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VISA VIETNAMO VILTIS ŽEMĖS ŪKYJE
Karas dar galutinai nesibaigė, kaip taikos meto 
problemos — nedarbas, kainų kilimas prasidėjo

SAIGON AS (dpa). — Pietinis Vietnamas faktiškai tebeka- 
riauja, tiksliau pasakius tebelikviduoja karo likučius, bet jau 
turi pilnas rankas klasiškų taikos meto ūkio problemų: nedarbą, 
dirbančiųjų reikalavimus padidinti uždarbius ir kylančias kainas.

Pavyzdžiui Nguyen Van Cuu 
L yra telegrafistas vienoje ame

rikiečių firmoje, 43 metų am
žiaus, su penkiais vaikais. Jam 
dabartinė taika yra rūstesnė ne
gu buvo karas. Kainos kyla, bet 
jo uždarbis pasilieka tas pats. 
Jo darbovietė nebetikra, jo vy
riausias sūnus, visą laiką tarna
vęs armijoje, yra paleistas, bet 
armijoje išmoko tik šaudyti.

Nguyen Van.Cuu yra vienas 
iš daugelio. Jų skaičius statis
tiškai sužinoti nėra įmanoma, 
bet keletas dešimčių tūkstančių 
bus tikrai. Visus juos vienodai 
slegia pragyvenimo kainų kili
mas, kurs šiemet yra 40 nuošim
čių aukštesnis negu buvo per
nai. Birželio mėnesį pabrangi
mų rata maisto produktams be
buvo 32.6%. Birželio mėnesį 
benzinas buvo 100% (branges
nis), žibalas (petroliejus) 112%, 
trąšos 41%, cukrus 61%, bana
nai 32%, žuvis 26%. Tai būti
niausi dalykai pragyvenimui.

Nepaprastas kainų kilimas į 
nepatenkintųjų eiles įtraukia ir 
tuos, kurie po ištisą, gentkartę 
trukusio karo džiaugėsi- gąįėsią 
ramiau atsikvėpti. Tariamasis' 
Nguyen Van Cuu turi tik vieną 
viltį ateičiai — jis nori tapti žem
dirbiu. Jis tikisi pagal žemės 
reformos įstatymą gauti porą 
ar trejetą hektarų žemės. Iš tiek 
Vietname šeimą išmaitinti yra 
galima. Jis augins šiek tiek viš
tų, vieną kiaulę, pasisodins ba
nanų ir daržovių. “Kai karo nė
ra, ant žemės žmogus gali gy
venti kaip karalius”, sako Ngu
yen Van Cuu.

Žemės reforma, kurią Pietų 
Vietnamo vyriausybė rengiasi 
rimtai pravesti, bus kaip koks 
slaptas, bet efektingas ginklas 
prieš komunistinį šiaurės Viet
namą. Kadangi dėl nepastovios 
padėties užsienio kapitalas ne
siskubina čia ateiti, ir pramonei 
kilti perspektyvų nesimato, Pie
tų Vietnamas svarbiausia atra
ma skaito žemės ūkį.

GRĮŽTAMA PRIE LAISVOS EKONOMIJOS,
ŽMONĖS KONTROLĖMS NUSIVYLĘ

Fermeriai skatinami pradėti daugiau gaminti
WASHINGTONAS. — Iš aukštų administracijos vietų pra

nešama, kad administracija tikisi visas ketvirtosios fazės eko
nomines kontroles iki šių metų pabaigos galutinai baigti ir leisti 
kraštui grįžti prie laisvos ekonomijos.

LIMA, Peru. — Vietinio laik
raščio skiltyje “širdies reikalai” 
įdėtas vienos, Marija pasirašiu
sios moters laiškas, kuriame ji 
skundžiasi, kad kiekvieną kar
tą, kai Peru futbolininkai pralo
šia žaidynes, jos vyras ją muša. 
“Nemanau, kad yra pasaulyje 
kita moteris, kuri tiek kentėtu, 
kiek aš kenčiu”, rašo Marija. 
“Kiekvieną kartą, kai komanda 
pralošia, aš esu kalta ir mano 
vyras mane muša tiek kartų, 
kiek golų jo komanda yra pra- 
lošusi. Norėčiau, kad mano vy
ras įsigytų meilužę ir ją muš
tų”, ji rašo.

LONDONAS. — Praeitą ant
radienį Londono vakarinėj da
ly nakties metu sprogus natūra
linių dujų laidams, 10 namų SovietlI Sąjungos biologų ir priespaudos kritikų, neteko sovietų 
buvo sunaikinta ir 28 namai su- * Pilietybės ir liko tremtiniu. Sovietų ambasada Londone pranešė, 
žaloti. Tik 9 valandoms praė- Medvedevas buvo pakviestas į ambasadą, kur iš jo buvo atim- 
jus buvo leista tos miesto dalies ^as sovietinis pasas.
gyventojams grįžti į savo namus. Iš mokslininko Medvedevo pa-

MASKVA. — Sovietų Sąjun- sas atimtas dėl to, kad “jis el- 
. -ga ię; Iranas .^rfgpiūčio .3: dieną ‘ gėsFneprideramai Sovietų, pilie--

-
. -s i ' i'

$1 mil. universitetui
ČIKAGA. — Čikagos universi

tetas bus vienas iš dešimties 
JAV universitetų, gavusių po 
$1 milijoną iš Japonijos vyriau
sybės japoniškų studijų progra
moms. Apie dovanų suteikimą 
universitetams paminėjo Japo
nijos ministeris pirmininkas Ka- 
kuei Tanaka, lankydamasis JA 
Valstybėse. Gavusiuosius tik va-

Kalbėdamas Pittsbuge komer
cijos sekretorius Frederick B. 
Dent pareiškė, kad dabartinė 
ketvirtoji fazė “davė laiko tarpą, 
kuriame kitos ekonominės jėgos 
gali efektingai veikti, apsaugant 
publiką nuo žiaurių kainų sukrė
timų, kurie priešingu atveju bū
tų galėję įvykti”.

Dent pridūrė: “Fazė 4 yra at
palaidavimo fazė. Prezidento 
Niksono tikslas yra grįžti į lais
vos rinkos ekonomiją, kurioje

Komunistams atakuojant, gyventojai iš Phnom Penh srities skubiai bėga, nebeturėdami laiko 
nė mirusipiv palaidoti.

kar įvardijo Japonijos užsienio I vyrautų pagerėjusių kainų pa- 
reikalų ministerija, • stovumas ir patvarios augimo

MEDVEDEVUI ATĖMĖ SSSR PILIETYBĘ
Parašė knygą "Dešimtis metų po "Vienos dienos 

Ivano'Denisovičiaus gyvenime"
LONDONAS. — Dr. žores Medvedevas, vienas vadovaujančių

Iš mokslininko 'Medvedevo pa-

.čiui”, paaištafto ambasados pa
reigūnas.

Atvykęs į Britaniją vienų me
tų tyrinėjimo darbui Dr. Medve
devas vengė viešai.kritikuoti so
vietų režimą, bet praeitą gegu
žės mėnesį jis išleido knygą, kur 
aprašoma kaip Sovietų valdžia 
kankino jo draugą rašytoją Alek- 
sąndrą Solženicyną per praeitus 
16 metų.

Medvedevo knygos pavadini
mas “Dešimtis metų po “Vienos 
dienos Ivano Denisovičiaus gy
venime” reiškia tuos dešimtį me
tų, kuriuos Solženicynas išken-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Chicago j prasideda 
šachmatų turnyras

CHICAGO. — JAV-bių šach
matų čempionų rungtynės pra
sideda šį sekmadienį La Salle 
viešbutyje ir tęsis iki rugpiūčio 
24 dienos imtinai. Į turnamen- 
tą suvažiuoja šachmatų meiste
riai iš visų JAV-bių dalių.

Bobby Fisherio pernai Islan
dijoj nugalėjimas sovietų čem- 
pijono Boriso Spasskio šachma
tų menu gyvai sudomino ame
rikiečius ir JAV šachmatininkų 
Federacijoj (USCF) dabar yra 
70,000 narių, vien iš Chicagos 
srities 4,000 narių.

Turnamente yra susirinkę da
lyvauti USCF nariai iš New Yor- 
ko, Bostono, Philadelphijos, St. 
Petersburg© (Fla.), Dallas, Phoe
nix, Los Angeles ir San Fran
cisco.

pasirašė sutartį” padėti viena ki
tai išvengti lėktuvų pagrobimą, 
kaip pranešė sovietų žinių agen
tūra Tass.

LONDONAS. — Anglijos tu
rizmo taryba savo metiniame ra
porte pranešė, kad praeitais 1972 
metais Anglija iš turistų gavo 
$4,250,000,000 pajamų.

