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CAPE KENNEDY. — šiandien trys astronautai atvyko 
Johnson Erdvės centro Houstone į Cape Kennedy, pasiruošę ilgai 
kelionei į erdves. Astronautai Alan Bean, skridimo komendantas, 
yra jūrų laivyno kapitonas, senas astronautas, buvęs 1969 m. lap
kričio mėn. mėnulyje. Dr. Owen Garriott yra civilis, į erdves 
skrendąs pirmą kartą. Trečiasis įgulos narys yra Jack Lousma,; 
iparinų korpuso majoras, lakūnas. Jis irgi į erdves skris pirmą 
kartą.

Skylab 2 skridimas prasidės 
šeštadienį 6:08 vai. ryto Čika
gos laiku. Didžiulė Saturn I-B 
raketa iškels Apollo laivą į erd
vę, kur Apollo atsiskirs nuo ant
rosios raketos dalies ir padarys 
penkias orbitas apie žemę. ‘Penk
toje orbitoje erdvėlaivis priartės 
prie 270 mylių aukštyje skrie
jančios erdvės laboratorijos. As
tronautai prisijungs prie tos erd
vės stoties ir pereis į ją 56 die
nų gyvenimui.

šis skridimas sumuš visus erd
vės kelionių ilgumo rekordus. Iki 
šiol ilgiausias skridimas buvo 
pirmosios Skylab įgulos narių: 
Charles Conrad, dr. Joseph Ker
win ir Paul Weitz, kurie išbuvo 
erdvėje 28 dienas. Prieš tai il
giausią kelionę buvo atlikę trys 
rusai ; Dobrovski, Volkov ir Pat- 
sajev, tačiau po 23 d. erdvėje, 
jie visi žuvo grįždami į žemę.

Astronautai nuveš į erdvės 
stotį naują skėtį, kuris pridengs 
stotį nuo saulės spindulių- .Pir-" 
mosios įgulos iškėltas skėtis hub 
karščio susidėvėjo. Programoje 
numatyti dar du astronautų iš
ėjimai iš stoties į “lauką”. Jiems 
teks įdėti keliones pradžioje fil
mų juosteles į teleskopinį apara
tą ir pabaigoje teks filmus iš
imti.

Svarbiausias skridimo tikslas 
yra patirti, kaip veikia erdvės 
sąlygos į žmonių kūną. Gydy
tojai bijo, kad širdies .muskulai 
pasidarys tingus ir silpni, krau
jagyslių sienelės galinčios pra
rasti elastingumą. Net ir akis 
visada veikia žemės traukos jė- 

. ga, todėl ir akys galinčios pasi
keisti Ilgiau išbuvusi .erdvėje, 
kur žemės trauka neveikia. Pir
mosios įgulos astronautai, ypa- 
ingai dr. Kerwin, sugrįžę į že
mę jautėsi labai silpni, jiems lin
ko kojos ir sukosi galva. Stip
riausiai jautėsi daugiausia erd
vėje išbuvęs astronautas .Con
rad.

WASHINGTONAS. — Avia
cijos majoras Edward Leonard, i 
išbuvęs 5 metus komunistų ne- | 
laisvėje Hanojuje, padavė į teis
mą septynis kareivius už maištą 
belaisvių stovykloje. Nors ka
riuomenė nutarė nebausti buvu
sių belaisvių, tačiau yra kari
ninkų, kurie negali dovanoti.

BANKOKAS. — Buvęs Bur- 
mos premjeras U Nu, po 1962 m. 
perversmo buvo pabėgęs ir gy-- 
.veno Tailandijoje, kur jis buvo

Alan L. Bean

Trys astronautai Alan Bean,
Owen K. Garriott _ Jack R. Lousma

Owen Garriott ir jJack Lousma pasiruošę skristi į Skylab erdvės 
stotį liepos 28 dieną.

ERLICHMANAS SENATO KOMITETE
WASHINGTONAS. — Antradienį senato Watergate komite- 

pradėtas klausinėti buvęs prezidento patarėjas Erlichmanas 
pasirodė esąs kietesnis liudininkas už kitus, prieš jį buvusius. Jis 
nepataikavo komiteto nariams ar komiteto advokatams ir nevengė

te

---- --- :------ — 
suorganizavęs opoziciją prieš da-i priešingą nuomonę. Jis gynė prezidentą Nixoną ir kal-
bartinį Buirnios diktatorių Ne buvusį liudininką ir Baltųjų Rūmų teisinį patarėją John
Win. šio spaudžiama Tailandi-? kuris suklaidinęs prezidentą ir jo štabo narius apie Water-vv civ o U.VXXI Idin a- jl cxiioiivii- , ' - --------z---------

os valdžia paprašė bėglį išvažiuo- 8&te įsilaužimą ir jo slėpimą, 
ti. Jis bandė keliauti į Indiją, ta- ,—
čiaų ši nedavė vizos. Buvęs prem ‘ aisbergo psichiatro” kabinetą^•Klausiamas apie įsilaužimą Į

ĮTAKINGAS JAV LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVOS KATALIKŲ PADĖTI

Pirmadienio Christian Science Monitor įsidėjo Paul Wohl
straipsnį: “Russia alters anti-religion tactics”. Straipsnis papuoš
tas Vilniaus miesto vaizdu, šv. Onos bažnyčios nuotrauka, po ku
ria sakoma, kad sovietai rodo daugiau rūpestingumo savo kam
panijoje prie bažnyčią Lietuvoje. Antrinėje antraštėje sakoma, 
kad spaudimas Lietuvoje mažinamas. Autorius teigia, kad per
nai Lietuvoje įvyko trys susideginimai ir dėl to Sovietų Sąjunga 
pakeitė savo prieš-religinę politiką Lietuvoje. Ligšiolinė linija 
trukdė Kremliui pagreitinti religijos sunykimą.

Admirolas spaudžia 
senatorius

j eras išvyko į Ameriką, kur New 
Yorko universitete bus budizmo 
profesorium.

BANGAZI. — Teroristai,, ku
rie buvo pagrobę japonų lėktu
vą ir jį susprogdino Libijoje, yra 
trys palestiniečiai ir vienas ja
ponas. Palestiniečių organizaci-’ 
jų centras tuos piratus pasmer
kė, sakydamas, kad lėktuvų gro
bimai kenkia Palestinos bylai.

ANKARA__ Turkijos karinis:
tribunolas patvirtino bausmes 
21 darbo partijos veikėjui, ku
rie buvo nuteisti nuo 6 iki 15 me- , 
tų kalėjimo. Partija buvo užda
ryta ir vadai nuteisti 1971 m. 
Iki šiol turkų kariniai teismai 
nuteisė virš 1,700 asmenų už 
palankumą komunizmui.

Erlichmanas pareiškė, kad tai 
buvusi valstybės Saugumo misi
ja. Nors prezidentas apie tą įsi
laužimą nežingjęs, jis turėjęs 
teisę ginti valstybės dokumen
tus nuo svetimų valstybių šni
pų. Kai senatorius Erwinas pa
sakė, kad nėra nieko bendro tarp 
šnipinėjimo ir psichiatro nuomo
nės apie klijento emocinį, ir psi
chologinį stovį, Erlichmanas at
kirto: Iš kur senatorius žino, kad 
nėra.

Senato komitetas su Erlichma- 
nu dar pikčiau kalbėjo, kaip su 
kitais liudininkais, nes Erlichma
nas savo pradiniame pareiškime 
apkaltino komitetą “perspekty
vos susiaurėjimu” ir kritikavo 
spaudą už klaidingų ir nesusipra
timą keliančių žinių skleidimą.

WASHINGTONAS. — Buvęs Erlichmanas gynėsi nelaužęs, ry- 
prezidento Johnsono artimas šium su Watergate afera, jokių 
štabo narys Jack Valenti patvir- j įstatymų. John Dean melavęs 
tino, kad prezidentas Johnsonasi komitetui. Nubaustiesiems Wa- 
kai kuriuos telefoninius pasikal-j tergate įsilaužė jams pinigai bu- 
bėjimus Baltuose Rūmuose re- vę reikalingi parūpinti gerus gy- 
korduodavo.

KAIRAS. — Valgoma alyva P<> rinkimų, pasakė Erlichma- 
Egipte pardavinėjama mažomis .nas- Jis paneigė, ne vieno anks- 

jčiau klausinėjamo liudininko 
teigimus.

Vakar senato komitetas 
Erlichmano klausinėjimą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Graikijos 
referendumas

\
ATĖNAI. — Graikijoje iš ka

lėjimo buvo paleisti 17 graikų 
laivyno karininkų, kurių tarpe 
yra du atsargos admirolai. Bu
vo įtariama, kad jie dalyvavo lai
vyno sąmoksle. Kalėjimuose dar 
laikomi 57 karininkai ir 7 civi
liai.

Sekmadienį Graikijoje įvyks 
referendumas dėl monarchijos 
panaikinimo. Valdžia ragina, kad 
visi balsuotų už “prezidentinės 
parlamentarinės respublikos” įs
teigimą su prezidentu George 
Papadopoulos priešakyje.

Laivyno sąmokslas turėjęs 
pianą sutraukti visus Graikijos 
karo laivus į Aegėjų jūrą ir oku
puoti kelias salas, reikalaujant, 
kad vyriausybė pasitrauktų. 
Kažkas tą planą valdžiai išdavė 
ir sąmokslas buvo išardytas. Su
imtųjų tarpe yra buvęs Graiki
jos užsienio reikalų ministeris 
Tossizza.

normomis pagal korteles.
TEHėRANAS. — Irane už 

narkotikų turėjimą skiriamos 
sunkios bausmės. Per dvejus 
metus buvo sušaudyta 114 žmo
nių.

nėjus, kad byla būtų nutęsta iki

tęsė

Indija tariasi 
su Pakistanu

KARACHI___Antradienį pra
sidėjo Indijos ir Pakistano pasi
tarimai dėl problemų, likusių iš 
paskutinio 1971 m. karo. »Pa- 

. |kistanas siekia atgauti Indijoje 
pasikeičia savo laikomais kali- laidomus karo belaisvius, tačiau 
.niais. Pasikeitimas kelis kart ,jn(jjja jr Bengalija reikalauja, 
buvo nutrauktas. Užvakar buvo 
paleisti 600 kalinių. Vakar Viet. 
Congas paleido 26 vietnamiečius 
civilius, bet daugiau atsisakė pa
leisti, nes naktį du kaliniai pa
bėgo patys.

Iš P. Vietnamo paleistos gru
pės 24 kaliniai atsisakė būti per
duoti komunistams ir pareiškė 
norą pasilikti P. Vietnamo pu
sėje. Apie 400 komunistų ko- 
liojo ir net primušė norinčius 
pasilikti. Dėl to incidento P. 
Vietnamas laikinai sustabdė ka
linių paleidimą. 1 .

Pietų Vietnamas 
paleidžia kalinius

' SAIGONAS. — Šią savaitę 
Pietų Vietnamas ir Viet Congas

kad Pakistanas išleistų benga
lus, gyvenančius Pakistane ir 
priimtų bigarus, kurie gyvena 
Bengalijoje.

Specialią problemą sudaro 
Bengalijos užsispyrimas teisti 
už karo meto nusikaltimus 195 
karo belaisvius, jų tarpe buvu
sius civilius Rytų Pakistano val
dininkus. Pakistanas reikalau
ja, kad jokių teismų nebūtų.

• Vakar prezidentas 45 min. 
tarėsi su kongreso respublikonų 
vadais. v <.

• Praėjusį ketvirtadienį šir
die® smūgį gavg vokiečių komu
nistų parti jos ilgametis vadas 
Walter Ulbricht. Tik vakar bu
vo paskelbta, kad jo sveikata 
pablogėjusi ir jis sunkiai serga.

® Meksikos Valdžia paskelbė, 
kad akcijoje prieš narkotikų 
pirklius buvo suimti 33 asmenys 
ii* atimta 8 tonos marijuanos ir 
11 svaru heroino, fe

® Kambodijoje apie 10,000 
komunistų kareivių sukoncen
truota prie sostinės Phnom Pen- 
ho. Kai kurie daliniai pietuose 
yra vos 4 mylios nuo miesto.
• Pajamų mokesčių inspek

toriai tiria kylančias kainas 
Los Angeles, Bostone, Wash
ingtone, Dallas ir Atlantoje. No
rima nustatyti ar kainų kilimas 
pateisinamas ir kur eina pelnas.
• New Yorko policija konfis

kavo 7 pornografinius filmus. 
Ateityje miestas žada stipriau 
kovoti prieš pornografiją.
• Washingtone demonstravo 

Irano Studentų sąjungos apie 
100 narių prieš šachą Pahlevį, 
kuris lankosi Amerikoje. Protes
to dalyviai nešiojo kaukes, nes 
jie tikisi sugrįžti į Iraną. Impe- 
ratorienė Farah aplankė leuke
mijos ligų ligoninę. Vakar Irano 
ambasadoje buvo balius, kuria
me dalyvavo prezidentas Nixo- 
nas su žmona ir dar 64 asmenys.
• Naujoji Zelandija apskun

dė Prancūziją ir Kiniją Jungti
nėse Tautose už atominių ginklų 
sproginimą Ramiajame vande
nyne.

įspėjo piliečius 
bėgti iš Phnom Penho

PHNOM PENH AS. — Dvi am
basados Kambodijoje: Britani
jos ir Australijos paragino sa
vo piliečius išvažiuoti iš Kambo
dijos sostinės, nes karo veiksmai 
tiek priartėjo prie miesto, kad 
čia jau pasidavė nebesaugu.

