and 
Northwest suburbs, must drive or live 
within area. Many Loop assignments 

also available. Day and night.
VACATION AND HOLIDAY PAY 

WE ARE CHICAGO’S 
TOP PAYING AGENCY 

CALL LOIS. 641-1255 
Revell Data Placement.

A Temporary Service Bureau 
Specializing in Keypunch Operators

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

' NAUJAS ADRESAS
SIMAITIS REALTY

2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 
Tel. 436-7878
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— Helen Kai. adv. Charles P. 
Kai žmona, praeitą savaitę išva
žiavo j Havajus paatostogauti. 
Advokatas turi kelias bylas, tai 
kartu negalėjo skristi. Kartu su 
ponia į Pacifico salas išskrido 
ir jos draugė Mrs Anna Hilbert. 
Ateinančią savaitę jos jau tikisi 
būti Chicagoje.

— Teis. Petras Stravinskas 
jau tiek sustiprėjo, kad prisėdo 
prie stalo ir pradėjo nagrinėti 
lietuviško 
mas.

TOOL IR DIE PRODUKCIJAI
REIKALINGAS MAŠINISTAS 

arba patyręs mokinys, pilną arba 
dali laiko.

CEE KAY PRODUCTS
7124 WEST TOUHY AVĖ.

647-7799
gyvenimo proble-

— Dr. Petras Zalatoris, ilgus 
metus turėjęs savo ofisą 18-tos 
kolonijoje, buvo sunkiai sunega- 
lėjęs, bet jis jau stiprėja. Da-

— Povilo 
bruožai jau 
išvežti į rišyklą. Knyga bus 232 
puslapių, kainuos $3.00.

— Naujienose galima gauti 
Dr. J; B. Končiaus “History of 
Lithuania”. 142 psl., kaina 
$2.00. Tai labai gera dovana

Milerio biografijos 
baigti spausdinti ir

lietuviškai nekalbantiems vai
kams, bet norintiems susipa
žinti su lietuvių tautos praeiti
mi. Gera dovana mokyklas 
baigusiems mokiniams.

— žmonės noriai skaito Ja
ninos Narūnės jaunystės atsi
minimus ‘Trys ir viena”. Ji 
rašo apie Balį Sruogą, Jurgį

Savicką. Juozą švaistą ir Gab
rielę Petkevičiūtę. Kiekvieną 
Narūnė asmeniškai pažino ir 
ir turi kai ką įdomaus pasaky- 
i. Knygos kaina $3.00.

— Juozas Pronskus, pabuvęs 
Hondoje, rengiasi pavažiuoti į 

Arizoną. Jis kalbasi su vietos 
ietuviais ir renka medžiagą, 
tad vėliau galėtų paruošti eilę 
straipsnių.

— Domą Šleževičienė sune- 
galėjo. Ji atsigulė šv. Kryžiaus 
igoninėje, kad galėtų patik

rinti ir surasti negalavimų prie
žastis.

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A 6. AUT8 RSMIILBERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios
351M4 W. 63rd Street, Chicago, HL 

TEI____ 776-5888