PHILADELPHIA. — Green
ville, Delaware, gamtos istorijos 
muziejaus bendradarbiai prane
šė, kad Amerikos vandenyse 
yra įsiveisę iš Kinijos atgaben
ti klemsai (varlakaušiai) ir jau 
užveisė Oeleware upę nuo Tren- 
tono iki Philadelphijos. Kinų tė ir pergyveno po išleidimo vi- 
klemsai yra didelė rykštė, nes same laisvajame pasaulyje susi- 
sparčiai daugindamiesi užkemša'domėjimą 
dokus, irigacijos perkasus, elek
tros jėgaines ir ftebėra įmano-Jčiaus gyvenime”, kur Solženicy- 
ma nuo jų apsivalyti. Įdomu, nas aprašo pragariškas sąlygas 
kaip gudriai jie platinasi: klem-1 
sas pasistengia apžioti vandens 
paukščio koją ir kai paukštis 
juo nešinas : 
upę ar ežerą, klemsas paleidžia 
paukščio koją ir pradeda steig
ti naują koloniją.

sukėlusios knygos
Viena diena Ivano Denisovi-

sovietų darbo vergų kacetuose.

Rankraštis Sovietų Sąjungo- 
nuškrendaTkita'j® buvo išleistas dar prieš sovie- 

■ tams prisidedant prie tarptauti
nės copyright konvencijos, ku
ri įsigaliojo praeito gegužės 
mėn. 27 dieną, įgalinant sovie- 

MADISON, Wis. — Wisconsi- tus uždrausti jų autorių veika- 
no universiteto prof. Dr. Wil-. Jus išleisti užsieniuose.
liam Storms rašo AMA žurna
le apie prasidėjusį naują nuodiji- 
mosi būdą — uostyti chlorofor
mą. Įkvėpuoto chloroformo du
jos sukelia intoksikacijos (ap- 
sveigimo) efektą ir baigiasi są
monės netekimu, kartais ir mir
timi. Tas lėtos savižudybės bū
das pradedąs plisti tarp Wiscon
sin© jaunų paauglių.

Dr. Medvedevas, 48 metų am
žiaus, daro tyrinėjimus geneti
kos srityje Londono medicinos 
centre. Su juo. drauge yra jo 
žmona ir vienas sūnus. Antras 
sūnus paliktas Sovietuose.

DURBAN, Pietų Afrika. — 
Dr. Sergius Sage, 94 metų am
žiaus, autorius knygos “Gyvenk 
100 metų ir džiaugtas”, ką tik 
vedė antrą kartą.

APGAVO PLĖŠIKUS
CHICAGO. — Du plėšikai api

plėšė West Side skolinimo tau
pymo bendrovę, atimdami $5,042 
tikrais pinigais ir du maišu ne
tikrų pinigų, laikomų atiduoti 
plėšikams, ateinantiems pinigų 
reikalauti.

Tie maišeliai paskui buvo ras
ti ištuštinti ir numesti vienas 
prie namų 851 N. Lemington, 
kitas prie 5011 W. Iowa street.

Žuvo 3 čikagiečiai
LAFAYETTE, Indiana. — 

Trys jauni vyrai iš Chicagos bu
vo užmušti, kai nebetoli Lafa
yette, važiuojant 65 plentu be- 
prasilenkiant su sunkvežimiu 
pasimaišė antras automobilis su 
traileriu, ir užgautas sunkveži
mis, kurs buvo skystu cukrum 
pakrautas, užvirto ant čikagiškių 
automobilio. Visi trys tuo auto
mobiliu važiavusieji buvo užmuš
ti; kitu automobiliu ir sunkve
žimiu važiavusieji nebuvo su
žeisti.

• Gen. Creighton Abrams 
pareiškė senato komitetui, kad 
jis Įsakęs bombarduoti komunis
tų karo jėgas, per Kambodijos 
teritoriją siunčiamas į Pietų 
Vietnamą. Operacija būtinai bu
vo reikalinga Amerikos karo jė
goms apsaugoti. Bet įsakymas 
šias operacijas laikyti slaptomis 
atėjo iš Washingtono. Gen. Ab
rams nežino, kuriais sumetimais 
Washingtone buvo padarytas 
toks nutarimas.
• Agrikultūros Departamen

tas nutarė išspausdinti brošiū
rą, kurioje būtų išaiškinta, ko
dėl maisto kainos visame krašte 
brangsta. Nutarimas išspaus
dinti didesni brošiūrų skaičių 

kainavo apie §10,000.
• Amerikos karo aviacija su

davė komunistų karo jėgoms to
kius smarkius smūgius, kad 
Kambodijos karo daliniai prava
lė visą dešinįjį Mekong upės 
krantą. Svarbus paupio kelias 
vėl yra laisvas. Sunkvežimiai 
gali laisvai važinėti tarp sosti
nės ir Mekongo upės žiočių uos
to.

Viceprezidentas Agnew 
protestuoja, kad teismo organuo
se nėra tvarkos. Jis tardomas, 
jam gali būti iškelta byla, bet 
jau teisiamas spaudoje ir te
levizijoje. Pirmą žodį turėtų 
tarti teismas, o tiktai vėliau ga
lėtų jį teisti viešoji krašto nuo
monė. Jis patarė pirma ištirti, 
kas duoda spaudai grynai teis
mui priklausančias informacijas. 
Jam atrodo, kad teismui pada
rytų pareiškimų ankstyvas skel
bimas jau yra nusikaltimas.
• Vokiečių politikai labai su

sirūpinę tolimesne Watergate 
tyrinėjimo eiga. Vokiečiai ma
no, kad dabartinis tyrinėjimas 
yra kenkmsingas JAV užsienio 
politikai. Vokiečiai mano, kad 
jis gali pakenkti JAV apsaugos 
reikalams. Jeigu JAV atšauktų 
JAV karo jėgas iš Europos, tai 
tada reikėtų naujai aptarti visus 
Europos apsaugos reikalus.

Teismuose 126,000 
užsilikusių bylų

WASHINGTONAS. — Vy
riausias JAV teisėjas Warren 
E. Burger mano, kad pilnos teis
mų lentynos nespėjamų išspręs
ti bylų reiškia, jog nuteistieji, 
norėdami apeliuoti, pirma turės 
gauti apeliacijai leidimą. Iki 
šiol bet kas bet kada gali apeliuo
ti. įr jei apeliuojantysis neturi 
pinigų, jis gali apeliuoti visuo
menės sąskaiton.

Teis. Burger pastebėjo, kad 
pirmą kartą per 12 metų fede- 
raliniai teismai išsprendė bylų 
šiek tiek daugiau negu buvo pla- 
nuota, tačiau vis dėlto dar lieka 
126,000 užvilkintų .bylų.

Dovanų sumos turės būti nau
dojamas samdyti didesniam skai
čiui profesorių japonų studi
joms dėstyti. Pagrindinis šių 
dovanų tikslas — padėti ameri
kiečiams geriau suprasti Japo
niją. Nuo profesorių algų likę 
pinigai bus skirstomi studentų 
stipendijoms.

IHinojaus paroda
ČIKAGA. — Illinojaus valsti-. 

jos paroda atidaroma penktadie-, 
nį ir truks iki rugpiūčio 19.d. 
Įskaitytinai. Paroda'bus Spring- 
fieldo šiauriniame krašte. Paro
dos plotas — 366 akrai su 160 
nuolatinių pastatų ir daugeliu 
laikinių pastoginių. Iš Čikagos 
nuvažiuoti trunka apie B1/? va
landos.

Rengėjai sako, kad ši 121 pa
roda būsianti labai įdomi ir spal
vinga. Parodų patalpų lankymas 
•nemokamai. Už pramogines pro
gramas reikės mokėti $1.50. Pa
rodos parkinimo aikštėje telpa 

’8,000 automobilių, mokestis — 
$1.

CHICAGO. -L- Žmogus per am
žių sukvėpuoja apie 13 milijonų 
kubinių pėdų oro, rašoma nau
joje Anthony Smitho knygoje- 
“The Body”. Per vieną norma-, 
lią dieną žmogus įkvėpuoja apie ® 
3,300 galionų oro, kas yra lygu 
530 kubinėms pėdoms. Nakties 
metu oro įkvėpojame dviem treč
daliais mažiau.

SALT LAKE CITY. — šio 
mormonų miesto šerifas Delmar 
Larson papasakojo, kad moterys 
kalinės Salt Lake apskrities ka
lėjime pro langus nuleidžia že
myn iš paklodžių sumegstas ko-(tonų kviečių, kurių kaina yra 
pėčas, kad vyriški kaliniai gale-'apje milijonų. Išsimokėjimo 
tų palipti į antrą aukštą ir tu- sąlygos numato 40 metų termi- 
rėti, kaip šerifas pasakė, “sek- ną ir dar 10 metų palaukime. Da- 
so partijas”, šerifas pasisakė bartinis 80 tūkstančių tonų kvie- 
neturįs supratimo, ar tuo buvo gjų pardavimas yra dalis planuo- 
koks įstatymas sulaužytas. | jamu 280,000 tonu kviečiu, ku-

CHICAGO. — Abbott labora
torijų pareigūnas perspėja, kad 
šiemet šienligė bus “labai rim
ta”.