Britų ir australų gauti laiškai 
yra ne Įsakymas, bet tik įspėji
mas, kad padėtis gali dar pablo
gėti. Amerikos ambasada irgi 
primena amerikiečiams išvažiuot 
ii, jei jų buvimas Phnbm Penhe 
nėra būtinas. ’

WASHINGTONAS. — Jūrų 
laivyno operacijų viršininkas ad-, 
mirolas Elmo Zumwalt pasikvie
tė pusryčiams, kelias grupes se
natorių asistentų ir jiems aiški
no, kodėl Amerikai būtinai rei
kia naujų povandeninių laivų su 
Trident raketomis. Jis nurodė, 
kad sovietai jau baigia statyti 
daugiagalvę raketą. Admirolas 
net pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos agentai veikia Amerikos se
nate, spaudžia senatorius bal
suoti prieš naujus Amerikos 
ginklus.

Oficiali vyriausybės pozicija 
yra ta, kad sovietai neturės dau
giagalvių užtaisų savo raketoms 
iki 1975 ar 1976 metų. Kai ku
rie senatoriai labai pasipiktinę 
admirolo Zumwalt pareiškimais 
apie-sovietų agentus. '

Derybos su Bulgarija 
dėl naujų ryšių

BONA. — Ateinančią savaitę 
Bonoje prasidės Bulgarijos ir V. 
Vokietijos derybos dėl diploma
tinių santykiu užmezgimo. Po 
to, rugpjūčio mėn. Vokietija pra
dės derybas ir su Vengrija. Spė
jama, kad rugsėjo mėn. V. Vo
kietija, pasirašiusi sutartį su Če
koslovakija, oficialiai pripažins 
Bulgariją ir Vengriją, kuri anks-

Norėtų geresnių 
ryšių su Amerika 
NEW DELHI. — Svarbus In- 

dijos pareigūnas, premjerės 
Gandhi; patarėjas; pasikvietęs7' 
amerikiečius korespondentus, pa
reiškė jiems, kad Indija nuošir
džiai nori geresnių santykių; su' 
Amerika. •' . ■ ..

Santykiai pagedo po Indijos- 
Pakistano karo, kuriame Ameri-: 
ka palaikė Pakistano pusę. Ame
rika per 20 metų davė Indijai pa
ramos apie 10 bilijonų dol. Pa
naši parama Indijai būtų ir da
bar naudinga.

Slapti puolimai 
dabar paaiškėjo

WASHINGTONAS. — Spau
da, kuri kritikuoja vyriausybę, 
prisikabino prie Kambodijos ko
munistų bazių bombardavimo 
1969 1970 metais, kada Kam- 
bodija oficialiai dar buvo laiko
ma neutrali. Blogiausia, kad 
tiems bombardavimams paslėp
ti karo aviacijos raportai buvo 
falsifikuojami. Kambodijoje ir 
Laose nuo 1965 metų žuvo 81 
amerikietis kareivis, tačiau jų 
šeimoms buvo paskelbta, kad jie 
žuvo P. Vietname.

Wohl rašo, kad pirmą kartą 
šiais metais birželio mėn. buvo 
leista maldininkams vykti į Lie
tuvos religines šventoves atlai
dų proga. Buvo išleistos n edide- 
lės laidos Biblijos ir maldakny
gių ir valdžia net padedanti res
tauruoti dvie senas bažnyčias. 
Valdžia pažadėjusi persvarstyti 
dviejų vyskupų pašalinimą iš pa
reigų.

Autorius sako, kad prieš re
ligiją kovojama geriau apgal
votais metodais, nes Sovietskaja 
Litva'rašiusi, kad neteisingi me
todai ne tik nesunaikina religi
jos, bet net iššaukia religinį fa
natizmą. Kovo mėnesį ir Kultū
ros Barai rašė apie religijos kul
tūrinę svarbą. Naujasis religi
nių reikalų tvarkytojas Lietu
voje Kazimieras Tumėnas yra 
laikomas daugiau propagandos 
specialistu negu dogmatišku, ka
ringu ateistu.
į Toliau ^ straipsnyje minimi 
nauji sovietū"'politrkbš ‘metodai. 
Siekiama kunigus diskredituoti, 
verčiant vyskupus ginti, pasisa
kyti už režimą, žmonės skatina
mi nesilaikyti tradicinių religi
nių papročių, rengiant Biblijos 
skaitymo valandas ar pamaldas 
privačiuose namuose.

Autorius Paul Wohl svarsto, 
kad naują taktiką galėjo iššauk
ti- ir Vatikano politika ir kola
boravimas su Maskva, kuriai Va
tikanas padedąs plėsti “taikos 
politiką”. Dėl to Maskva nu
tarusi padaryti taktinių nuolai
dų Lietuvoje.

Ragina kovoti 
prieš terorizmą

NEW YORKAS. — Britani
jos ir Amerikos atstovai tarp- 
tiniam terorizmo komitete, ra
gino Jungtinių Tautų narius 
griežčiau veikti prieš teroro 
veiksmus, kurie nesibaigia. Di
džiausią kliūtį sudaro arabų val
stybės, kurios pastoviai balsuo
ja prieš J. Tautų akciją, Ara
bai ragina pirma ištirti sąlygas, 
kuriose terorizmas gimsta.

Tuo arabų valstybės siekia at
kreipti JT dėmesį į palestinie
čių vargus ir Izraelio atsisaky
mą juos įsileisti į Izraelį. Pales
tiniečiams nėra jokio kito kelio, 
kaip tik terorizmas, aiškina ara
bų valstybių atstovai.

Spaudoje puolamas ir valsty
bės sekretorius Rogers, kuris ži
nojęs apie slaptus Kambodijos 
bombardavimus, tačiau tuo me
tu senato komitetui tvirtinęs, 
kad “Kambodijoje mūsų rankos 
švarios”. Komunistų stovyklas 
Kambodijoje pulti leidęs ir prin
cas Sihanoukas, nors dabar 
tai paneigia.

Daugiau laisvių

jis

čiau pranešė Bonosvyriausybei, 
kad suderinus santykius su Če
koslovakija, nebebus kliūčių ir

MANILA. — Penktadienį Fili
pinuose įvyks referendumas, ku- 

• riame žmonės nutars, ar prezi
dentas Marcos gali dar pasilikti 
prezidentu po 1973 metų'. Ta pro
ga opozicijos partijos reikalavo 
atšaukti karo stovį ir duoti žmo
nėms daugiau laisvių.

Prezidentas, atsiliepdamas į 
tuos reikalavimus, panaikino 
draudžiamą laiką Maniloje ir lei-

jos santykiams su V. Vokietija, do šaukti susirinkimus. Prezi
dento įsakyme pabrėžiama, kad 

Angeles, niekas negali būti suimamas už 
ištrem- laisvas diskusijas, už žodžius už 

Saigono ar prieš prezidentą, žmonės tu- 
straips- rį teisę diskutuoti referendume 

• sprendžiamą klausimą.

SAIGONAS. — Los 
Times korespondentas 
tas iš P. Vietnamo už 
vyriausybei nepalankių 
nių rašymą.

Kritikuoja poetų 
abejingumą

Partijos pastangos dar labiau 
susiaurinti jau ir taip gana ribo
tą lietuvių rašytojų išraiškos 
laisvę akivaizdžios š. m. vasario 
5 d. Rašytojų Sąjungos pirmi
nės partijos organizacijos susi
rinkimo aprašyme (“Pergalė”, 
Nr. 3). Partinis kritikas V. Areš- 
ka nusiskundė, kad eilė poetų no
ri “atitraukti skaitytoją nuo 
oraktinio gyvenimo, politikos,- 
visuomeninių klausimų ir kelia 
susirūpinimą”. Areška kritika
vo “neutralumą, abejingumą šiai 
dienai”.
, Plačiau “pilietiškumo sąvoką” 
interpretavo kritikas K. Nastop
ka ir poetas T. Venclova, ją “sie
dami su bet kokiomis poetų pa
stangomis išreikšti bendražmo- 
gišką epochos tragizmą, dvasinį 
nerimą ir pan.’1 Jiems ždanoviš- 
kai partinį atkirtį suteikė A. 
Baltakis, poetas ir “Pergalės” 
vyr. redaktorius: “Jis pabrėžė, 
kad pilietiškumą visų pirma nu
lemia aiškus, atviras poeto idė
jinis kryptingumas, komunisti
nis partiškumas, kova už socia
listinius idealus. Pilietinės po
ezijos negalima sutapinti su po
ezija apskritai. Svetimos ideolo
gijos poezija taip pat gali būti 
pilietiška, tačiau ji mums ne
priimtina”. (E)



;! atsilankyti ir tuo paremti Sporti-

skubėti. Aš turiu ginklą. Ačiū- 
tamstai”. Jo planas buvo api- 

Praeitą savaitgalį Greyhound j plėšti Amalgamated Trust ond 
autobusu Į Chicagą iš New Yor-} Savings Bank, 111 S. Dearborn,

Detroito naujienos
PavergtŲjy tautę triję dienu festivalis

paremti. Gegužinėj bus paskelb
ti laimėjimai, veiks turtingas bu
fetas ir keli barai. Visi kviečiami

ninku išvyką Europon.
VIETA: Mažeiku-Rudžią sody

bose, 9333-9339 So. Oakley Ave.
LAIKAS1 Nuo 1-mos vaL popiet

Prie upės kranto vidurmiesty- j atidarė miesto meras Romanas 
je liepos 18-15 dienomis lietuviai S. Gribbas. Kalbėjo jo žmona ir 
turėjo tris namelius: tautodai- Eberis Kartas Kancelmanas, tarp 
lės, kuriam vadovavo mok. Ste- kitų 16 tautybių atstovų daly- 
fanija Kaunelienė, du su mais-įvavo ir DLOC atstovas inž. Ber
tu ir vieną gėralų. Apyvartos ! 
padaryta 4.800, nors apyskaita 
dar galutinai neišvestą be abejo 
nemaža bus ir pelno. D.L.O. Cen
tras gerokai papildė savo kasą. 
Dabar bus galima daugiau pa
remti lietuvių kultūrinę veiklą, 
šiais metais ruošiant festivalį 
aktyviai prisidėjo ir jaunimas, 
o ypač iš Windsoro “Aušros”, 
kvartetą, vadovaujamą Valės 
Tautkevičienės, sudaro daininin
kės: Aldona Tautkevičiūtės, Da
na Kaziulytė, Rūta čerškūtė, Ni
jolė Giedri ūnaitė ir akordionis- 
tė Puidaitė, kvartetas pasigėrė
tinai atliko programą. Dainos 
buvo parinktos tinkamiausios ir 
atliktos* labai puikiai.

Neperdedant galima pasaky
ti, kad buvo nepaprastai gražu, 
nes atliko su vaidyba. Svetimta- 
čiams tik to ir reikėjo. Buvo ma-1 Pranciška Televičienė su taiks
tyti, kaip publika bandė pritar- ninkėmis: Mikalina Bosiene ir 
ti, nors žodžių ir nemokėjo. Po Simu Bosu, Marija Klapatiene, 
kiekvienos dainos labai plojo. josefina
Jaunojo Petro Padolskio orkes- straškyte ir Gene Straškyte. Ki

tam nameliui penktadienį va- 
vadovavo Zofija Drižienė, jai tal
kininkavo Irena Sukauskienė ir 
Asta Smit-Tumaitė. šeštadienį 
vadovavo Zofija Drižienė, jei tal
kininkavo Dana Giedriunaitė, 
Regina Alkevičienė, Vida Gie- 
driūnaitė ir Josefina Janulaity
tė. Sekmadienį vadovavo Erna 
Garliauskienė, Liucija Garbaus- 
kaitė, Marija Brazauskienė, Ona 
Pusdešrienė ir Birutė Everec- 
kienė.

Virtuvėje triūsė Bronė Kiau- 
lėnienė ir Stasė Tatarūnienė. Gė
ralus visas tris dienas pardavi
nėjo Juozas Murinas. Jam tal
kininkavo Stasys Bartkus, Pet-

nardas Brizgys.
Liepos 15 d., sekmadienį, Ke

nedžio aikštėje įvyko maldų bei 
susikaupimo valanda. Dalyva
vo 9 tautybių dvasiškiai, Detroi
to miesto ir valdžios aukšti pa
reigūnai. Tarp kitų dvasiškių 
maldą kalbėjo ir Šv. Antano pa
rapijos klebenąs Kazimieras Si
maitis.

Didelė padėka priklauso festi
valyje pasidarbavusiems ir pasi
darbavusioms. Malonu buvo ma
tyti, kaip Detroito ir Windsoro 
jaunimas aktyviai darbavosi 
kultūros ir maisto^nameliuose, 
reikia tik pasidžiaugti. Noriu 
čia išvardyti talkininkes ir tal
kininkus, kurie nepabijojo karš
tose dienose paprakaituoti.