® Archibald Cox reikalauja, 
kad preizdentas įteiktų prokuro-

Amerikos kviečiai

ratos”. Dent dar pasakė, kad 
administracija nori suvaldyti in
fliaciją tiekmenų padauginimu, 
prekybos išplėtimu ir infliacinių 
išlaidų suvaržymu.

Agrikultūros sekretorius Earl 
L. Butz pareiškė, kad Phase 4 
skatina Ekonomiją pereiti į pri
vačią iniciatyvą ir kad “Phase 
4 baigiasi”. Butz dar pranešė, 
kad pradedama visame krašte 
kampanija paskatinti farmerius, 
farmų pramonę ir agrikultūros 
pareigūnus siekti didesnės mais
to produkcijos vengiant nuosto- 
lių_ šj^rudenj’ir išvystant ko di- 
džiausią-produkciją ateinančiais 
metais.

Aukštose administracijos vie
tose reiškiama viltis, kad fazių 
varžymai bus baigti iki šių me
tų pabaigos ir kad ekonomija 
galės grįžti į “1969 metų sau
sio mėnesio sąlygas”, kokios bu
vo prieš prezidentui Niksonui 
kontroles pradedant.

Prezidento ekonomijos pata
rėjų tarybos pirmininkas Her
bert Stein pasakė, kad publika 
yra labiau linkusi, kad su fazė
mis būtų galutinai baigta da
bar, kadangi daugumas biznie
rių ir kitų amerikiečių atrodo 
kontrolėmis nusivylę.

DACCA. ‘— Bangladešas ir 
Jungtinės Valstybės pasirašė su
tartį, kad JAV parduos 80,000

rie turės būti nugabenti į Ban
gladešą per pirmąjį 1974 metų 
bertainį.

LIMA, Peru. — Darbo minis
teris Pedro Sala žadėjo bandyti 

ruf magnetines juostelesJiečian-, uždrausti seną paprotį Peru kai
čias John Pean veiklą. Cox ne- nuose kroviniams nešti naudoti 
prašo visu įkalbėtu juostelių, žmones viet°ie Kaulių. Tas nuo 
kaip tai norėjo padaryti senato šimtmečių praktikuojamas^ pa- 
komitetas. Teisėjas atsisakė įsa
kyti prezidentui atiduoti visas 
juosteles. Cox mano, kad pre
zidentas turės įteikti tas juos
teles, kurios liečia nusikalstamą ' draudė

protys teisinamas tuo, kad žmo
nės (indėnai) išeina pigiau kaip 
mulai.

MADRIDAS. — Ispanija už- 
Gibraltare esančioms 

John Dean darbą. (jachtoms įplaukti į netolimą Is-
• Vietnamo karo vadovybė panijos uostą Algesiras. Tas žy- 

patyrė, kad šiaurės Vietnamo gis rodo, kad Ispanija siekia pa
karo vadovybė naudoja laikinas griežtinti laikyseną. Praeitą 
paliaubas strateginiam keliui pa- liepos mėnesį Ispanijos atsto- 
statyti. Komunistai nori miškais vas Jungtinėse Tautose prašė 
ir pašlaitėmis pravesti naują general, sekretorių paspausti 
kelią, kuriuo lengvai galėtų per- Angliją, kad atnaujintų su Iš
mesti karo jėgas į Pietų Vietna- • panija pasitarimus dėl Gibral- 
mą. |taro grąžinimo Ispanijai. . . ,

Anglai prisibijo 
perversmo JAV-se
LONDONAS. — Populiarus 

Londono mažo formato laikraš
tis The Sun rugpiūčio 8 'd. nu
meryje rašo, kad prezidentui 
Niksonui ir viceprezidentui Spiro 
Agnew esant tardomiems, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse vis
kas yra galima — net karinis 
perversmas.

The Sun išvedžioja, kad “ne
paprasta daugybė įvykių verčia 
amerikiečius pradėti galvoti, jog 
valdžios sostinė Washingtonas 
yra virtęs politine tuštuma. “Ka
dangi politika kaip ir gamta tuš
tumos nepakenčia, amerikiečiai 
yra pastatyti akis akin su siau
binga karinio perversmo gali
mybe”, perspėja The Sun.

Širdis per 70 metų 
muša 3 bilij. kartų
WASHINGTONAS. — Ame

rikos širdies ir Plaučių institu
to tyrinėtojai apskaičiavo, kad 
žmogaus širdis nuo gimimo iki 
70 metų amžiaus muša 3 bilijo
nus kartų, per tą laiką išpum
puodamas 50 milijonų galionų 
kraujo.
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UNION FEDERAL’SSAVINGS PLANS
Your savings dollars earn the maximum an
nual interest rates allowed by law. At Union 
Federal, with our experience of 75 years in 
business and the strength of more than 47 
million in assets, your money will make mo
re money for you safely. Accounts are insur
ed up to $20,000 by an agency of the federal 
government Since the Federal Home Loan 
Bank Board has authorized new and higher 
interest rates for savers in member Asso
ciations, Union Federal is pleased to an
nounce that we are passing them to our sav
ers. In addition, we began compounding in
terest on all our accounts on a daily basis 
effective July 1st, 1973. Intrest will be paid 
quarterly.

Come to Union Federal, and join the Union 
Army of savers!
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($1,000 minimum 1-Year maturity)

ANNUAL

YIELD ON’ NEW CERTIFICATES
($5,000 minimum, 30-nronth maturity)

OFFICE HOURS
MONDAY, TUESDAY 
WEDNESDAY 
THURSDAY 
FRIDAY 
SATURDAY

Cfested

r’WWALK-UP WINDOW:
Monday thru Saturday 8:45 a. m. to 9 a. m. 

Wednesday Closed

FOUNDED 1W

Amounts deposited on or before the 10th of 
the month earn from the 1st, provided they 
are not withdrawn before the end of the ca
lendar quarter. Deposits, or withdrawals 

may be made at any time in any amount

Regulations by the federal government re
quire a penalty on interest on funds with
drawn before the stated maturity date. 
Should a saver withdraw funds before the 
certificate matures, he will receive LESS 
INTEREST THAN THE PASSBOOK 
RATE. The minimum penalty on such with
draw! is calculated at 5*4% from the date of 
inssuce, or renewal. In addition, there is also 
a loss of up to 90 days’ interest at the 5%% 
rate.
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Detroito naujienos
Lietuvių kambarys Wayne valstijos universitete

Liepos 30 d. Jurgio Mikailos 
namuose įvyko lietuvių kamba
rio Wayne valstijos universite
te komiteto posėdis. Posėdyje 
dalyvavo pirm. Jurgis Mikaila, 
vice pirm. Stefanija Kaunelienė, 
sekret Martinas Stonys, ižd. An
tanas Sukauskas, Viktoras ir 
Birutė Rauckiai, kun. Viktoras 
Kriščiunevičius, Vincas Tamo
šiūnas, Vacys Urbonas ir Anta
nas Grinius. Posėdyje buvo ap
tariami dovanų paskirstymo rei
kalai. Nutarta išspausdinti 100,- 
000 bilietų, kurie bus platina
mi ir tarp amerikiečių. Tais rei
kalais daugiausia rūpinasi Vik
toras ir Birutė Rauckiai.

S. Kaunelienė perskaitė atsa
kymą “Detroito aidui”, įdėtą 
Dirvoje. Atsakyme plačiai ir 
vaizdžiai išdėstyta kambario 
reikšmė ir jo reikalingumas lie
tuvių reprezentacijai. Atsaky
mas bus pasiųstas “Dirvai” ir ki
tiems laikraščiams. “Detroito ai
das” neobjektyviai rašo ir gal 
tiktai dėl to, kad ne jis, o kas 
nors kitas, Wayne valstijos uni
versitete kambario sumanytojas. 
Kaip “Detroito aidas” beneigtų 
tą užsimojimą, bet jis bus įvyk
dytas, ir kambarys bus įrengtas. 
Tūkstančiai studentų ir profe
sorių lankys lietuvių kambarį, 
arčiau susipažins su jos menu 
ir kultūra. Mieli lietuviai auko
kite tam kilniam užsimojimui. 
Jūsų vardas bus įmūrytas į uni
versiteto sieną. Aukos nurašo
mos nuo pajamų mokesčių.