Vieną maisto namuką aptar
navo visas tris dienas vadovė

Janulaityte, Zafija

tro, lentą su užrašu “Padolskis” 
puošė Vytis. Orkestrą sudarė 
penki muzikantai.. Prieš prade
dant programą, Padolskio orkes
tras sugrojo Lietuvos himną. Po 
to Įspūdingai grojo lietu
viškas melodijas. Prieš kiekvie
ną melodiją ar šokį jaunasis Pa
dolskis visuomet priminė, kad 
tai Lithuanian. Tat garsino Lie
tuvos vardą. ,

Trečiąją dieną, sekmadienį, 
pasirodė Birutė Kutkutė. Ji taip 
pat atliko tris lietuvių liaudies 
daineles, palydint gitara. B. Kut
kutė prieš dainuodama visuomet 
paaiškindavo dainos prasmę ir 
aplamai apie Lietuvą. Festivalį

—

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

4M* JLRCHEJt AYHMUt 
CHICAGO, LLIMOG SM32 

FHtME: ZM-MTf

Midland S vings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už taums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Vytauto Didžiojo kuopos šauliai eisenoje Dtrraus Ir Girėno 40 mėty 
žuvimo sukaktį minint Marquette “Parke, Chttagoįv.

__ ■ Nuotraukai. Nagio

Aplankėm Kubą
Rašo DAN KURAITIS

1935-lais metais mudu s” 
žmona Della pirmą kartą nu
vykome į Miami, Floridą.

Dvi savaites pabuvome Flo
ridoje, apžiūrėjome .įdomes
nes vietas, o vėliau 
traukėme į Kubą, 
mieštą.

Tais laikais Miami 
jai ir vasarotojai mažai tekal
bėjo apie Bahamų salas, bet 
įvairiausių dalykų pripasako
jo apie įdomiausias Kubos vie
tas, kurios tais laikais buvo 
gana “šlapios”, nes už 75 cen
tus galėjai gauti bet kokių gė
rimų., Net Coca Cola ten tiek 
paL kainayp. Kuboje buvo “šla
pių vietų’^tuo’tarpu Amerika, 
įskaitant ir Floridą, buvo “sau
sa” nebuvo kur lūpų pavilgyti.

Tais metais mudu su žmona 
dar bijojome skristi orlaiviu.. 
Mums atrodė, kad lėktuvas ne
buvo toks saugus, kaip laivas. 
Mudu nusipirkome laivakor
tes. Iš Miami išvažiavome va
kare, o ant rytojaus, saulei

laivu pa-
Havanos

gyvdnto-

ras Deveikis, Feliksas Blauzdys, 
Rimas Kriaučiūnas, Jon. Budrys, 
Antanas Grinius, Stasys Račiu- 
kaitis ir kiti.

Festivaliui maistą paaukojo: 
Zofija Drižienė, Kristina Daug- 
vidienė, Herta Bosaitė, Elzbieta 
Paurazienė, Elzbieta Jodinskie- 
nė, Jadvyga Černiauskienė, Ona 
Kašelienė, Bronė Selenienė, Bro
nė Sukauskienė, Irena Sukaus- 
kienė, Antanina Lėparskienė, ir 
Uršulė Brokienė. Iš DLOC dau
giausia pasidarbavo: Pranas 
Polteraitis, inž. Bernardas Briz- 
gys, Elzbieta Paurazienė, Aldo
na Tautkevičiūtė, Stefa Brizgytė 
ir kiti. Visoms ir visiems talki
ninkams nuoširdžiausia padėka. 
Jei per klaidą kieno nors vardas 
praleistas, labai atsiprašau.

Antabas Bukauskas,

DLOC Pirmininkas

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato pst, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui našiu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį lokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III. 60608

tekant, Įneš jau pamatėme Ku
bos kraBtus. <

Labiausiai mudviejų dėme
sį atkreipė jauni vaikai — ku
biečiai, kurie plaukiojo ; _ ’ 
atplaukusį keleivfftį laivą ir 
šūkavo:

— Meskit mums 'pinigų i van
denį! J y.

Kai paleisdavo dešimtuką* ar
ba kvoferį, tai jie "Klojau ner
davo į vandeni, susirasdavo pi-, 
nigą ir tuojau vėl pasivydavo 
pamažu" .tolyn plaukiantį lai
vą. Rastą pinigą jie įsikąsda- 
vo ir prašydavo, kad d ai- vie
ną jiems^ išmestam.

Priplaukus Morro tvirtovę, 
sustojom^. Ji buvo sena, ap
leista ir j’ąu nenaudojama. Bet 
ji būdavo įdomi. Morro Castle 
— reiškia maurų pilį. Senais 
laikais, kai ispanai valdė sa
las, maurui Tarnavo ispanų ka- 
riuomeriūjė. Kad suimtieji bū
tų gėriau saugojami, tai sar- 
gus pannkdavo maurus, 
būdavo ištikimi ispanų 
vybei, nesileisdavo į 
kalbas su suimtaisiais.

Keleiviams sargybinis 
šakodavo įvairiausių. 
Ta pilis buvo sena, bet ji buvo 
gana įdomi. Sargai pasakojo, 
kad senovėje, kai atvesdavo 
didelį nusikaltėlį, jį uždaryda
vo jį tokioje vietoje, kur jis 
negalėdavo nei stovėti, nei gu
lėti nei; sėdėti. Ten būdavo 
karšta ir trošku. Jis negalėda
vo šaukti^ nes niekas jo balso 
negirdėdavo. Negalėdavo pri
sišaukti nei artimujxj nei drau
gų. ■■ ‘ i

Kelias dienas pabūdavo nu
sikaltėlis tokioje vietoje ir mir
davo. -r -

Visai netoli tos pasibaisėtinų 
pasakų pilnos pilies,' buvo ga
na įdomios ir senos prancūzų 
kapinės. ^Keleiviams buvb pa
sakojama, kad aukštesniame 
kapinių kalnelyje buvo inaža 
vietos minusiems laidoti. Kai 
tose kapinėse iškasdavo duo
bę, tai į ją sudėdavo keturis 
karstus, vieną ant kito. Visi tie 
keturi karstai būdavo užkasa
mi ir stovėdavo vienoje duo
bėje.

Gidas mus viAis iuft|ėbino 
šitokiu tvirtinimu:

— Kiekviena šeima turi Vie
ną duolię kapuose. Kai niiršta 
naujas šeimos narys, lai tūri 
jį palaidoti jau turimoje 'duo
bėje. Kai laidoja naują itiiftt- 
sį. tai jis/laidojomas apaktoje. 
Duobių kasėjai ir laidotojai 
turi iškelti kitus karstus, kad 
galėtų padėti naujai mirusį 
pačioje apačioje. Pastatę nau
ją karstą, iškeltus karstus krau-r 
na ant a pačioje pastatytojo.

i Jeigu karstų toje duobėje 
rbuvo nedaug, tai duobkasiams 
■nebuvo jokios problemos. Bet 
kai vienoje šeimoje mirdavo 
didesnis žmonių skaičius, tai 

‘karstą į vieną duobę negalėda
vo sutalpinti. Jeigu jau nebe
telpa vienoje duobėje, tai logi

ška sako, kad reikia nusipirkti 
kitą duobę ir ten palaidoti. Taip 
mes darome Amerikoje. Taip 
iki rusų okupacijos buvo dalo
ma ir Lietuvoje. Salia šeimos 
kapo prakaldavo kitą duobę ir. 
negyvėlį ten palaidodavo.

Bet reikalai kitaip stovėjo 
kapinėse prie Morro Castle. 
Teh žemės nebuvo. Visos ka- 
pihait:čs būdavo užimtos. Jos 
būdavo pripakuolbs iki paties 
paviršiaus. Duobkasiai vėl 
statydavo vieną karstą ant ki
to, kol pasiekdavo paviršių. 
Paskutinį karstą jau apipilda
vo žemėmis.

Bet ką darydavo, kai į tą 
pačią duobę daugiau karstų jau 
nebetilpdavo? Tada paskutinį 
karstą, kurio lavonas jau il
giausiai toje duobėje buvo iš- 

. gulėjęs, išveždavo į-tokį pečiuj 
T^jkutiame būdavo sudeginamas 

nb tiktai likęs karstas, bet ir 
jatnė buvusieji kaulai;...

Mums buvo įdomu klausyti 
istorijų apie mirusius, "bet dar 
įdomiau buvo sekti Kubos juo
dukus. Jie buvo juodesni už 
Illinois ir Floridos juodukus. 
Kubiečiai buvo pageltę, nuo 
saulės nudegę, bet Kubos juo
džiai buvo juodesni ir už ku
biečius.

PROFESIJA: PLĖŠIKAS
Praeitą savaitgalį G

ko atvažiavo jaunas, pagal nau
jausią mados riksmą apsirengęs, 
23-metis sportas Martan Wil
liams (juodukas). Su savim jis 
turėjo visus savo profesijai rei
kalingus dalykus: .45 kalibro au
tomatinį, rudo popieriaus mai
šelį, raštelį, kuriame buvo aiš
kiai parašyta: “Ramiai, ir nie
kas nenukentės. Sudėk į šį mai
šelį visus pinigus — po $11, $50, 
$10, $20 ir $5 ir $1, ir prašau

Mums įdomiausia buvo Ku
bos juodžių kalba. Kuba yra 
tiktai 90 mylių atstume nuo 
Miami, bet Kubos juodžiai ne
kalba angliškai; Jie visi kalba 
ispaniškai. Amerikos juodį, 
kalbantį , angliškai, kartais 
sunku suprasti, o ką Kubos juo
dis sakydavo, tai visai negalė
jome suprasti. Buvo ir tokių, 
kurie bandydavo kalbėti ang
liškai, bet jų negalėjai supras
ti. Jų anglų kalba mums buvo 
ispaniška.

Pasisvečiavę tris dienas Ku
boje ir aplankę kėlias įdomes
nes pietas, aplankę jų restora
nus ir kavines, kur turėjome 
'progos pasiklausyti kubiečių' 
dainų ir pamatyti jų šokių, 
laivu ir vėl grįžome į Ameri
ką, kur buvo smagiausia.

Amerika buvo mums kitas 
pasaulis, mūsų pasaulis, prie 
kurio mes jau buvome pripra
tę ir kurį buvome labai pamė
gę- ' .

- i

Jie 
vado- 
jokias

pripa- 
dalvku.w c

1903—a time of no credit, a 12-hour

It’s sort of like your 
grandfather telling you 
he Msed to walk 15 miles 
through, the snow to get 
to school

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you

set aside from your

1739 So. Halsted Street

bet svetimame mieste pirmą 
kartą — teko banko paieškoti.

Svečiui besidairant, . prava
žiuoją pro šalį Chicagos polici
jos patruliai pastebėjo, kad prie 
jo kelnių dįržo pūpso kažkas pa
našaus į revolverį. Patikrinus 
pasirodė, kad tikrai taip. Pa
klaustas asmens .įrodymo, sve
čias pasisakė esąs policininkas iš 

Fhiladelfijos ir parodė identi
fikacijos kortelę ir žvaigždę, bet 
patruliai nepatikėjo ir pakvietė 
drauge važiuoti į nuovadą, kur 
paaiškėjo, kad svečias yra pa
bėgęs iš Lewisburg, Pa., kalėji
mo, kur buvo nuteistas 20 me
tams už bankų plėšimus, o poli
cininko ženklus yra pavogęs.

Pristatytas U. S. magistratui 
James T. Balogui, į paklausimą, 
kuo verčiasi pragyvenimui, ki
tais žodžiais kokia jo profesija, 
Williams nedelsdamas atsakė: 
“Bankų apiplėšimai, jūsų malo
nybe”. *

Nuo pabėgimo iš Lewisburgo 
kalėjimo, jis buvo gaudomas ry
šium ne vien su pabėgimu, bet 
ir su 10 bankų apiplėšimu nuo 
praeito balandžio 22 dienos.

r ram

-BuyBonds,
where youw*

, ...now <

buy UK

spend all your take-home 
pay, you’re still building /

Now K p<y 5

•twM er k*W h*

Chicago, III. 60608
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TARPTAUTINIS POLITIKOS VINGIAI
Pastaruoju metu laikraščiuo

se dažnai minima Kinija, kurios 
net ir pasyvi laikysena dabar iš
judina iš mirties taško įvairių 
valstybių santykius.

Štai JAV jau daug metų sten
gėsi susitarti su Rusija dėl ka
riuomenės Europoj ir iš viso 
branduolinių ginklų mažinimo ir 
branduolinės energijos vartoji
mo taikos reikalams, bet vis dėl
to buvo vien tuščios pastangos, 
vien tik daugkartiniai pasivaži
nėjimai čia į Helsinkio, Čia į 
Vienos konferencijas, kuriose 
buvo pasitenkinama tik tuščia
žodžiavimu.

Ir tai buvo mums supranta
ma, nes juk kai rusai gali ma
žinti savo karinį pajėgumą, kai 
tik su jo pagalba jie užvaldė 
daug jiems priešingų tautų ir 
tik su ta savo geležine kumštimi 
jiems teko naujose žemėse įsi
tvirtinti, žmonių milijonus iš
naikinant ir kolonizuojant ru
sais.

Deja, dabar rusas pagaliau 
prašneko kitokia aiškesne kalba 
ir jie pradėjo rodyti didžiausį 
susirūpinimą, gauti savo dabar
tinį sienų patvirtinimą nesiki
šimui į jų vidaus reikalus. 0 tai 
įvyko po to, kai JAV prezidentas 
Nixonas aplankė Kiniją. Mat, 
Rusija pabūgo JAV, Kinijos, Ja
ponijos ir Vokietijos galimos są
jungos. Ypač kad Kinija dabar 
jau įsitikino, jog iš tikro Kini
jai JAV nepavojinga, nes JAV 
neturi jokių agresinių planų Ki
nijos atžvilgiu, o komunistinei 
Kinijai pavojinga tik komunis
tinė Rusija. Kiniečių labai daug, 
ketvirta dalis visos žmonijos, 

;arti 1 bilijono be trupučio. Mao 
Ce-tungo vadovaujama Kinija 
nuo 1949.IX.21/ra komunistinė 
Iš pradžios bandyta naudotis Ru
sijos, kaip irgi komunistinės są
jungininkės, pagalba, tvarkant 
šią milžinišką valstybę. Bet 
1957.11.27, taigi po 7-^4 metų, Ki
nija, ant savo kailio -patyrusi, ką 
reiškia savo saugumą ir ūkį 
tvarkyti su kaimyno gera valia, 
nutarė nutraukti visus santykius 
su; Rusija, būtent, pasiūlė 1390 
ekspertams rusams palikti Ki
niją ir. 343 sutartis laikyti be
vertėmis. Rezultatas — šimtai 
milijonų nuostolių, nes draugai 
komunistai rusai pasiėmė su sa- 
vim. visus. planus kasyklų, fa
brikų įmonių, statybų ir tokiu 
būdu tas visas milžiniškas dar- 
bas .buvo sustabdytas ir Kinijos 
ūkis paraližuotas. Tačiau kinie
čiai'kantriai visa tai pergyveno 
5r- jaą -padarė, didžiausią pažan
gą be rusų, išbandydami net sa
vo branduolinius ginklus 1964

m. atominei bombai, o 1967 m. 
ir vandenilinei. ■ |

Kinijai trūksta erdvės, nes kas^ 
met padaugėja 20 milijonų gy
ventojų. Kinija pretenzijas reiš
kia į Rusiją, nes esą, ji užval
džiusi daug kiniečių žemių, pra
eityje ir priklaususių Kinijai, 
būtent, Kazachstaną, Kirgiziją, 
Uzbekistaną, Tadžikistaną, Mon
goliją, Turkestaną, Amūrą, Sa
chaliną ir Kamčatką; be to, ir In
dija pagrobusi — Asamą, Na- 
galandą, Sikimą ir Butaną. Bet 
dabar, susipykus su Rusija, Ki
nija nesitenkina tik reikalavimu 
iš Rusijos šių žemių.

Kinija stengiasi visą dabarti
nę Rusiją, kaip kolonijų prisi
grobusią šalį, sprogdint iš vi
daus. Kinija spausdina atatinka
mas informacijas ir jas platina 
su tikslu skatinti tautinio ko
munizmo mintį rusų pavergtuo
se ar nuo rusų priklauomuose 
kraštuose. Tos pastangos liečia 
Sovietų Sąjungos ribose gyve
nančias visas nerusiškas tautas. 
O tokių susidaro daugiau, negu 
pačių rusų, per 100 milijoną.

Pavyzdžiui, Kinija kreipia ypa
tingą dėmesį į Ukrainą, kurioje 
yra apie 50 mil. gyventojų. Yra 
tvirtinama, kad ir prie Vakarų 
Vokietijos kanclerio Brandto po
litikos pasisekimo' prisidėjo ir 
komunistinė Kinija, kuri savo 
politika privertė Maskvą' ieškoti 
Vakaruose geresnių, santykių, 
kad sustiprintų savo užnugarį.

Lordas Palmerstonas teisin-1 
gai yra pasakęs: “Valstybės ne- j 
turi nei nuolatinių draugų, nei 
nuolatinių priešų. Jos turi tik 
nuolatinių gyvybinių reikalų. O 
tie gyvybiniai reikalai valstybės 
diktuoja ir nurodo šiandien vie
nus draugus, o ryt gal kitus”. 
Kaip matom, tokios taisyklės ne
gali nesilaikyti net ir komunisti
nės valstybės. Nuo 1948 m. ir' 
Jugoslavų komunistinė valsty- si draugai, 
bė, vadovaujama Tito, irgi pa
našias kaip Kinija, bet dar anks
čiau griežtai nutraukė savo san-! 
tykius su komunistine Rusija, Į 
kuri norėjo diktuoti ir kontroliuo' 
ti Jugoslaviją tik kaip savo sate- . 
litą.

Deja,, Jugoslavija maža vals
tybė, tik apie 20 mil. gyventojų, 
todėl pasirinko apsaugai ir ben
dradarbiavimui JAV, kad ir ka- liosis pasaulio įvykiai, tai ir 
pitalistinę valstybę. Nuo 1950 mes, lietuviai, galime tikėtis Lie- 
m. iki 1961 m. Jugoslavija gavo, tuvai palengvėjimų, o gal net ir

i, nes į JAV ir 
rusų politikos sušvelnėjimą gal 
tenka žiūrėti, kaip į JAV globa
linę jėgų balanso politiką tarp 
dviejų komunistinių milžinų, 
Rusijos ir Kinijos, kad neįvyktų 
tarp jų susikirtimo, vadinasi, 
kartu ir 3 Didžiojo karo, ypač 
branduoliniais ginklais, kurie

Šitokie automobiliai tikra 
neteršia oro, nes jie varom 
kojy jėga. Sverdami IK 
svary, automobiliai nakčia 
įnešami j namą. Nesunki 
jiems rasti "parkinimo" vie 
tą. Paprastai, savininkai 
mašiną pastato ant užpakalio

■j.s

$400 milijony turto 
sename ispanę laive

Iš Key West, Fla., pranešama, 
kad ties Marquesa Keys 6 metrų 
gilumo jūros dugne aptiktas is
panų laivas “Nuestra'Senora de 
Aticha”, kur prieš 350 metų 

toje vietoje nuskendo su sidabro 
ir kitokių brangenybių krovi
niu, kurio vertė spėjama apie 
400 milijonų dolerių. To krovi-

nio laive esama apie 40 tonų.
Floridos narūnai Key West 

parodė savo iš to laivo iškeltas 
tris sidabro lydinius, kurie svė
rė 27 kilogramus.

Laivo krovinį iškėlus, Flori
dos valstybė gaus to turto 25 7<, 
o likusią dalį gaus atradėjai.

Laivui “Atocha” nuskendus 
kartkartėmis buvo dedamos pa
stangos tuos turtus iškelti, bet 
be pasisekimo.

Jau kuns laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1889-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 684 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 Mon< 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
v* rd u Ir slyst i:

1739 So. HALSTED ST^ CHICAGO, ILU 50©0§

j kyti neutralumą ne tik tarp Mas
kvos ir Pekino, bet ir tarp ko
munizmo ir kapitalizmo. Pasta
ruoju laiku Jugoslavija pradėjo 
tvarkytis daugelių atvejų visiš
kai kapitalistiškais pagrindais.

Taip pat dėl valstybių drau- 
gikumo, — tai geriausias pavyz
dys Vokietija ir Japonija, ku
rios per 2 Didįjį karą buvo JAV 
priešai, o po karo — liko didžiau-

Per 25 metus JAV išmokėjo 
I per §100 bil. užsieninei pagalbai 
j ir, be to, apie tiek išleido ba.- 
! zėms pasaulio taikai išlaikyti. 
Juk tik Vakarų Europai apsau- 

j goti JAV laiko apie į4 niil. ka- 
. reivių ir išleidžia ' kasmet $1.6 
bil.

t

Ta jei ir toliau šitaip rutu-

m, irti XC7VJL m. gavv ; — ’

pagalbos 14 bil. dolerių ekonomi-1 nepriklausomybės 
nės, SI bil. karinės ir UNRRA 
$445 mil. ir Care $1/2 hil., taip 
pat dar iš tarptautinio banko ir 
prancūzų bei britų vyriausybių 
paskolos. Daugelis komunistinių 
kraštų -stebisi ir norėtų sekti 
Jugoslavijos silgebėjįmuĮ išlak

tUllllIIIlIlIllllKlillllllllllllIllIllIf galėtų sunaikinti visą mūsų že
melę. Balanso politikai, be to, 
kartu pagelbėti Kinijai spausti 

Vajaus komisija dėk°ja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para- Rusiją ne tik dėl jos užsienio 
mą. taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kūne rado teigiamą at- . ’
garsi visu lietuviu protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje. i vidaus politikos pakeiti- 

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį mo. Juk pati Rusija, kaip ir Ju
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikrašfiui brangiau- i •• t a i j
šią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant ju skaičiui būtu ^oslavija, pagaliau mato, kad 
Ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in- vięn tik diktatūrinės žiaurios 
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines institucijas •
Ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visu lietuviu; priemones didžiausiai spaudžiant 
dėmesio ir oaramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama tantp konkreti, per 50 metu nepakėlė žmonių 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos r’ ----
besistengiant. surasti bent po vieną nauja skaitytoja. _  ______
kviečiami užsisakvH Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

ChFeigoJe, >rlemlesčiuose Ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei mėty — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00.’ Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

žiaurios

PV?S”ti lietariaieiS gerovės, vadinasi, darbo našu-
mo. Tai rodo, kad reikia prie 
savo žmonių prieiti kitaip, su
teikiant jiems žmoniškas sąly-

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Christopher A. Rodowskas, 
kuris.yra vaistininkystės darbo 
jėgos žinyno vedėjas, American 
Association of Colleges of Phar
macy, Silver Spring, Md., yra 
bendraautorius pranešimo apie 
institucijų vaistininkystės dar
bo jėgos dabartinę padėtį ir nu
matomą prieauglį, kuris bus pa
darytas American Pharmaceuti
cal Association 1973 metiniame 

• suvažiavime liepos mėn. 21-27 
d. Bostone, Mass.

Teresė J. Rudzevičius iš South 
Gate, California yra priimta na
rė į American Society of Hospi
tal Pharmacists 1973 m. liepos 
mėnesį. Saulius šimoliūnas

gas, kad būtų nuoširdus darbas 
ir nuoširdžios bendradarbiavimo 
sąlygos. Aiškiau kalbant, Ru
sijos derlingi žemės plotai ko
munistinėje santvarkoje negali 
net pagaminti maisto savo gy
ventojams, kas be vargo sekėsi 
pasiekti carinėje santvarkoje. 
Todėl tenka kasmet javų, svies
to ir kita ko pirktis iš kapitalis
tinių kraštų. Taigi, pavyzdžiui, 
JAV formoj dabar vienas darbi
ninkas pagamina maisto 51 žmo
gui, o Rusijoj vienas darbinin
kas nei antram žmogui nepajė
gia pagaminti maisto. Tad juk 
prieita prie absurdo.

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ
DIENRAŠTI "NAUJIENAS"

. Siunčiu□

NAUJTENOS
1739 So. SAINTED ST. 

CHICAGO, IL 60608

dol.
Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui 
Užsakau Naujienas savo _________________________ kaip dovana
------------------- proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ

O

IR VARDAS
ADRESAS

PAVARDĖ
ADRESAS

IR VARDAS

Para^M

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
kokiąNaujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai {rHt«, 502 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai {rišta. 464 psl._______
Prof. Vacį. Blržižka, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl.____________—---------------;—
Prof. Vacį. Biržllka, SENŲJŲ LIETUVIŠKU KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl, įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; H dalis, 225 psL, įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais —.  —____________

Dr. K. Arinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai {rišta, 416 psl 
Kipras Bielinis, GANA TO JUNbO, 492 psL, minkštais vir

šeliais. ----------------------------------------------------
Juozas Liūdlius, RAŠTAI, 250 psl. ___ —...... .... .........—
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

88 psl ....................   -V—----------------
Janina NarOnė, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl ____________________________________
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai. - --- ------------------ --- --------- _---- ----- -

$6.00
$6.00

$750

$2.00
$2.00 
$550

$5.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halried St, Chicago, DI. 60608. — TeL HA 1-6100

* to get the 
^Zip Codes 

£f? °f,
/people 
/ you

1 When you receive a letter, 
** note the Zip in the return

address and add it to your 
address book,

2 Call your local Post OSes 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phone book

PnbHshed as a public serdes 
sratioci with TJie Advertising CouscM.

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti • Dėdę šerną as

meniškai ‘ pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdėc šerno gyvenimą. 

' Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu- 

- pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno" gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 

■ ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
.Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų-išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik__
Minkštais viršeliais tik ___ ....

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai, Vietoje $2.00 dabar

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 
money orderį

$3.00
$2.00

$150

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

UNIVEST TAUPYMO
SĄSKAITOMS.

Tel. 421-3070Įsteigta 1923 metais.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

1 _ NAUJ1BNOS, CHICAGO I, ILL— THURSDAY, JULY 26, 1973

Raginkite savo zz . ■ ■ 
augti = taupykite!

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

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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metams —_________ $22-00
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trims mėnesiam*  $7.00 
vienam mėnesiui$3.00

Kitose JAV vietose:
metams$20.00 
pusei metų $11.00

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

VACLOVAS PRŪSAS

Smurtu primėtė vergiją
Sovietų užsienio ministras Andriejus Gromyka Hel

sinkyje pareiškė, kad Lietuva, Latvija ir Estija pačios 
prisijungusios prie Sovietų Sąjungos ir kad jos jokių ki
tų laisvių nebenorinčios. Gromyka rėmėsi prieš 33 metus 
sovietų karo jėgų ir policijos lietuvims primestu smur
tu. Tais laikais, kaip atsimename, Lietuvon įsiveržė so- 
vietų-karo jėgos. Dekanozovas primetė lietuviams Palec
kį su Gedvilą, kurie “iškėlė” kandidatus į “liaudies sei
mą”, o pastarasis visoje Lietuvoje įvedė “tarybinę sant
varką” ir nutarė prašyti Staliną, kad jis “įjungtų” Lietu
vą ir Sovietų Sąjungą.