ALT S-gos Detroito skyrius 
rugpjūčio mėn. 19 d., sekmadie
nį, ruošia tradicinę vasaros išvy
ką gegužinę prie Tipsico ežero 
Adamkų vasarvietėje. Pradžia 
nuo 11 vai. iš ryto. Skyriaus val
dyba kviečia į šią išvyką ne tik 
visus skyriaus narius su šeimo
mis ir draugais, bet ir visus apy
linkės lietuvius. Lietingam orui

esant, Adamkų plati pastogė su
talpins visus. Važiuoti iš De
troito 96 keliu ligi 23 ir į jį suk
ti dešinėn, važiuoti ligi 59 ir į 
jį sukti dešinėn. Pavažiavus 
apie 3 mylias, sukti kairėn į 
Farton rd., pavažiavus apie 4 
mylias sukti dešin. į Clyde rd., 
ik jo už 1.’ myl. sukti kairėn į 
Tipsico rd., pavažiavus apie 2 m. 
sukti dešinėn į Weberdale rd., ir 
Už pusės mylios Adamkų vasar
vietė.

— Iš suruošto festivalio liepos 
13 ir 15 d., kuriam vadova

vo DLO centras prie upės kran
to, patikslinu aukų paskirstymą. 
Spaudoje anksčiau rašyta, kad 
Windsoro mergaičių Aušros 
kvartetui paaukota 75 dol., iš 
tikrųjų paaukota 100 dolerių. 
Taip pat buvo pamiršta pami
nėti, kad ryšium su Brežnevo 
atsilankymu Amerikoje, demon
stracijoms buvo paskirta auka 
autobusui užsakyti taip pat 100 
dolerių.

— Mirė Rimantas P. Telyčė- 
nas, rugpiūčio 3 d. R. P. Telyčė- 
no vairuojamas motociklas susi
dūrė su automobiliu. Buvo sun
kiai sužeistas ir bevežamas ligo
ninėn mirė . R. P. Telyčėnas 
gyveno Detroito priemiestyje 
Manro, gimęs 1951 m. rugsėjo 
3 d. Priklausė Baltijos Tunto 
skautams. Buvo pašarvotas Yo- 
landos Baužienės laidotuvių na
muose, rugpiūčio mėn. 4 d. su 
bažnytinėmis apeigomis palaido
tas Holy Sepulchre kapinėse, da
lyvaujant dideliam būriui jauni
mo. Liko nuliūdime tėvai: Ada 
ir Balys Telyčėnai, brolis Edu
ardas su žmona, sesutės Irena 
ir Vilija, dėdės ir tetos Ameri
koje ir Lietuvoje, draugai bei 
pažįstami. Rimantai, ilsėkis ra
mybėje.

see us for 
financing;

' AT OUR LOW RATES

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way to save regularly!

WITH REPAYMENT 
G Fl* OUF INCOME

□ĮJR SAVINGS 
CERTIFICATES

r-ra FrarMi..sAVlMCS.

INSURED

Mutual federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel.: 847-7747

HOURS: Mon.Tue.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

69 YEARS SERVING CHICAGOLAND

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų 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., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gaūsiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

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

* 5. Maironit JAUNOJI LIETUVA, po»m». 118 psl., $1,00.
6. Alfonsai VimbutM, 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. Ju«»i ivalitM, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
valkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonai Valaiti!, 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. 60608 
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PR. A,F....
ŠIENLIGĖ IR JOS GYDYMAS

(Tęsinys)
. ŠIENi.JGftfT ŠLMPTljMAi1'!

Šienlige dažniausiai serga be 
temperatūros, jei atsiranda 
temperatūra, tai labai retas at
sitikimas, ir spėjama, kad 
jau yra nušalimas ar kokia ki
ta infekcija, prisidėjusi prie 
šienligės: ' •’ Į

Šienligės pradžia labai pa
naši į paprastos slogos simpto
mus. Ligonis pradeda čiaudėti,

| ligoniui ouus j a Ir u uju . lyviinus, 
kurioms žolėms jis yra jautrus 
ip nuo kurių žolių, krūmų ar 
medžių jis yra gavęs alergiją.

1. Kambaryje negali bili jo
kių gyvulių, jokių paukščių, nes 
jie atneša labai daug dulkių ir 
ligoniui sustiprina šienligės 
simptomus.

2. Vengti vietovių, kuriose 
ligonis yra gavęs šienligę. So
dų gėlynų, parkų ir kitų nenu- 
piautų žolynų, kur yra dulkės, 
sukeliančios šienligę.

3. Uždaryti kambario langus, 
naudoti oro vėsintuvą, kuris 
filtruoja orą.

4. Neturint vėsintuvo, įdėti 
specialius langų filtrus, kurie 

Įsugeria dulkes ir filtruoja orą.
5. Jei važiuojama per sodus, 

parkus ir ypač per nenupiau- 
tus sklypus, kur yra daug pri
nokusių piktžolių dulkių, au
tomobilio langai turi būti už
daryti, ir pasistengti turėti 
automobilyje oro vėsintuvą.

6. Naudoti specialias nosies 
ir burnos maskes, kurios filt
ruoja orą, ir ligonis neįtrau
kia tiek daug kenksmingų šien
ligės dulkių.

7. Jei šitos sąlygos ir prie
monės nepadeda , tai ligoniui 
rekomenduojamas šiltesnis pie
tų klimatas.

Jei ligonis išpildo visus hi
gienos reikalavimus, kuriuos 
nurodo gydytojas, gauna pa
grindinį gydymą, leidžiant in
jekcijas, tai pagijimas garan
tuojamas 90%.

(Pabaiga)

HOUSTON, Tex. — Ameri
kos astronautai skrisdami į erd
vių stotį Skylab be įvairių eks
perimentų vieną tokį daro su 
“naminiu” voru, kurį laiko stik
liniame keturkampiame inde. 
Voras, vardu Arabella greit ap
siprato su faktu, kad dausose 
traukos (gravitacijos) nėra ir 
pradėjo pinti savo voratinklį, tik 
tas jo voratinklis yra “nenorma
lius” — vieton pynes savo tinklą 
iš viršaus ir apačios, čia jį pina 
Iš' visų keturių pusių.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

Du neperskiriami draugai — berniu
kas ir jo šuniukas Bradford miesto 
parke net slidinėti eina kartu: (1) 
abudu lipa laiptais aukštyn, o (2) abu- 

•' du kartu čiuožia žemyn.

grindinis gydamas — tai injek
cijos, lyg skiepijimas, kuris 
padaro ligonį nejautrų šienli
gės sukėlėjams. Skiepijimas nuo 
raupų,nuo difterito padeda li- 
goniui lengvai persirgti ir li
gonis daugiau neserga ta liga. 
Taip ir injekcijos dėl šienligės 
gydymo duoda ligoniui imuni
tetą šienligei, ir ligonis pasida
ro šienligei atsparus.

Simptomatinis gydymas ma
žina ligoniui kosulį, mažina 
ašarų bėgimą, mažina niežė
jimą, bet jei ligonis nustoja 
tuos vaistus ėmęs, vėl prasi
deda ligos simptomai — niežė
jimas, ašarų bėgimas. Ar li
gonis ima vaistus, iš vaistinin
ko pats be recepto pirkdamas, 
ar gauna nuo gydytojo su re
ceptu, vis vien tie simptomi
niai vaistai nepagydo .šienligės.

Simptomatinio gydymo vais
tų yra daug. Kam jų reikia, ge
riausia kreiptis į savo gydyto
ją*

Pagrindinis gydymas yra il
gas ir brangus, bet jis 95% šien
ligę pagydo. Daromos injekci
jos, pagamintos iš kenksmin
giausių žolių ekstrakto mišinio. 
Injekcijas reikia daryti prieš 
apsergant šienlige. Jei ligonis 
žino, kad jo šienligė prasideda 
birželio mėn., tai jis turi gj’dy- 
tis mėnesį anksčiau ir gauti 
injekcijas, kad prasidėjus dul
kių sezonui, jis jau pasitiktų 
savo šienligę su atsparumu 
kūne. Šitą ligos sezoną ligonis 
perserga daug lengvesne for
ma ir pakartojus kelerius me
tus iš eilės, ligonis' dažnai pa
sveiksta nuo šienligės. ' .

Leaderie vaistų kompanija 
gamina , combined pollen aller
genic extract, kuris sudarytas 
iš nuodingiausių ir pikčiausių 
žolių ekstrakto. J jį įeina June 
grass, orchard sweet vernal, 
ragweed, redpot, sagebruch, 
Timothy (motiejukaij. šito pa 
grindinio vaisto duodama du 
kartus savaitėje. Pradedama 
labai silpnu skiediniu 100 vie- 
neįų^ paskutinė injekcija turi 
20.000 vienetų.