Amerikoje dar yra šimtai gyvų liudininkų, kurie sa
vo akimis matė, kaip tie “liaudies seimo” “rinkimai” bu
vo įvykdyti ir kaip visa tauta buvo išprievartauta. Dido
kas skaičius lietuvių Amerikoje liudijo -Kersteno komite
tui apie okupanto primestą prievartą ir nurodė, kaip ko
munistai pavergę svetimą kraštą, apiplėšia gyventojus, 
tyčiojasi iš pagrindinių žmogaus teisių ir primeta Sovietų 
Sąjungai pritariančias “tarybas”. Dalis svarbesnių liu
dininkų parodymų buvo išspausdinta kongreso knygose. 
Įstatymų leidėjai ir sovietų imperijos ekspansija susido- 
mėjusjeji studentai gali tais liudijimais pasinaudoti.

Laisvasis pasaulis žino, ką okupacinė sovietų karo 
jėga padarė Lietuvoje, bet pačioje Lietuvoje nuolat kala
ma į galvą prieš 33 metus padaryti prievartos veiksmai, 
kuriais bandoma pateisinti šiandien besitęsiančią rusų 
komunistų lietuviams primestą vergiją. Lietuvoje suda
ryti specialūs “institutai”, kuriems liepta klastoti lietu 
vių tautos valią ir įteisinti rusų primestus prievartos 
veiksmus. Patį biauriausią klastojimą Vilniuje atlieka 
prie komunistų partijos centro komiteto įsteigtas “istori
jos institutas”. Jis komunistų partijai išgalvoja tokius 
žygdarbius, kurių ji niekad neatliko, o rusų prievartos 
veikmus bando skelbti lietuvių tautos vardu.

Šių metų liepos 21 d. komunistas Vytautas Kancevi- 
čius, minėto komunistų partijos instituto vyresnysis ben
dradarbis Tiesoje paskelbė straipsnį, pavadintą “Lem
tingos dienos”. Tame straipsnyje jis kalba apie 1940 metų 
įvykius, “liaudies seimą” ir to. seimo padarytus nutari
mus. Jis šitaip rašo:

“Pirmoji Liaudies seimo sesija prasidėjo 1940 m. 
liepos 21 d. Kaune. Svarbiausias Lietuvos seimo dar
bų klausimas buvo busimoji Lietuvos santvarka. 
Svarstydamas Liaudies seimas atsižvelgė į ilgametę 
Lietuvos darbo žmonių kovą dėl Tarybų valdžios, į jų 
norą sukurti tokią Lietuvą, kurioje kraštą valdytų 
pati liaudis, be kapitalistų ir kitų išnaudotojų. Pri
imtoje deklaracijoje apie valstybės santvarką buvo 
pasakyta, kad Liaudies seimas, išreikšdamas vienin
gą Lietuvos laisvosios darbo liaudies valią, skelbia, 
kad įvedama tarybinė santvarka, - kad visa valdžia 
Lietuvos Socialistinėje Respublikoje priklauso mies
to ir kaimo darbo žmonėms, jų renkamoms taryboms.

Taigi Liaudies seimas Įstatymiškai įtvirtino pro
letariato diktatūrą. Taip buvo padėti politiniai pa
grindai socializmo kūrimui Lietuvoje.” (Tiesa, 1973 
m. liepos 21 d.)
Vytautas Kancevičius meluoja per akis. Politrukai 

ir komunistams parsidavę keli kvislingai buvo pasišokę 
šunuodegauti okupantams, bet tame pačiame “liaudies 
seime” niekas nekalbėjo apie proletariato diktatūrą. Tais 
laikais patys komunistai dar gėdijosi Lietuvoje kalbėti 
apie proletariato diktatūrą, nes-Lietuvoje proletarų oku
pantas nerado. Rusai Lietuvą vėliau suproletarino. Prie 
Lietuvos bankų pastatyti tankai “proletarino” bankus, 
išveždami bankuose buvusias aukso ir užsienio valiutos 
atsargas. Prie prekių sandėlių Lietuvą “proletarino” so
vietų policijos sunkvežimiai, išgabendami buvusias mais
to ir prekių atsargas. O krautuves “proletarino” sovie
tinės “katiušos”, nešdamos kiekvieną lentynose rastą dra
bužį.

Minėto “liaudies seimo” rinkimų metu Lietuvos ko
munistų partijos centro komitetas neturėjo pakankamai 
komunistų to “seimo” nariams. Komunistai kandidatais 
pasirinko kelis Lietuvoje buvusius valdžios priešus. Bet 
kai tame “liaudies seime” buvo dienotvarkėn įtraukti

trims mėnesiams _________  $6.0(
vienam mėnesini  $2.90

Kanadoje:
metams $22.00
pusei metų$12.0(
vienam mėnesiui t Ų. . $3.00

Užsieniuose: 
metams  $23.00 

pusei metų ___________ _ $13.00
vienam  $3.50

Naujienos eina kasdien, flįskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted St, Chicago. 
HL 60608. Tele! HAymarket L6100.

Pinigus reikia siųsti paėto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Prezidentas RICHARD NIXON

TRUMPAI E
Okupuotoje Lietuvoje spaus

dinamo “Kultūros Barų“ žurna- 
o, 1973 m. 6 Nr. kažkoks Bori
sas Puzinas straipsnyje “Suki
lėlių kalnelis” rašo:

“Vienas žymesnių 1863 m. 
valstiečių sukilimo Lietuvoje 
istorinių paminklų yra Sukilėlių 
kalnelis Šiauliuose. Sukilėliams 
karti ir šaudyti už miesto, “Gu
bernijos” lauke (dabar miesto 
ribose), cariniai baudėjai buvo 
parinkę nedidelį kalnelį. Pasa
kojama, jog sukilėlius iš kalėj i- 
mo Į kalnelį kareiviai vesdavę 
su muzika, kad daugiau žmonių- 
tą matytų ir pasibaisėtų. Pa
smerktuosius lydėdavusios dide
lės žmonių minios. Netgi Šiaulių 
gimnazijos mokinius priversti
nai atvesdavo bausmės vykdy
mo pažiūrėti. Sukilėlis Kvet- 
kauskas, neprarasdamas narsos, 
pamatęs minioje pažįstamą gim
nazistą, šuktelėjęs: “Veda ma
ne Į pasilinksminimą”. Nužudy
tuosius užkasdavo ten pat, o ka
pus, kad neliktų žymės, sutryp
davo arkliais.

Sukilėlių -kalnelyje buvo su
šaudyti ar pakarti šie sukilėliai-: 
Mečislovas Scipionas, Jonas Mer
kis, Bronislovas Kvetkauskas, 
Kazimieras Brazulis, Paulynas 
Bagdonavičius, Aleksandras Ku- 
čauskis, Andrius Kuprijanka, 
Aleksandras Kobflinskis, Jur
gis Pranaitis, Konstantinas Son
gaila, Albinas Verbliugevičius. 
Egzekucijos vykdytos 1863 m. 
VI 14, Xn 16, XII 21; 1864 m. 
II 10 ir III 6.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
kalnelis buvo gražiai sutvarky
tas ir apsodintas, o 1935 m. ja
me buvo pastatytas architekto

IR
K. Reisaro projektuotas gelžbe
tonio ir tašyto granito pamink
las. Po karo šis paminklas res
tauruotas. Prie paminklo pri
šlieta skulptoriaus A. Dimžio 
bronzinė skulptūra, vaizduojan
ti sukilusius valstiečius. Gra
žiai sutvarkytas skveras veda 
prie paminklo”...

O štai, va, tolimesnis straips
nio tęsinys, kuris, manau, nie
kad “Kultūros Baruose” nebus 
išspausdintas:
. šaudė ir žudė ne tik cariniai 
baudėjai, bet dar didesniu žiau
rumu darė tą patį ir dabartiniai 
Maskvos “carai”, okupavę Lie
tuvą. štai, Červenės miškelyje, 
•ties Minsku, buvo sušaudyta 
daugiau kaip 5,000 asmenų, tar
pe jų buvo sušaudyta keletas* 
šimtų moterų ir net per dvylika 
vaikų; ties Kaunu, Palemono ru
siškoje koncentracijos stovyklo
je, buvo sušaudyta, apie 500 Lie
tuvos ūkininkų, grynų kaimo lie
tuvių. Juos saugojančius sargy
binius lietuvius taip -pat kartu 
su ūkininkais sušaudė. O kur 
dar Raseinių miškelio,. Šiaulių, 
Zarasų ir kitose Lietuvos vietoe- 
vėse bei kalėjimuose žiaurūs žu
dymai ir kankinimai ? Nepamirš
kime taip pat ir žiaurių trėmi
mų į Sibiro koncentracijos sto
vyklas, kur tūkstančiai žuvo

Smulkiau apie tai galima ras
ti:

1. “Testimony of Canon Anta
nas Petraitis”, Baltik Stats In
vestigation, Part I, Washington, 
1954. 2. J. 'Petraitis, “Kaip jie 
mus sušaudė”, Bad Salzfren, 
1952. 3. “Lietuvos Archyvas”: 
Bolševizmo metai, I—UI, Kau
nas, 1942-3. 4. “Ecydopedia Li- 

tuanica”, I—II t. ir daugelis ki
tų raštų bei dokumentų.

O štai dar truputis statistikos: 
“Ecydopedia Lituanica” I—II 

t. duomenimis, iki 1939 m. Ne- 
priklausomoje Lietuvoje bueo 
gyventojų 3,215,000. O Sovie
tų Rusijos duomenimis, pagal 
“Mokslą ir Gyvenimą”, 1971 m., 
Nr. 6, okupuotoje Lietuvoje ras
ta 1959 m. tik 2,711,000 gyven
tojų. Skirtumas rodo, kad oku
pantai sugebėjo sunaikinti, iš
žudyti, daugiau kaip pusę mi
lijono Lietuvos gyventojų (504,- 
000).

Maskvos “Pravdoje”, 1944 m. 
specialios komisijos paskelbtu 
aktu sakoma, kad Lietuvoje ras
ta 300 tūkstančių žmonių nužu
dytų; o 1959 m. gegužės 30 d. 
‘Tiesoj e”, Vilniuj e. leidžiamoj e, 
124 Nr., vedamajame jau mini
ma 700 tūkstančių išžudytų. 
Taigi jau arčiau statistinės tie
sos.

APELIACIJA J PASAULIO SĄŽINĘ
Nobelfninko Aleksandro Solženicyno paskaita

(Tęsinys)
Kalbėdamas apie literatūros 

ir kalbos reikšmę tautos sielos 
išlaikymui, paskaitininkas ta 
proga nurodo, kad pastaruoju 
metu pasirodę madinga kalbė
ti apie tautų suniveliavimą, 
apie individualiij žmonių din
gimą modernios civilizacijos 
lydymo katile. Solženicynas su. 
šia linkme nesutinka. Nors 
šios problemos diskusija būtų 
atskira tema, tačiau suglaus
tai konstatuoja, kad "... tautų 
dingimas nuskurdintų mus ne 
mažiau, kaip, sakysim, visiems 
žmonėms pasidarius panašiems 
vieniems į kitus, vienos- asme
nybės ir vieno veido. Tautos 
yra žmonijos lobis, jos genera- 
lizuotos, apibendrintos asme
nybes; mažiausia tarp jų turi 
savo unikalų atspalvį ir savy
je glėbia unikalaus Dievo pla
no aspektą”.

Kur yra rašytojo vieta ir ro
lė šiame žiauriame, dinamiš
kame ir ekspliozyviniame pa-- 
saulyje, kuris jau tintaluoja 
virš sunaikinimo briaunos? -— 
klausia paskaitininkas. Daug 
vilčių jis deda į pasaulinę lite
ratūrą, nes tarp atskirų kraš
tų rašytojų ir skaitytojų šian
dien yra sąveika. A. Solženicy
nas pats patyręs ją apčiuopia
mai. Paskutinių kelerių metų 
būvyje pajutęs pasaulio rašy
tojų brolystę. Neregima ir ty
li publikos simpatija gaubusi 
jį kaip kokia juosta ir neleidu
si žlugti jo darbui ir laisvei;

Kai jį išmetė iš sovietų ra
šytojų sąjungos, pasaulio ra
šytojai pastatė ginamąją sie-

Prelato Paškausko palikimas 
5

Viso pajamų .................  $74.357.66

Nuo 15 iki 21. Aprašyti Vykdytojo do
kumentai, sudėti rišuly. Nuo 34, visi netu
ri piniginės vertės.

Minėtas Vykdytojas prašo kreditų šioms 
pinigais apmokėtoms išlaidoms pagal pri
dėtas sąskaitas.

1. Evans šermeninės laidotu
vių patarnavimai................. 2.095.53
2. Peter Trooste pamikle už
rašai. .................... ..  . » . . ' 93,45
3. Juzei Bliukytei, ligonio
priežiūra ............................. 1.200.00
4 — 8. VaisL mokesčiai (in
ternal rev., Federal taxes) 20.568.53
9. Advokato Claire T. Driscol 
(teisino išlaidos) . ............... 20130

10. Gregory Gelderman (ne
pilnamečių globėjui) .... 950.00

11. Adv. ClaireT. Driscoll (už
bylos vedimą).................... 2.000.00

12. Už skelbimus paveldėto
jams lr skolininkams. . . . 92.60

13 — 16. įvairios smulkios
išlaidos . . . . . ................... 45.40

17. — 23. įvairios su byla susiju
sios išlaidos . . į,'. ....... 281.06

21 Kunigui Walter Urbai
(komisas)............................... 2.000.00

25. Adv. Claire T. Driscoll
(už patarnav. Vykd. byloje) 4.500.00

26. Mišioms už sielą mirusiojo
kun. Vito Mikolaičiui .... 1.000.00

27. Mišioms už sielą mirusiojo
kun. Anthony Zakarauskui 1.000.00

28. Mišioms už mirusiojo sielą
kun. John Malin...................  1.000.00

29. Vito Paskųs (mirusiojo
posūniui)........................... 500.00

30. Denis Paskųs mirusiojo
posūniui)........................... 500.00

31. Marilyn Petraitis (mirusiojo
podukrai). ...... . 500.00

32. Joseph Paskųs (Paškaus-
kas) mirusiojo posūniui. . 500.00

33. John Paškus (Paškaus-
kas) mirusiojo posūniui. . 500.00

34. Čikagos Katalikų Vyskupui
(teismo spr. 4 - 3. 67)............ 31826.90
Be to 100 Šerų Sinclair Oil Co.,
285 Šerai Comm. Edison Co.
ir 43 šer. Northern Ill. Gas Co.
Viso išmokėjimų.................. $40.326.94

PINIGINĖ SANTRAUKA

Viso pajamų........................ $74.357.66

įvairių išlaidų. $31030.72
Išmokėjimų. . £40326.91

£71357.66 $74.357.66

Čikaga. 1968 rugsėjo mėn. 4 d. Pasirašė 
kun. Walter Urba, mirusio prelato Jurgio 
Paškaus (Paškausko) testamento Vykdyto
jas.

Pabaiga

Toliau, tas pats “Mokslas ir 
Gyvenimas”, Vilniuje leidžia
mas, nagrinėdamas statistikos 
duomęnis, rašo, kad Lietuvoje 
1970 m. buvo gyventojų iš viso 
3,128,8000, iš kurių grynų lietu
vių buvo 2,150300. Skirtumas 
978 tūkstančiai aiškiai mums pa
sako, kad svetimojo elemento 
Lietuvoje, — daugiausia rusų, 
— yra kone % visų okupuotos 
Lietuves gyventojų. Matome, 
kad okupantas gana gerai suge
ba lietuviškąjį elementą kažko
kiu būdu laikyti gimimų stagna
cijoje, o svetimąjį elementą — 
didinti.

Daugiau tuo reikalu galima 
rasti: 1. Prof. K. Pakštas, “Ai
dai”, 1951 m., 10 Nr. 2. “Var
pas”, 1967 m„ 7 Nr. 3. Juozas 
Audėnas, “Sukolchozinta Lietu
va”. 4. “Komjaunimo Tiesa”, 
Vilnius, 1966 m., gegužės mėn. 
6 d./ 

ną, kuri išgelbėjo jį nuo per
sekiojimų, o norvegų rašyto
jai ir menininkai paruošė jam 
būstą, jei būtų jį ištrčmę iš tė
vynės, kaip bbvo grasoma. 
Pagaliau ir Nobelio premijai 
pasiūlė- ne jo kilmes kraštas, 
kur gyvena ir dirba, bet Fran
cois-Mauriaeas ir jo kolegos 
prancūzai.

Nobelninkas pavo paskaito
je pasisako nesutinkąs su So
vietų Sąjungos valdovais, ku
rie ir grožinę literatūrą skiria 
į “vidaus reikalų” kategoriją, 
į kuriuos nevalia, girdi, kiš
tis pašaliečiams. Į tai A. Solže
nicynas atsako, kad "vidaus 
reikalai nustojo egzistavę mūsų 
tirštai gyvėriambje Žemėje.! 
Pasak jo žmonijos išganymas 
priklauso nuo visų rūpinimosi 
viskuo.

A. Solženicyno kūryba turi 
Vakaruose nupelnytą pripa
žinimą ir didelius tiražus. Be 
to joks rašytojas negali išsivers
ti. Tačiau to nepakanka, nes 
tai tėra pasyvioji dalyko pusė, 
kuri -baigiasi vien išklausymu. 
Kad tiesos skelbėjo žodžiai 
duotų konkrečią vaisių, galin
čią turėti įtakos sovietų būklei 
gerėjimo link, reikia, kad lais 
vųjų Vakarų žmones smerktų 
Sovietų Vyriausybės smurtą, 
kad reikalautų jos politikos 
pakeitimų, kad atsisakytų 
dėtis į sovietų Skatinamus “vie
nybės frontus”-, kad reikalau
tą vidaus gy-venimo liberaliza- 
cijos, statant tai pagrindine 
sąlyga, kai jie ieškos ūkiniu 
ar politinių nuolaidų iš vaka
riečių. Pradėjus taikyti šią

Jeruzalės bokštas, .fotografuotas 15 
mėty Brent Camery iš Thousand 
Oaks, Calif. Jis už šią fotografiją 
laimėjo prizą Kodako įmonės foto

grafijų varžybose.

taktiką, Sovietų režimas įsiti
kins, kad yra per brangu tęs
ti melus ir vykdyti persekioji
mus. Iš šitokios akcijos pasise
kimo galima tikėtis dėl to, 
kad Sovietai vis dėlto yra jaut
rūs vakaritčių viešajai opini
jai.

Kas norėtų susipažinti su no- 
belininko visa paskaita ir ją 
įsigyti, tereikalauja ‘The No
bel Leętury by Aleksander Sol- 
zhenitsvn” iš Ad Hoc Commi
ttee for intellectual Freedom, 
Room S02, 1182. Broadway, 
New York, N. Y. fOOOl. Kaina 
50 c. Išleista 1973 m., 26 psi., 
formatas 4“ x 9“ .

A. Skomantas

Automobilistu malda
Wiesbadeno, Vokietijoje, evan

gelikų ir katalikų bendruomenės 
vasaros atostogų sezonui prasi
dedant išleido ir paskleidė bro
šiūrėlę, pavadintą “Vaterunser 
dės Autofahrers” (Tėve mūsų 
automobilių vairuotojams). 
“Viešpatie, saugok mane nuo ki
tų ir saugok kitus nuo manęs!” 
yra maldos žodžiai.

“Dievas yra tėvas taip pat pės
čiųjų ir senųjų žmonių ir vaikų 
aiškinama maldoje, “net dvira
tininkai turi teises. Mercedes, 
Volkswagen, senos skardinės 
dėžes, omnibusai ir LKW (sunk
vežimiai) turi lygias teises”.

Maldos baigiamieji žodžiai “Iš
gelbėk mus nUo pikto” papildo
mi žodžiais: “...nuo greitumo 
svaigulio, lenktynių pikto. Nuo 
alkoholiu apsvaigimo, girtuo
klystės pikto. Nuo nelaimės dėl 
mano ar ne mano kaltės”.

Lietuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą klausimai, tai ke
letas to “seimo” narių protestavo, žodžio paprašė ir 
balsą pakėlė to seimo atstovas Dr. Antanas Garmus.

Vėliau, tam “seimui” ir visai “tarybinei” valdžiai 
pabėgus į Kuibyševą, Lietuvoje likusieji keli seimo at
stovai papasakojo, kaip to “seimo” kandidatai buvo pa
rinkti ir kaip prievarta ir gąsdinimais buvo pravarytas 
nutarimas įvesti Lietuvoje “tarybinė” santvarką. Tai 
buvo pasityčiojimas iš pagrindinių žmogaus teisių, iš 
“seimo” atstovų ir iš sveiko proto. Tas "seimas” Lie
tuvos liaudžiai niekad neatstovavo, nes lietuviai netu
rėjo progos išrinkti savo atstovų į minėtą seimą. Kan
didatais buvo įrašyti sovietų komisionieriąus Dekano
zovo parinkti žmonės. Bet ir rusų parinktieji ne visi 
pritarė “tarybinei” santvarkai. Ta santvarka buvo pri
mesta prievarta, o Kancevičius dar ir šiandien tą prie
vartos veiksmą naudoja Lietuvos pavergimui pateisinti.

Rusai naudoja visas priemones Lietuvai pavergti, 
bet nieko-iš-to neišeik .-Europojetaikos nebus, -kol bus 
pavergta lietuvių tauta. Reikia neužmirštų* kšd lietu
viai ne vieni. Rusai yra pavergę daugiau žmonių, negu 
yra rusų. Visi pavergtieji pareikalaus laisvės. Jeigu 
jos negaus taikiu būdu, tai jie dėl savo laisvės kovos.
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M. ANNA BALIONAS
AKIU Auw, NOSIŲ 
1* GfltKLM LIGOS

Valandos pagal susitarimą

OR. K. G. BMUKAS
IR

DR. FANG C. LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINI CHIRURGU A 

-6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
NUdicai Building). TeL LU 5-6446 

Antras ofisas —
8007 WEST 83rd PLACE 

JUSTICE, H_TeL599-0500 
Pnuna Luomus pagal susitarimą, 

/ei nealuUepias skambinti 874-8012

DR. C K. BOBELIS
KSTŲ |R ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fez Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST. 

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
CHY SIC IAN AND SURGEON 
ŽM4 WEST 71et STREET 

ofiau: HEmlock 4-5849 
Rezid.: 388-2233

OFEO VALANDOS: 
zirinailienūui ir ketvirud. 1—7 vaL. 
ižitrzcL. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai tiktai suaitarua.

R«X4 GI 8-0873

DR. W. E1S1N - E1S1NAS 
amJsėRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOGlNt CHIRURGIJA 

V132 5o. Kėdzia Ava.,WA 5-2670 
-valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, sxamOinU Ml 3-000L

M. NUMA KRAIKEI- 
KR1AUCEUUNA1TE 

akUSERUA ik MOTERŲ LlGOS 
6)82 KEDZIfi AVĖ. 

Talef. WA 5-2870. 
Nestaliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

• ~- - - — - -- *  -

Ofiso teL: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
xiazidencijos: PR 6-980]

DR. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71št STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL

Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLKKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina flkis Pritaikę akinius ir 
“contact lenses”.

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndr« praktika Ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st st. 
Tai.: 925-8296

Valandos: 2—3 vai. vak. Penktadienį 
y 10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71tt STREET 
Ofiso Hl6f.t HEmlock 4-2123 
Rezid. tolsta Glbson 8-6195

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

2850 West 83rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRo*p*ct 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Vilniaus apylinkėse žmonės gyveno II a. prieš Kristy

Kalbant apie įvykius, datas, 
vietoves nereikia skaičių, faktų 
išpūsti, perdėti,'kaip'lygiai ne
reikia menkinti, žeminti, paneig
ti ar pasiduoti suklaidinimui.

Maždaug prieš keletą mėnesių 
lietuvių kalba spaudoje pradė
ta rašyti, kadjiemet esą 650 me
tų nuo V" aus miesto įkūrimo. 
O iš okupuotos Lietuvos atvyks-, 

 

tantyeji net atsiveža tokiais me
teis apžymėtų prisegamų ženk
liukų su Vilniaus pilies siluetu.

Numanant lietuvių tautos is
toriją, tai visai neilgas laikotar
pis. Kas ir iš kur tokią trumpą 
datą ištraukė? Tai buvęs pir
masis Lietuvos karaliaus Gedi
mino laiškas į Vokietiją.

Lietuvių istorikams nežinant 
tikslios Gedimino gimimo ir mi
rimo datos, be reikalo kreipia
mas toks didelis dėmesys jo lai£ 
kui į Vokietiją. Ar čia nebus so-

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS .
BEVERLY HILLS GELINYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R E N A S 
2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

............,............ , ..

(PUTRAMEMAS) ;
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiŲ atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; Frontier 6-1882

JT------------------------------------------- ------------------------------------

SOPHIE BARČUS i
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

Talaf.; HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

Dr.
gas

t

vietų (rusų-komunistų) išmonė 
mulkinti lietuvius jų sostinės 
pradžia ?

Nėra jokio reikalo įrodinėti 
žinomo, kad dabar rusai-komu- 
nistai visokiais būdais stengiasi 
ir menkina lietuvių tautos isto
riją. Jie net lietuvių kalbai gi
miningumo ieško rusų kalboje 
(!). Jiems labai paranku trum
pinti lietuvių istorijos amžių, to- 
lygio ilginant rusų tautos istori
ją. Lietuvos sostinei Vilniui pri
metę 650 metų amžių, būtų pa
siekę nemaža, ir rusų Maskva 
spindėtų bemaž senove.

Istorinės lietuvių tautos sos
tinę pradėti nuo jos valdovo laiš
ko kažin ar yra tikslu. Prieš jį 
buvo ir kitų valdovų, ar gyveno 
žmonės su dabar mums nežino
mais vadovavusių vardais. Se
nų valstybių miestų pradžia ne 
visad nustatoma nuo laiško pa
rašymo pradžios

Kada Vilniaus apylinkėse 
pradėjo gyventLžmonės?