KAIP APSISAUGOTI 
C ŠIENLIGĖS

Ligonis labai dažnai žino, 
kur jis ią šienligę yra gavęs ir

vyko vasaros pabaigoje 
kkuą‘hi$<iĮ|fctį.į Gydytdjaš be- 
inedžio^anias, nuo dfgugų at
siskyrė, draugai jį rado po 
kelių valandų be sąmonės prie 
upeliuko begulintį. Nuvežę į 
ligoninę 
bėre s i- r " fvv*
iąjslrošk< norėjo atsigerti i 
infSkFįŠamtftęs upeliuką', 
jo atsigerti.

Daktaras prie upeliuko kraš- 
=, pamatė 

labai gražų laukinės gėlės žie
dą. Prieš gerdamas pauostė tą 
žavų, gražų žiedą, momenta
liai apsvaigo ir nebepajėgė pri-

m iš

gaivino ir pasikal- 
ijoę kad jis pavargęs 

ir, 
nuė-

neš nosies 'sekrecija' ’ pJHfdėjar10’* prie P®k»andęus
nuo dulkių erzinimo. Nosies 
gleivinė parausta, patinsta, ir 
orus pro nosį neina. Nosis už
sikemšu. Didžiausias nemalo-
numas ir kančia, kada ligonis 
negali' kvėpuoti pro nosį, nes 
nepasilsi, nemiega ir pasidaro 
nedarbingas.. Prasideda akių 
vokų paraudimas ir niežieji- 
mas. Vėliau akies vokų užde
gimas sukelia ašarų bėgimą2. 
Jautresni žmonės jaučia ne tik 
akių niežėjimą, bet jaučia, 
lyg į akį būtų kas įkritęs, akį 
lyg bado smaila adata. Vėliau 
šienligės dulkės erzina gerklę 
ir bronchus, sukelia bronchų 
ir gerklės uždegimą. Iš nosies 
uždegimas pereina į nosies ply
šius', į kaktos ir burnos tuščias 
ertmes ir sukelia sinusitus. 
Tai jau rimta šienligės kompli
kacija.

šitokie simptomai, jei ligo
nis nesigydo, tęsiasi iki rudens 
ir vėliau, orui atšalus,, dažniau
siai prie šienligės prisikabina 
visokios slogos, gripai ir jau 
smarkiai komplikuoja ligą. Li
gonis jau dažnai turi pakilusią 
temperatūrą. Ligonio krūtinė 
užgulus, sunku atsikosėti. Ši
toks ligonis turi rimtai gydytis, 
nes kitais metais šienligės simp 
tomai -paparastai pablogėja.

Piktžolės ir laukinės gėlės 
dar ne visai ištirtos. Aš duosiu 
pavyzdį, kaip vienas gydytojas 
lietuvis įpirmojo Pasaulinio 
karo metu nukentėjo nuo gė
lės paŪdštyftib prie Korėjos ir 
Rusijos sienos.

Grupd^ne^ziotojur^jii tat*pė 
vienas lietuvis .gydytojas, pu-

kišti burnos prie vandens ir 
neatsigėręs paliko be sąmonės. 
Jei draugai nebūtų radę, tai jis 
būtų žuvęs prie paslaptingos 
gėlės ir ,mlško tyro vandenėlio. 
Tad matome kokių yra nuodin
gų žiedų: icikiek jų reikia sau
gotis.

Kitas pavyzdys. Ateina mo
teris į mano kabinetą, Cleve- 
landė; jipveda vyras, nes ji 
nieko nemato. Ji sako, kad va
kar buvo pas kaimynę, kuri 
turėjo iš miško parsivežutsi 
laukinių gražių gėlių, ir ji tas 
gėles pauosčiusi. Tuoj pradė
jo niežėti nosį ir veidą, ir ji 
greitai iš kaimynės parėjo na
mo. Pradėjo trinti tepalais, 
bet nieko bepadėjo, ir po ke
lių valandų užtino abi akys, ir 
nieko nėgšli matyti:

Stiprus lietus daug užaugina 
piktžolių, saulė jas prinokina, 
ir vėjas plačiai paskleidžia po 
apylinkes dr nuodija žmones. 
Kaip minėja, pikčiausios ir 
kenksmingiausios dulkės pra
sideda rugpiūčio mėnesį ir 
baigiasi spalio mėnesio pra
džioje. Jei rugpiūčio pradžio
je tų kenksmingų dulkių ore I 
kubiniame centimetre priskai- 
tQma 20:dųĮkių, tai rugsėjo vi
duryje viename kub. centimet
re priskaitojna jau 200 dulkių, 
šitas laikas yra pats pavojin- 
-gUwia,s..
kaip jnątome, /re yra didžiau
sia dulkių, .koncentracija, 200

Švyturio Jūry šauliy 
kuopos išvažiavimas

dulkiu viename kubiniame cen
timetre. -f « t-

ŠIENLIGE GYDYMASr . * 4 M

kuriuo laiku. Jis žino dažnai, 
kada ir kuriais mėnesiais šien
ligė ligoniui pablogėja. Tos in
formacijos labai reikalingos gy
dytojui, nes gydytojas, sužino
jęs, kada, kurios žolės ar .krū
mai yna kenksmingi, žino ko
kio žolių mišinio injekcijos 
jam reikalingos. Jei rtėra jo
kių informacijų, tenka daryti

Rugpiūčio 5 d.' Windsoro Ki- 
zių sodyboje įvyko jūrų šaulių 
išvažiavimas. Dalyvavo apie 
šimtas šaulių ir svečių. Vieta 
prie St. Clairo ežero kranto, ne
paprastai gražioje vietoje. Po
nai Kiziai nuoširdžiai vaišingi 
žmonės. Leido naudotis ne tik 
visa sodyba po šimtmetiniais 
ąžuolais, bet ir gyvenamosiomis 
patalpomis. Visi linksminosi va-i 
šinosi, nuotaikingai dainavo. 
Buvo ir kitokių paįvairinimų. Do
vanas laimėjo: Antanas Rimša 
ir Laura Leonavičiūtė po bonką 
stipresnės, o Juozas Kirvelaitis 
— tortą.

Windsoriskiai pareiškė norą 
stoti į švyturio šaulių kuopą, 
štai nauji nariai: Windsoro mer
gaičių Aušros kvarteto vadovė 
Valė Tautkevičienė, Albinas 
Tautkevičius, Adelė čiuprins- 
kienė, Balys Bareišis, Antanas 
Rimša, Česlovą Skrebulienė, Eu- 
ge nija Pakauskienė, Petras Več- 
kys ir Mečys Žilinskas.

Ruošiant išvažiavimą pasidar
bavusieji; Konstancija Kirvelai- 
tienė, Stasė Vycienė, Angelė Šu
kienė, Jonas Balsys, Stepas Lun-

Prieš kalbant apie gydymą, 
reikia keletą pastabų apie mais
tą ir jo alergiją. Mes žinome, 
kad daug žmonių negali valgy
ti tam tikro valgio, nes jei 
žmogus suvalgo žemuogių, jį 
išberia ir niežti odą, jei kitas 
suvalgo vėžį, jį pradeda nie
žėti. Tokie žmonės yra alergiš
ki tam valgiui ir negali jo val
gyti. Belgijoje, buvo padarvfa 
540 žmonių odos tvrimai, ir 5% 
ju buvo alergiški kviečių ir ru
gių miltams. Jei toks turi šien
ligę, jis negali valgyti nei ru
gių, nei kviečių gaminių, nes 
toks ligonis, sergąs šienlige, 
turi dvigubai kentėti, nuo šien- 
likės ir alergijos rugių ir kvie
čių maistui. Ligoniai, nepa
klausę gydytojų patarimų, val
gė rugių ir kviečių gaminius ir 
daug sulciau ir su komplikaci
jomis sirgo šienlige. Dabarti
niu metu daromas odos tyri
mas, patepama oda tam tik
rais skiediniais ir sužinoma, 
kokiam maišui ligonis vra per
daug jautrus — alergiškas.

šienligės gydymas yra simp- 
kuris negydo, o tik

Pa-
gys, Vincas GYincevičius ir Juo- tematinis, 
zas Kinčius. A. Sukauskas mažina ligos simptomus.

——............ .  .................. ....................................... . ................... .........

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR ^NAUJIENOSE" 

iu DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gutten — DANTYS, Jų priežiūra, sveikata ir grožl*^7

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik  $3.00
Minkštais viršeliais tik * ----- - ---------------------- $100

Dr. A. J. Gtnwn — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik  $130
Galima taip pat užiliakytl paltu, atsiuntus čaltį arba 

monay ordarj.' •

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų 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.

NEW RATES ON SAVINGS CERTIFICATES

PER ANNUM

$5,000.00 OR MORE

4 YEAR MATURITY

$5,000.00 OR MORE

30 MONTHS MATURITY

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pistuose kiemas automobiliams pastatytL

Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

I — NAUJIBNOS, CHICAGO Ė, ILL — FRIDAY, AUGUST 10, 1973

$2,500.00 OR MORE

1 YEAR MATURITY
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Ulbrichtas mirė, siena tebestovi
Aštuoniasdešimt metų sulaukęs Walteris Ulbrichtas 

praeitą savaitę mirė rytų Berlyne, bet šio komunistų par
tijos vado pastatyta gėdos siena dar tebestovi. Ulbrichtas 
buvo vienas Įtakingiausių Vokietijos komunistų, visa šir
dimi ir siela atsidavusiu rusiško tipo “komunizmui”.

Ulbrichtas buvo paprastas Vokietijos stalius, jaunas 
šį amatą pramokęs ir ilgus metus savo rankomis duoną 
užsidirbęs. Reikalai pradėjo kisti, kai jis tapo komunistų 
partijos nariu ir gavo progos nuvažiuoti j Maskvą ir ten 
susipažinti su ten veikusiais komunistų partijos nariais.

Maskvoje Ulbrichtas turėjo progos arčiau pažinti ten 
gyvenusius ir prie komunistų internacionalo dirbusius 
vokiečius komunistus. Iš Maskvos jie stengėsi vadovauti 
Vokietijoje dirbusiems komunistams. Ulbrichtas pats 
veikė pagal senų komunistų instrukcijas, bet laikui bė
gant jau pradėjo nepatikti Įsakymai iš Maskvos. Jis no
rėjo gauti teisę vietoje spręsti politinės taktikos klausi
mus. Savo abejones jis pareiškė vienam kitam partijos 
vadui, bet buvo labai atsargus. Jam nepatiko Maskvoje 
buvusių “draugų pamokymai” ir patarimai. ' .

Ulbrichtas pataikė geru laiku patekti į Maskvą. Sta
linui jau buvo Įgrisę visi tie “revoliucionieriai”, besimai
tinę iš sovietų valdžios iždo. Jis negalėjo pakęsti, kad kai 
kurie palaikė ryšius su asmeniškais paties Stalino prie
šais. Stalinui jie buvo tiek Įgrisę, jų skundai ir plepalai 
jam buvo tiek nusibodę, kad jis ieškojo progos jų atsikra
tyti. Stalinas dar panoro pasikalbėti su naujai Maskvoje 
atsiradusiu Ulbrichtu. Ulbrichtas jau anksčiau buvo bu
vęs Maskvoje, bet su Stalinu jis neturėjo progos susitikti. 
Maskvoje sėdintieji vokiečiai komunistai prie Stalino 
nenorėjo jo prileisti.

Stalinui patiko jaunas Ulbrichtas. Jiedu susikalbėjo 
ir susiprato. Kada atėjo kalba apie Maskvoje gyvenan
čius vokiečių komunistų partijos narius, Ulbrichtas pa
reiškė savo nepasitenkinimą. Ulbrichtui nepatiko noras 
viską valdyti iš tolo. Jis norėjo, kad ir jam būtų leista da
ryti kelis svarbius nutarimus. “Tai kas tada daryti su Mas
kvoje jau kelintas metas sėdinčiais ir jokios naudos ne- 
nešančiais vokiečiais komunistais?” — paklausė Stalinas. 
Vokiečių emigracijos sluoksniuose eina Įvairiausių pasa
kojimų apie Ulbrichto atsakymą, bet tikslų atsakymą ži
nojo tiktai Ulbrichtas ir Stalinas. Gal ji taip pat žino ir 
Stalino kambaryje buvusi magnetinė juostelė, kuri tuo 
tarpu dar nenurašyta ir nepaskelbta. Tiek težinia, kad 
valymo metu Ježovas išžudė visus vokiečių komunistų

partijos centro komiteto narius. Keli vokiečiai buvo iš
kviesti Į Maskvą “pasitarimams”, bet ir jie ten buvo lik
viduoti. Ilgus metus vokiečių komunistų partijos reikalus 
tvarkę patyrę partijos žmonės buvo išžudyti, o Ulbrich
tas liko gyvas.

Senas vokiečių komunistų partijos centro komitetas 
buvo likviduotas, o Ulbrichtas paskelbtas vokiečių komu
nistų partijos sekretorium. Ulbrichtas buvo ištikimas 
Stalinui, o Stalinas leido Ulbrichtui sauvaliauti likusioje 
komunistų partijoje. Tvirtinama, kad Ulbrichtui buvę 
labai sunku išgyventi Molotovo — Ribbentropo laikotar
pį, bet jis tylėjo ir Įsakymų klausė. Vokiečiai dar ir šian
dien pasakoja, kad Ulbrichtas turėjo tiesų susisiekimą 
su Stalinu. Stalinas bet kurią valandą galėjo paskambinti 
Ulbrichtui ir jam Įsakyti, tuo tarpu Ulbrichtas Stalinui 
net pasiskųsti negalėjęs, nes Ulbrichto telefono ragelis 
turėjo tiktai klausytuvą, o nebuvo kalbą perduodančios 
telefono dalies.

Ulbrichtas sauvališkai tvarkė visus komunistų par
tijos reikalus. Jis buvo ne tik Rytų Vokietijos valdovas, 
bet jis spręsdavo visus Rytų Vokietijos komunistų parti
jos reikalus. Kelis kartus komunistų partijoje bandė; 
kelti galvą opozicijos elementai, bet Ulbrichtas juos labai- 
lengvai apramino. Ulbrichtas Rytų Vokietijoje nelikvi
davo vokiečių komunistų, kaip 1935 metais Stalinas juos 
likvidavo Maskvoje, bet iš partijos eilių juos pašalindavo 
ir liepdavo nesikišti. Porą kartų bandė galvas kelti dar
bininkai, bet Ulbrichtas pasipriešinimą likvidavo žiau
riausiomis priemonėmis.

Ulbrichtas negalėjo sustabdyti vokiečių nuo bėgimo Į 
Vakarus. Pradžioje jie bėgdavo šimtais, o vėliau traukė 
tūkstančiais. Jis žinojo, kad negalės atstatyti apardytos 
Rytų Vokietijos pramonės, jeigu geriau patyrusieji dar
bininkai išbėgs į Vakarus. Jis žinojo, kad policija nepa
jėgs bėgančių sustabdyti. Ulbrichtas sugalvojo sieną vi
duryje Berlyno. Jis Įsakė griauti namus, kaip rusai kirto 
miškus, statė sieną ir statė sargybas, šaudančias Į kiek
vieną, kuris drįsdavo prie naujai išmūrytos sienos priar
tėti. šimtai vokiečių buvo nužudyti, prie gėdos sienos, 
dar didesnis jų skaičius buvo sužeistas.

Ulbrichtas sustabdė vokiečių bėgimą iš “komunisti
nio rojaus”, jis pastatė ant kojų Rytų Vokietijos pramo
nę, bet jis nepajėgė jos tiek išvystyti, kiek tai padarė lais
vos Vokietijos biznieriai ir gyventojai. Ulbrichtas nepa
jėgė pagaminti Sovietų Sąjungai reikalingų mašinų ir 
pramonės produktų. Tų gaminių Sovietų Sąjunga buvo 
priversta ieškoti Vakarų Vokietijoje. Ulbrichto’ karčiau-
sioji valanda buvo žinia apie sovietų valdžios nutarimą 
priimti Willy Brandtą Kremliuje ir pradėti pasitarimus 
santykiams užmegzti. Ulbrichtas labai gerai žinojo, kad 
jis buvo pavarytas iš partijos vadovybės, nes rusams jau 
buvo naudingesni santykiai su Vakarų Vokietija;

Sovietų valdžia pasižadėjo ■ atleisti varžtus nuo Rytų 
Vokietijos, bet šis pažadas jai labai'slinku tęsti.' Dar sun
kiau jai atleisti varžtus nuo kitų Rytų Europos pavergtų 
kraštų. Sovietu Sąjunga negaus jai taip reikalingos eko
nominės paramos, jeigu ji nesutiks atleisti varžtų, dviem 
šimtam milijonų Rytų Europos gyventojų.

tais, kada Lietuva buvo carinės 
Rusijos okupuota. Tada Lietu
vos mokyklose visi dalykai buvo 
dėstomi rusų kalba. Jos tėvas 
vedė lietuvaitę ir juodu savo duk
rą išauklėjo lietuvių kultūroje. 
H. Tautvaišienė taip pat mokė
jo ir latvių kalbą.

Tautų Kapinyne Sibiro Tundro
je ji šiaip pasisakė:

— Gimiau ir augau Lietuvoje, 
smulkaus prekybininko šeimoj. 
Buvau amatininkė. Mano vyras 
valsčiaus savivaldybės sekreto
rius, amatininko sūnus.

Tautvaišienė vertėsi siuvimu. 
Vyras buvo vietos veikėjas, lie
tuvių gyvenimui savas.