Iki pasisakys užsienyje gyve
nantieji mūsų archeologai, pasi
naudoju J. Jurginio, V. Merkio 
ir A. Tautavičiaus Vilniaus mies
to istorija, 1968 metais išleista 
Lietuvos TSR Mokslų Akademi
jos Istorijos Instituto. Tenai ra
šoma, kad dabartinėje Vilniaus 
srityje surasta mamutų, gaų-'nui) parūpo sužinoti, ar be- 
ruotų raganosių kaulų', žemėje pročių globos ir gydvmo įstai- 
išgulėjusių apie 12,000—14,000 gos pakankamai gerai atlieka 
metu. V

. “Atsiradus kad ir negausiai kilo, 
augmenijai ir apsigyvenus gy
vuliams, paskui juos atėjo žino- riuomenėje ne kartą neatski- 
nės, įpratę medžioti. Tiek viso- riama sveiko proto nuo bepro- 
je Lietuvoje, tiek Vilniaus teri-' 
torijoje apsigyvenę pirmieji žino 
nės buvo medžiotojai ir žvejai”. 
(20 psl.). Kiek toliau rašoma: 
“Visi šie sumi nėti radiniai sa
ko, kad Įvairiose dabartinio mie
sto vietose buvo Įsikūrusios di
desnės ar mažesnės gyvenvie
tės”. Ir vėl: “Apie II-I tūkst., 
prįeš m.,ę. (prieš Kristų, A. G.) 
čia gyvenusius žmones kalba at
rasti įvairių formų akmeniniai 
glūdinti darbo ir kovos kirviai. 
Jų rasta prie Vilnios, aukštaičių 
gatvės rajone, Antakalnyje, bu
vusių žydų kapinių teritorijoje 
ir Vasaros gatvėje, Trinapolio 
apylinkėse dešiniajame Neries 
krante. Keletas akmeninių kir
vių surasta ir šalia Gedimino pi
lies kalno”. (20-21 p.).

Kas tie autoriai, galima pasi
skaityti Lietuvių Enciklopedijos 
XXX tome, o apie Jurginį ir X 
tome. Jie tikrai neišpūtė, neiš
kėlė senosios Lietuvos praeities. 
■Pacituoti gabaliukai tėrd dale
lytė tuo klausimu duomenų. Spe
cialistai istorikai, archeologai jų 
turi, be abejo, daugiau.

Bet Vilniaus Įkūrimo pradžios 
galima pradėti ieškoti prieškris- 
tiniais laikais. Tokios pradžios 
Įrodymui nereikalaukime laiškų 
svetimiesiems, nes tada gal ne
buvo mūsiškai suprantamo raš
to. Rašytinės miestų istorijos

Dwg fall Širdinga (nuolatini) teisiojo malda. Jok. 5:16.

savo uždavinį. Įtarimas jam 
paskaičius vieną apysa

ką, kurioje sakoma, kad ka-

Pamišęs ar nepamišęs
\ ienam Sanfordo universi

teto dėstytojui (D."L. Rosenha-
) parūpo sužinoti, ar he-

kMrrienam aišku, kuri yra tikrojL Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
taas batnyBn. Į visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”." Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Ztevist, 3715 W. 66th 8t, Chicago, Illinois 60629,

y tV. RAITO TYRINĖTOJAI

«■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■VMM

astuoni žmonės (ir

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IK

i

šis tyrinėtojas priė- 
kad proto ligų pro- 
irgi darto tą pačią

Miesto vaizdas, užfiksuotas fotografijoje, atnešė Oded Burger, 18 
mėty studentei Kodako įmonės foto varžybose prizą.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Susislekimas su Dievu per maldas atneša didesnį tikėjimą jo apveizda 
Ir patvarkymu mūsą reikalų; didesnį tikėjimą į visus kilniausius įr bran
giausius pažadėjimus, kokius jo žodis patiekia; didesnį pripažinimą jo va
dovystės, kaip praeityje, taip ir šiame laike; didesnę meilę link visų Kris
taus brolių ir didesni norą rūpintis apie jų gerovę ir jų dvasišką priekin 
žengimą. Todėl malda yra kietai ir tikrai sujungta su pažanga dvasiškuose 
dalykuose, su auginimu Dvasios vaisių, patinkamų Dievui, broliams ir vi
siems žmonėms.

ro KASTO PAMOKYMAI M PAAISKIMMAI 
EKVTENį DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI

DABART 
NAUJOVĖS

tiškumo.. 
jo išvadą, 
fesininkai 
klaida. C 

Parinkti
jis pats jų tarpe) įsiprašė pri
imami dvylikoje psichiatrinių 
ligoninių. Tarp tariamųjų “li
gonių” buvo trys psichologai, 
viena vaikų gydytoja, psichi
atras, dailininkas ir šeiminin
kė. Trys buvo moterys ir pen
ki vyrai. Visi buvo normalūs 
ir niekada neturėję didesnių 
psichiniu sutrikimų ženklų. 
Kiekvienas iš tariamųjų “li
gonių” paskambino paskirti 
valandą atvykti ir buvo priim
tas, pasiskundęs, kad “girdi 
balsus”. -

Pacientai . teprasimanč tik 
simptomus, pakeitė pavardes, 
verslą ir darbovietės adresus, 
o daugiau nieko. Nieko klaidi
nama nesakyta apie asmenį,

praeitį arba aplinkybes. Sver- 
besnieji tariamojo “paciento” 
įvykiai, jo istorija buvo atvaiz
duota tokia, kokia buvo tikro
vėje. Nesėkmės ir susigrauži
mai buvo papasakoti kartu su 
džiaugsmais ir pasitenkini
mais. šie faktai patys vieni 
jau turėjo įvesti į pėdsakus ir 
įtaigauti, kad “ligoniai” yra 
sveiki, nes nė viena iš pateik
tųjų istorijų nebuvo nė jokiu 
atžvilgiu patalogiška.

Taigi ne tik visi buvo priim
ti, kaip pamišėliai,’ bet vienuo
likai iš 12 atvejų buvo nustaty
ta, kad esą šizofrenikai (ati
trūkę nuo tikrovės, suskilusio
mis ašihenvbėmis), o vienam 
su tais pačiais simptomais di
agnozė buvo nustatyta, kad 
esąs maniškai prislėgtas.

Kad būtų greičiau išleistas iš 
ligoninės, kiekvienas pacien
tas, tik priėmus, tuojau nu
stojo siniūliavęs simptomus. 
Kiekvienas buvo klusnus ir 
bandė įtikinti personalą, kad 
yra sveiko proto. Nors ir sten
gėsi rodytis esą Sveiki, bet nė 
vienoj ligoninės štabas nesise
kė apsimetimo. Tačiau keista, 
kad kiti ligoninės pacientai su
gebėjo atskirti apsimetėlius. 
Pirmose trijose ligoninėse 35 iš 
118 pacientų neslėpė savo įta
rimo, sakydami: “Tamsta ne
si pamišėlis. Tamsta esi laik
raštininkas ar profesorius. 
Tamsta tikrini ligoninės tvar-

TĖVAS IR SŪNŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIU POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
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 Sty Chicago, Dl. 60608

ilgamečio BALFO pirmininko, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

ATSLMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $.3.00.

įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site Čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Hateted Street, Chicago, Illinois 60608

pradėtos kur kas vėliau.
Paskiruose užsienio lietuvių 

laikraščiuose buvo ir yra šūks
nių ir griežtų užuominų, kad tu
rėtume iškilmingai minėti Vil
niaus Įkūrimo šventę, netgi nu
rodo trumpą datą, Taip, būtų 
gera minėti Vilniaus pradžios 
metus, jei tokie yra žinomi ar 
galimi nustatyti. Geriau neda
ryti jokiu minėjimų, nei par
klupti suklaidintuose.

Vilniaus buvo, yra ir bus Lie
tuvos sostinė. Jis nepabėgs ir 
bus net kai mūsų nebus. Atatin
kamiems mokslininkams reikia 
stengtis ieškoti ir nustatyti Vil
niaus, kaip gyvenvietės, pradžią, 
kuri ir būtų Vilniaus miesto pra
džia. Glgirdas Gustaitis

Ligoninėse, tiriami išbuvo 
nuo 7 iki 52 dienų, vidutiniš
kai po 19 dienų. Visi buvo iš
leisti iš ligoninių su diagno
zė — atslūgūsi. šizofrenija. Ki
taip, žinoma, ir nebuvo gali
ma išleisti, priimant nusta
čius esant šizofreniką. Bet jis 
nėra sveiko proto ir, ligoninės 
akimis žiūrint , niekada ir ne
buvęs.

šitų bandymų rezultatai ke
lia daug teisinių, etinių ir tera- 
peulinių (gydymo praktikos) 
klausiniu. Rosenhanas teikia 
daugiau naudotis bendruome
nės dvasinės sveikatos judėjimu 
ir elgsenos terapija, kuri ven-< 
gia laikyti pacientus uždary
tus ar suvaržytus ir nesiskubi
na sagstyti psichiatrinių etike
čių.

SUSIRINKLMŲ
PRANEŠIMAI

— ZARASIŠKIŲ KLUBO VISUOTI
NIS susirinkimas šaukiamas Zarasiš- 
kių Klubo įstatams priimti š. m. lie
pos 29 d., sekmadieni. 1 vaL po pietų 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Klubo Valdyba

JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! ‘

Prof. Vhcloyo Biržiškos "Senuly LMwHkp Kwftv Mori 
v idrodis. kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų
Kietais viršeliais Įrištos knygos Kaina yra tik $3.00, minicst. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Dl. 60608.

MODEKA1SKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

GARSINKITĖ.S NAUJIENOSE
5 — NAUJIENOS, CHICAGO t, Kl__ THURSDAY, JULY 26, 1973

4



VERTIMAINOTARIATAS

NĖRA ABEJONIŲ

Chicago, Illinois 60608

CADILLAC COUPE 1964
SKAITYK IR KITAM PATARK

Only $700
452-8228

6 nasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

MISCELLANEOUS 
JvairOs Dalykai

MALE-FIMALE 
<r Darbininkių

HSLP WANTBD —
Raikia Darbininku

Call: Frank Zapolis
320814 W. 95th St.

GA 4-8654

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

KIŠKELIS, uasaka

SKAITYTI "NAUJIENAS

7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

EXPERIENCED RATE MAN 
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER, INC

LAIKRODŽIAI IR WANf S-NYBfcS
Pardavimas ir Taisymas 

f 2646 WEST 49th STlKTt
-MtwWlit WtfS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PLATE GLASS CUTTER
Experienced. Able to cut ¥<”, 

and plate 
P. P. G. INDUSTRIES 

4850 So. Ki 1 bo urn
CL 44100 Mr. Hutchinson

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURTE GARSINASI 

"NAUJIENOSE’

cpir'crq lipnia 
rnpdžbi spkqc 
ir garsu ste 

svaini a 
nrnčh’

Elegant shape. One owner fa
mily car. Sweet tuning engine.

NEED A TYPEWRITER?
Rebuilt by office.machine repair man. 
No middle man profit. Priced from 
S10 (beginner — student type) to $50. 
Also $350 electric Smith-Corona ma 

chine only $200. 
452-8228

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60429. _
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608

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

V. VALANTINAS

.linamos per 7-8 dienas. Iš anks
to iššutinus kojas karštoje mui- 
lo-sodos vonioje (1-2 arb. šaukš
teliai geriamos sodos litrui van
dens). Uždedama žalių tarkuo
tų bulvių, alijošiaus arba duonos 
minkštimo, suvilgyti 6% actu; 
Padengiamas tiktai nuospaudos 
paviršius, sveiką odą reikia veng
ti dirginti. Kai nuospauda pabą
la, vėl daroma karšta muilo vo
nia, o paskui nuospauda pašali
nama. Jeigu nuospaudos vietoj 
lieka nedidelis įdubimas, vadi
nasi, ji galutinai pašalinta. Be 
to, kasdien, plaunant kojas, rei
kia pemaza patrinti tas vietas, 
kuriose paprastai susidaro nuo
spaudos ir į drėgną tų vietų odą. 
įtrinti kokio nors riebaus kre
mo arba vitaminizuoto vazelino, 
o paskui sausai nušluostyti ko
jas. Nuospaudų profiliktikai ne-

GENERAL FACTORY HELP 
New manufacturing plant reauires 
male and female help. General fac
tory and packers. For 3 shift opera
tion. Full company benefits. Apply 
in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr. 

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

ATIDUODAMAS ŠUO, Collie ir Ger
man Shepard mišinys. Geras namų 
sargas ir žmogaus draugas 10 mėn. 
amžiaus. Skambinti nuo 9 iki 9 v. v. 

Tel. 776-8931

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be 
experienced in electrical and mecha

nical assembly.
Steady work, fringe benefits. 
HILD FLOOR MACHINE CO., 

INC.
5339 WEST LAKE ST.

DĖMESIO
62—80 M, AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.10, c kietuose 

viršeliuose už S6.0t.
Abi knygas jausite, jei pinigus pasiusite tokiu adresu:

2559 So. Archer Avė. 
842-3500

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 
visoms progeme,

3237 WEST 68rd ST„ CHICAGO'
♦ Telef. 434-4668

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NSDZINSKAS, 4665 Archer Avė. 

Chicago, IH. 50632. Tsl. YA 7-5130

NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

CALIFORNIA SUPS* SERVICE 
Takam! auto motorel, rtaMžial, 

tune-ug* Ir t. ♦. 
4W4 S.. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

HELP WANTED — MALI 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

KEYPUNCH OPERATOR 
1st or 2nd shift, high pay. good 

benefits, flexible hrs. 
Harlem and Armitage.

Call JANE at 
237-9125

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ugu metų patyrimas.

Field Istorijos Muziejaus 
Akmens amžiaus skyrius įreng
tas 1933 ni. sulig tyrinėjimais ir 
radiniais, buvo ir po 40 metų 
tebėra lankytojų dėmesio cent
re, nes kai kurie dalvkai siekia 
tūkstančius šimtmečių. Penk
tadieniais yra. nemokamas mu
ziejaus bei ten vykstančių pa
rodu lankvmas.