1941 m. birželio mėn. 14 d. ji 
su savo vyru buvo suimta ir 
Sibiran išvežta. Nuo vyro ji bu
vo atskirta. Vyras kažkurioje 
sunkaus darbo stovykloje ūmai 
mirė.

H. Tautvaišienė buvo įkurdin
ta žuvų ūkyje jakutų gyvenvie
tėj, Trofimovske, toje vietoje, 
kur Lenos upė įteka į Ledų van
denyną. Gamta ten žiauri. Vos 
4-5 mėnesius žemė nuo šalčio at
leidžiama, bet ne giliau kaip per 
porą sprindžių, žiema šalta. 
Gausu sniego ir audrų — purgų, 
kurioms praėjus, visi trobėsiai 
užkloti sniegu.

Toje pat stovykloje buvo įkur
dinta per 50 lietuvių. Tarp jų: 
mokyt. Apanavičius su sūnum 
studentu, kiti mokytojai: Bal
tokas, Buiša, Daniliauskas, gim
nazijos direktorius Marijampo
lėje, ir jo žmona, Guzevičius, 
Garbšys, Misiūnas, Puodžius, 
Saulevičius ir kiti, tarp jų ir 
Vincas Vilkaitis su žmona ir duk
ra ir-sūnum, mokyklinio amžiaus 
abudu. V. Vilkaitis žemės Ūkio 
akademijos rektorius, Dotnuvo
je, kelerių mokslo rašinių auto
rius, fitopotologijos mokslo ša
kos įkūrėjas Lietuvoje. Ten pat 
po poros metų — 1943 m. sausio 
19 d. jis mirė. Jo žmona, pran
cūzų ir vokiečių kalbos moky
toja, mirė vėliau Jakutsko ligo
ninėje.

H. Tautvaišienė ten pat kartu 
su visais toje vergų stovykloje 
gyveno, dirbo, skurdo. Ši parei
ginga, sumani moteris rado bū
tina tas mūsų tautos tremtinių 
kančias aprašyti. Tautų Kapi
nyno Sibiro Tundroje įvado žo
dyje ji šiaip pasisako:

— Patekusi į laisvąjį pasaulį, 
laikau savo pareiga paliudyti bei 
papasakoti apie žmones, kurių 
daugumas moterys ir vaikai ne
kaltai kentėjo žiauriausią smur
tą, juos ištikusią nelaimę ir bai
sųjį likimą.

H. Tautvaišienė savo pažadus 
tesėjo, tas kančias aprašė ir pa
liudijo.

Ji mėgino pabėgti, bet buvo 
sugauta ir nuteista 25 metų sun
kiųjų darbų kalėjimu. Atrodė, 
kad ją ištiko beviltiškas likimas.

Curt Pete rso nz Floridos konservą tori us, stebi astroiiabą, tai yra 
tokį instrumentą, kokiu jūreiviai senovėje, kol nebuvo ištobulin
tas sekstantas, plaukdami jūromis ir .okeanais sekdavo pagal žvaig
ždes savo kelionės kryptį. Ši astroliaba, laikoma Floridos valst. 
muziejuje Tallahasse mieste, yra paimta iš vieno ispanę laivo — 

galeono, nuskendusio, kaip spėjama, 1622 metais.

Bet Čia ji pradėjo stengtis kaip 
nors iš tos nelaisvės išeiti. Jos 
tėvas, nors buvo galutinai įsikū
ręs Lietuvoje ir ten mirė, bet 
švedų pilietybės neišsižadėjo. 
Tuo būdu formaliai ir ji buvo 
Švedijos pilietė. Ta kryptimi ji 
pradėjo veikti ir po didelių ir 
sunkių pastangų, Švedijos vy
riausybė ja susirūpino, kaip sa
vo piliete. Galop, ji buvo iš ka
lėjimo paleista ir leista jai iš
vykti švedijon. čia ji buvo vi
sa kuo aprūpinta, pripažinta jai 
pensija, ir tapo ramesnis gyve
nimas. Švedijoje ji nerimo. Jai 
paropotas buvusias kančias kaip 
nors paskelbti. Apie tai para
šė laišką Vilkui. Laiškas buvo 
parašytas pusiau latvių, pusiau 
lietuvių kalba. Kadangi Vliko 
narys K. Bielinis mokėjo latvių 
kalba, tai ir tas laiškas buvo 
įteiktas K. Bielirriui. Kipras 
Bielinis tada pradėjo su H. Taut
vaišiene susirašinėti ir to susi
rašinėjimo dėka H. Tautvaišienė 
sumetė Tautų Kapinyną Sibiro 
Tundroje. Rašinį spaudai pa
ruošė K. Bidinis ir atidavė jį 
spausdinti ir išleisti A LSS Li
teratūros Fondo Komisijai, ku
rios įsteigėju ir jos reikalų ve
dėju buvo pats Kipras Bielinis.

To veikalo buvo išleista 5,000 
egz. ir ūmai visi buvo išparduo
ti. šiuo metutai gal buvo vie
nintelė knyga tokiu gausiu tira
žu išleista ir ūmai išplatinta.

H. Tautvaišienė bene pirmo
ji moteris, kuri susirūpino ap
rašyti Sovietų Sąjungoje bolše
vikų įgyvendintą vergiją. Ir

kaip mokėjo ir galėjo, ji parašė.

Tas leidinys buvo išleistas ir 
anglų kalba — 2,000 egz. Deja, 
tas leidinys neturėjo jau tokio 
pasiekimo, ne tik tarp lietuvių, 
kiek tarp anglų kalbą vartojan
čių. čia reikėjo bent trumpai 
toje pačioje knygoje suminėti ir 
Kremliaus šalies vidaus san
tvarką. Tada ir tos kančios būtų 
buvus angliškai kalbantiems 
ryškesnės, geriau suprastos.

Teko tarp dviejų, jaunuolių 
JAV piliečių perskaičitisių tą 
leidinį, išgirsti tokias pastabas:

“Nesuprantama, kodėl gau
domi išvežti vergi j on nepasi

skundė policijai ar teismui. Ga
lėjo ir protestuoti, demonstra- 
ciją kelti”...

Tautų Kapinynas Sibiro Tun
droje leidinį anglų kalba taip 
pat išleido LSS Literatūros Fon-: 
do komisija. ... . •

Dar rankraštyje, ranka rašy
tame yra H. Tautvaišienės ap
rašytas 1941 m. birželio mėn. 
gyventojų išvežimas, kuris pa
lietė Mažeikių kraštą,

H. Tautvaišienė plačiai susi
rašinėjo su K. Bieliniu ir J. Vil
kaičiu. Jos tie visi laiškai ir kiti 
rankraščiai yra A-LSS Litera
tūros Fondo saugojami.

Būtų gera, kad jos rankraštis 
apie išvežimus, 9 puslapių ran
ka rašytas, pasirodytų spaudoje. 
Tų baudžiavinių raudonųjų me
tų būsimai istorijai svarbus ir 
įdomus dokumentas su gausio
mis įvairiomis pavardėmis.

J. Vlks.

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”

Kurortiniam miestte, kur yra daug vi
sokių žmonių, buvo mažiau pavojaus su
sidurti su naciais. Mieste leido gyventi tik 
du mėnesius. Vėliau išsikėlėm gyventi į 
patį mažiausią miestelį kalnuose. Pažiūrė
jęs į žemėlapį, pabrėžiau 50 km. ratą ap
link šį miestelį ir pasakiau savo artimie
siems. kai sovietai pasieks šį ratą, tai bus 
karo pabaiga.

Aplinkui ant didesnių miestų krito 
bombos ir degė dideli gaisrai, bet to mažy
čio miestelio, kuris vadinosi Božyj dar — 
Dievo dovana, bombos nelietė, tik dažnai 
pralėkdavo šimtai Amerikos lėktuvų, nuo 
kurių virėjimo ir ūžimo net žemė drebėjo. 
Žmonės lakstė ir slapstėsi šaukdami: —jie 
ateina, jie ateina!...

Atėjo 1914 metų pavasaris, vokiečių 
armija traukėsi be pasipriešinimo. Buvo 
laikas ir mums trauktis, bet nebuvo jokių 
susisiekimo priemonių. Nė nepajutom. kai 
toliau nuo miestelio pasirodė sovietų ka
riuomenė. TUliau laukti nebebuvo galima. 
Mūsų drąsūs du vyriukai, ‘buvę vokiečių 
kariai, atėmė iš vokiečių ūkininkų porą 
arklių su dideliu vežimu. Susidėjom daik
tus ir keliavus miškų keliais. Mat didesni 
keliaia buvo pilni prancūzų darbininkų ir 

visokių pabėgėlių, kurie gavę laisvę, plėšė, 
kas papuolė.