Algirdas Kavaliauskas iš 
Cicero apylinkės ruošiasi kelio
nei j gražias ir žuvingas Kana
dos vietas. Kartu keliauti ir 
atostogauti jis pakvietė savo 
mielą mamytę Bronę. Jie Ka
nadoje bus apie dvi savaites.

uz jų gerus h 
žinias 

Lietuvai ir
PLASTICS

Top'pay. Part or full. Extrusion ea
sy sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setup man 
— simple fixtures vac. form, die cut. 

329-6668

GENERAL MAINTENANCE MAN 
New manufacturing plant reauires 
male for general maintenance.* Ex
perienced in-- all aspects of plant 
maintenance. Full company benefits. 
Apply in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr.

Approx, location Harlem Aye. & 65 St.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ? 

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064 

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

— Illinois Valstijos tradici 
nė paroda ir mugė bus rugpjū
čio 10 — 19 d. Springfield mies-

nakčiai padaryti šiltą muilo-so- 
dos vonelę? Sausai nušluosty
tos kojos gerai ištepamos rie
biu kremu ir apmaunamos med
vilninėmis kojinaitėmis. Jei nu
rodytieji būdai nepadeda, reikia 
kreiptis į gydytoją.

— Mikalina Baronienė ket
virtadieni išskrenda i Roches- 
terį, N. K., kur josios anūkė 
Milda Vaivadaitė išteka už De 
Vries. Vaivadaitė, baigusi aukš
tuosius mokslus, dirbo Roches 
tery. Ten susipažino su jau
nuoliu, už kurio ji išteka. Kar
tu su Baroniene į Rochesterį 
skrenda Genovaitė Giedraitie
nė, ilgų metų Mildos Vaivadie- 
nės draugė.

— Futbolo žvaigždė Bičardas 
Butkus gali tapti kino teatro 
žvaigžde. Jis yra kviečiamas 
vaidinti Dino di ’Laurentiis pa
statyme “Two Tough Guys” 
kartu su aktoriais Isaac Hayes 
ir Lino Ventura. Minimas fil
mas bus pradėtas sukti rugpjū
čio pabaigoje, Chicagoje.

ENGINE LATHE 
OPERATOR 

MUST BE EXPERIEivrrn 
M.E.C. CORPORATION 

1546 N. MANNHEIM RD. 
STONE PARK 

1 626-4085

Labai svarbu, kad avalynė ir 
kojinės atitiktų natūralią pėdos 
formą ir tuos normalius pakiti
mus, kurie įvyksta einant. Ba
tų dydis turi tiksliai atitinkti 
pėdos dydį. Daugelis moterų, 
vaikydamosi madų, dėvi per 
siaurus^ar per mažus batelius. 
Siauri bateliai su smailia nosim, 
trukdo kraujo apytaką, padidi
na prakaitavimą, žiemą galima 
greičiau tokias kojas nušalti, 
taip pat gali įaugti nagas. Vasa
rą geriau nešioti atvirą, basu
čių tipo, arba audeklinę avalynę. 
Žiemą patartina batai su kailio, 
vilnos ar veltinio pamušalu. Na-į tikti susirinkimuose ir paren 
muose nepatartina nešioti šilto i ginuiose. o dabar visiems siun- 
apavo. ‘čia linkėjimus.

DRIVERS
Carrier needs,exp. city drivers with 
class “D” License. Must be able to 
handle both “LTL” and volume pick
ups and deliveries. Call

HOLLAND MOTOR EXPRESS 
254-4850

(Equal opportunity employer)

TEACHERS NEEDS DEPENDABLE 
WOMAN. Live in or daily. 5 day 
week, child care twin infants. Light 
house keening. Top salary. Referen
ces desired, but not necessarv. Start 
now. Chicago North Side. Excellent 
transportation. Some English neces
sary. 248-5198

•®L0W 5 kambarių, 
^variai užlaikytas.

___ ąžiai aptvertas kie- 
65-ta ž* Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

— Konstantinas 
Brighton parke

A. G. AUTO REMNLNRS
Čii automobiliii išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios. ' * 
351M4 W. Street, Chicago, III.

TSL. — 776^5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

Eiliuoti Badavimai, legendos ir pasakos — 
čiai bendravo su savo dievais. 54 psL, $1.00

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jef tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn. ____________

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
Tel. WA 5-2737
- Tel. 254-3320

— Vaitiekus Morkūnas rašo 
iš Virginia Beach, kad jūros 
bangos ir baltas smėlis gaivi
na kūną, o puiki aplinkuma 
— sielą. Šiuo metu jau yra Ka
nadoje ir su draugais žuvauja.

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

M. A. š I ¥ K II S
Real Sstate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tol. 254-7459
Bėto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir j 

kitoki blankai.
SIUNTINIAI Į LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629

MARIA NOREIKIENfi 
Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas {vairiv prekip.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

HELP WANTED — F2v\ALE 
Darbininkių Rsikia

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— K. P. Deveikis iš Cicero 
apylinkės po lięos gydosi na
muose. Tikisi, kad po tų pri
verstinų atostogų namuose, jis 
galės vėl su visais sugrįžusiais 
iš savo vasaros atostogų susi
tikti susirinkimuose

7 M. MŪRINIS .3 butu ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. 89.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% nelno.

MŪRIYIS B
2 miegalių.
Geri kilimai 
m as

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., teina
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. S1.50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, ooema. 118 psl.. $1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip nasakos 
vaikams iš fu gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonu V.l.ttH, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitoloriios pAsma* 
kaip senovės lietuviai ir žemal-

— Juzė Gulbinienė, nuva
žiavusi į svečius pas Mikaliną 
Raronienę. nukrito ir susižei
dė ranką ir koją. Ji buvo nu
vežta į ligoninę, suteikta pir
moji pagalba, o vėliau ji iš
vežta į Šv. Kryžiaus ligoninę, 
kur ji bus sugipsuota. Rlogiau- 
§ia, kad josios-duktė Aldona 
su vyru yra išvažiavę atostogų 

apie motinos 
susižeidimą. Gulbinienė, pa
pietavusi, ėjo į kiemą gėlių pa
sižiūrėti. Laipteliais besileis
dama krito ir susižeidė.

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS

Good company benefits. Must be 
ambitious.

ARMAC ENTERPRISES
4444 W. Ferdinand 722-2916

Petrauskas
apylinkės, 

Lietuvos Kariuomenės kūrėjas 
— savanoris, išėjęs pensijon 
savo laisvalaikį skiria visuo
menės reikalams, nuolat dirb
damas Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje ir daugelyje lie
tuviškų organizacijų. Lietu
višką spaudą jis remia ne tik 
raštais, bet ir stiprina ją auko
mis ir kitokia parama. Naujie
nų vajui jis atsiuntė auką. Va
jaus komisija visiems rėmė
jams nuoširdžiai dėkoja.

NAMŲ REMONTAS
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir teisiu kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

Naujienas. Jis yra 
I Įvykių pasau
li' tarpe Aineri- 
džiaugdamasis 

liūdėdamas dėl 
siunčia visiems 
ir bendradar-

2 MACHINE HELPERS WANTED 
DAY or NIGHT 

Full company benefits. 
SHERMAN PAPER CO. 
8100 So. 77th Avenue 

Bridgeview, Illinois 4588084

—į— ; — Ponia Eleonora Adams, 
JjSo Holland, Ill., atsiuntė savo 

j tėvelio Jono Svereckio' .”> dol. 
lauką Naujienų vajui ir ta pro
ga rašo: "Mano tėvelis nori 
iprisidėti prie k jūsų vajaus ir 
i jūsų darbų geru pasisekimo. 
'Jis yra 79 metu amžiaus, bet 
j ištikimas jūsų Itikraščio skai
tytojas. Jo kiekviena diena pra
sideda laukimu laiškanešio at
nešančio 
sąmoningas dėl 
lyje, Lietuvoje 
kos lietuvių, 
pasisekimais ir 
nesėkmių. Jis : 
darbuotuojams 
biams gerus linkėjimus dėkin 
gurno ženklan 
naudingus straipsnius, 
ir darbą naudingą 
visiems lietuviams.

1% AUKŠTO mūras du butai — 
' zė/z ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. _Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

MIELAM Beverly Shores, pora blo
kų nuo kranto ir buvusio's Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai po 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
$21 750

8' KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. S36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karietai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. $41.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. $18 900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausas beismantas_. Apie 50' lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23,000.

4 BUTU MŪRAS Marauette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
oaiamu. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman- 
tas. Vertas $68 000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuogos. Naujas šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

Valdis Real Estate

NAMŲ APŠILDYMO 
SPECIALISTAS
JOHN PUCETA-

Skarnbinti ryte iki 8-tos valandos 
. arba tarp 1 ir 3-čios 

925-4661

Poezija • raip pa vasariu, kuris oranžini e nm 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindinti zipda 
firminiais, kaip knnfetėmis ir pamažu ivpda i gamtos 
buklus. Dramatiškai bekeičiančiuose eamtns sronnvaiydžinoS1 
lunkauja ir verkia poetai, Daiėgdami išreikšti žodžiais jausmu 
šelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimai r>oeio* leidiniu*

1. J. Auauftaltvte - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYJ. Did^lin tor 
mato. 126 psl. Kaina $1.—.

2. Jurolf Baltrušaiti*. ŽEM^S PAKOPOS. Elegiios giesmės, poemos 
Kišeninio formato. 157 nd <2 00

5. Butku Juzė. EILRRAščIAI IR RASTAI. 155 ns] S1.5O
6. Vincas Jonikas, LYDtJAU VIEŠNIA VĖTROJE. Taliu rinktinė, IBS 

osl. Kaina $3 00.
7 Kleooat Jurnellonlt, GLODI - LIODL Lvrikn* 105 p<d $2.00
8. Anatolilus Kairys. AUKSINI S*JA Filėrašriai PA psl $2 00

12. Nedai Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTI. Eilioti na^koiimai anie 
išretintas lietuvaites sonovėc laikais* su autoriaus iliustracijomis $5 30

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranau :kr 
”AnvkWu Šilelis”, vertimas. 42 nsl. $2 00

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės 95 nd. $1 (X)
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini hmiVa. 187 nsl.. WOO
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ. 5-ii Ivrikn* Vrvga 182 nsl $2 50
17. Patras Saqatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė 

llai. 92 nsl.. $1 00
18. Patras Sagatas, PLAUK. MANO LAIVELI. Eilėraš^al 112 psl $1 00
19. Eugenijus Gruodis. AGUONO4 IR SMĖLIS. File* 70 nsl $1 nn
20. Elena Tumienė. KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėrašti RO nsl $2 50
21. Alfonsai Tyruolls. METU VINGIAI. Lvrikn* rinktinė 190 psl S3 00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, M tologiios posmai 

V5 nsl. $1 00
24. Adomas Jasat, BOK PALAIMINTAS. Poezija 115 pgl. S3.Ė0
Norėdami isicvti šias ar kitas knygas, prasme Atsibnkrti i Naujlenr 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderi.

NAUJIENOS,

CLERK — TYPIST
One person, permanent, to work in . 
small insurance operation. Must type. I 
Salary depending on skills, need 

immediately
N. MICHIGAN AVE AREA. 

Contact Mr. BROWN 
649-1334

Kaip sumažinti kojų prakai
tavimą? Gerai veikia vėsios ko
jų vonios, pridėjus į jas kalio 
permanganato iki rausvumo. 
Taip pat sveika nutrinti jas ci
trinos sunka, kartą — du per 
savaitę sutepti jas 5-10% for- 
malino skiediniu. Ypač gerai 
veikia talko milteliai. Jie varto
jami taip ::tris dienas iš eilės 
kojų pėdos ir tarpupirščiai iš- 
barstomi šiais milteliais; pas
kui kojos rūpestingai išplauna
mos, pakeičiamos kojinės kitas 
tris dienas vėl barstoma. Profi
laktikai nuo prakaito reikia sis- 
teminkai kojas plauti vėsiame 
vandenyje, kasdien keisti koji
kes.

Dažnai kojų paduose ir ant 
tirštų susidaro nuospaudos. Kai 
kada jos net trukdo vaikščioti, 
labai spauda, ypač paduose ir 
tarpupirščiuose. Nuospaudos' ša- :bloga du-tris kartus per savaitę

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
uersiatau senus visų rūšių namo ap
šildymo uecius. air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoWi.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 0960*. Tel.: VI 74447

NAMŲ VALDYMAS

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Daug vargo sudaro vadina
masis įaugęs nagas. Taip atsi
tinka labai gil iai nukreipiant 
nagą, ypač iš šonų, nešiojant 
ankštą pirštus spaudžiančią ava
lynę. Būna ir kitokiu priežas
čių : plokščiapėdiškumas, labai 
storas didysis pirštas, labai iš
lenkti arba plokšti nagai, dėl 
traumos ar nušalimo sutrikusi 
nago mityba. Norint pašalinti 
•nago įaugimą, reikia pirmiausia jf. nįeko nežino 
leisti jam išaugti už piršto kraš
to, tarp piršto minštimo ir nago 
kasdien dedant binto juostelę ar 
vatos gabalėlį, suvilgytą rivano- 
liu arba 4-10% sintomicino 
emulsija, arba sutepta 1-2% bi- 
omecino tepalu.
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