Vykom į Tūbingeną — prancūzų zoną. 
Kelionė buvo su visokiais nuotykiais. Ma
no pusbrolio jauna ir graži žmona keldavo 
visiems drąsą ir gerą ūpą. Tik nuolatinė 
baimė, kad bolševikų gaujos gali mus pa
vyti ir suimti, slėgė mus visą kelionę, kol 
pasiekėm amerikiečių zoną.

ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ GYVŲ LAVONŲ

O. baisybė! Amerikiečiu zonoj sutikom 
tūkstančius amerkoniškų sunkvežimių, 
vežančius išbadėjusius, pilkus kaip žemė 
ir prislėgtu nuo mirtinos baimės Vokieti
joj buvusius rusų belaisvius. Juos vežė sta
čius, kaip malkas, kad daugiau tilptų į 
sunkvežimius. Mes vieni, keletas lietuvių, 
mažo vilties spindulėlio vedami, slinkom 
ant vežimo su pora žirgelių pro tą baisią 
žmonių minią, varomą į Stalino mirties 
katilą.

Juos vežė Amerikos kariai savo sunk- 
vežinmiais, gal ir nežinodami, kad jie at
lieka pačia žiauriausią laidojančiųjų rolę. 
Amerikos vvriausvbė karo metu suvaidino *■
pačią šlykščiausią ir kvailiausią rolę, pur
vinosios subversijos dėka, padėdama Sta- 
lįno grobonims pavergti trečdalį Europos — 
šimtą milijonų žmonių, dešimtis įvairių 
tautų.. .

Pravažiavus vieną miestelį. Amerikos 
kariai toliau važiuoti nebeleido. Amerikie
čių, per daug jau biurokratinės, taisyklės
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trukdė ne tik gyvenimą, bet ir karo eigą. 
Ir koj jie tūpčiojo be drąsos, ryžto ir ini
ciatyvos, bolševikai užėmė trečdalį Euro
pos.

Keli Amerikos gerai išmaitinti kariai gu
lėjo prie kelio ilsėdamiesi, bet mums toliau 
vykti neleido. Nuėjau į miestelį pas ko
mendantą, parodžiau jam savo studenta
vimo laikų prancūzišką pasą, (Greičiau
siai tas pasas mus išgelbėjo, nes, ko gero, 
jeigu amerikiečiai būtų žinoję, kad mes 
esame lietuviai, lai būtų mus grąžinę at
gal, sakydamas;

— Aš noriu vykti namo (suprask į Pran
cūziją).

Jis atsakė:
— Ir aš norėčiau vykti namo.

— Aš esu inžinierius, karo metu dirbau 
Vokietijoj, ir dabar negaliu grįžti į savo 
namus.

— Ir aš esu inžinierius, — atsakė ko
mendantas, rodydamas ant kariškos uni
formos inžinierijos baigimo ženklelį. Ži
noma, tai buvo tik apsigynimo priemonė.

Kitą dieną gavau leidimą, su parašu ka
pitonas A. B. — Amerikos zonos komen- 
daintas, vykti toliau.

Vykdami visame kelyje nesutikom nė 
gyvo žmogaus. Tik retkarčiais sustodami, 
rovėm dobilus iš laukų ir šėrėm žirgu*.. 
Jautėmės saugesni. Baimė patekti bolševi
kų nąguosna sumažėjo.
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AMERIKOS TANKŲ DALINIO 
VADAS — NEGRAS

Pasiekėm vieną miestelį, kur stovėjo 
Amerikos tankų dalinys, kurio vadas bu
vo žiaurus ir piktas negras. Po šimts Per
kūnų! Vos mus pamatęs, pradėjo ant mū
sų šaukti. Aš, išėmęs leidimą, parodžiau 
pirštu žodį — captain. To užteko. Negras 
nusiramino, bet važiuoti neleido — sakė 
“ryt”.

Kitą dieną tankų dalinys su negru išva
žiavo. Ir kaip tik ta kryptim kur ir mes tu
rėjom vykti. Patraukėm ir mes į kelionę. 
Kitą dieną pasiekėm prancūzų zoną. Čia 
man buvo lengviau. Kalbėdamas prancū
ziškai, greit gavauleidimą vykti toliau. 
Pasiekėm Tūbingeną. Čia suradom daug 
pažįstamų. Buvo ir Lietuvos konsulas. Va
dinasi, iš bolševkių galutinai pasprukom. 
Bet kažin? Pasiekė mus žinia, kad Pary- 
žiujebolševikų enkavedistai norėjo suimti 
vieną mūsų karininką. Galit įsivaizduoti 
Stalino kacapų akiplėšiškumą?

Man užėjus į UNRA maisto kortelės 
gauti, prancūzų tarnautojas paklausė:

— Kodėl jūs palikot savo šalį?
— Politinės sąlygos mus privertė.
Jis nei iš šio, nei iš to padarė pastabą:
— Apie politines sąlygas jūs kalbėkit 

atsargiau, nes rusai yra mūsų draugai.
— Palaukit kelerius metus, tai jūs įsi

tikinsit, kokie yra rusai jūsų draugai. Jie 
buvo ir mūsų draugai, bet užgrobę mūsų 

šalį, ištrėmė šimtus tūkstančiij mūsij vyrų, 
moterų ir vaikų, be jokios priežasties, į 
žiaurią mirtį Sibiran. Be to, tūkstančius 
išžudė Lietuvoje žiauriau negu hitlerinin
kai arba totoriai.

Jis paraudo iš pykčio, bet man nieko 
neatsakė. UNR-oj irgi buvo apsčiai bol
ševikų užverbuotų šalininkų.

UKRAINIEČIAI NESUTINKA GRĮŽTI 
TĖVYNĖN

Enkavedistai, kaip piktos šmėklos, ne
varžomi landžiojo po stovyklas ir ragino 
pabėgėlius grįžti namo. Jie labai buvo pa
našūs į “mirusių” sielų pirklius. Ukrai
nietis rašytojas Gogolis turėjo gerą nujau
timą ir vaizduotę rašydamas apie “miru
sias sielas".

Tūbingeno senose kareivinėse gyveno 
daug ukrainiečių. Atvykus enkavedistams, 
prancūzu karinė valdžia neleido jiems ei
ti į ukrainiečių stovyklą vieniems, bet ly
dėjo savo priežiūroj, nes kitaip, ukrainie
čiai būtų rusus sumušę.

Prancūzų karininkas liepė visiems uk
rainiečiams išeiti į kiemą. Enkavedistas 
kvietė grįžti namo, sakydamas — tėvynė 
jūsų laukia...

Tada išėjo vienas senas ukrainietis ir 
tarė:

(Bus daugiau)

Skaitykite ir putinkite
“NAUJIENAI



EUF. PR B-SrZJ

DR* ANNA BALIONAS
AKIŲ. AŪ8Ų, NOSIM 

Ife OMHCLSS UMS

2858 W. C3mI Street

Valaadoe pagal susitarimą

DR. JL G. BALUKAS
DR. FANG G LU 

ajcusaauA m moterų ligos 
GINEKOLOGINI GHMLUfcGWA 
•449 So. Puladd Rd. (Crawford 

MtdfcAI Building). T*L LU 5-6444 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL Tel. 599-0500 

Priima ligouiua pagal gusitaruna. 
jei neataūiepias skambinti 174-8012

SŪRIAI SUTRUPA
Keli lieluviškų sūrių mėgė

jai jau net straipsnelius rašė 
apie pačius naujausios mados 
Andriulio sūrius, bet tie raši
nėjimai reikalo nepagerino.

Vienas tų mėgėjų, net An
driulio skūrelę išmoko nuplėš
ti ir pasidžiovinti tuos sūrius, 
bet ir tas reikalas nepraktiš-

ras oras,

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Tetef. 495-4533 

Fox Valty Medical Cantor 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR* Mia BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

24*4 WEST 71st STREET 
Offtaaj HEmleck- 4-5849 

Jtexld^ in-2221
OFISO VALANDOS: 

rtrmadiemaia ir ketvirtai 1—1 vaL, 
sutrai, penktadieni nuo 1—5. tree. 

ir ieštaj tiktai susitarus,

Ras.: GI 4*878

DR. W. EISIM • EISIMAS
AKUŠERIJA 1R MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE chirurgija
* 132 So. Radžio Ava., WA 5-2670

valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, piram hm u Ml 3-0001,

SR. NINA KRAUCEL- 
iUUAUCEUUNAlTE 

•AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
♦I# So. KEDŽIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
NeatėUepug -— sxamiJintl 

4/1-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tok HE 4-1818 arba RE 7-9700 
xsadencijes: PR 6-9801

DR. X MESKAU5KAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC* 
2454 WEST 71st STREET

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

Andriulio skūrelę nuplėšti ne 
taip lengva. Reikia mokėti ją 
nuplėšti. Jeigu būsi neatsargus, 
tai pirma sūrį sutrupinsi, o sku
rdės nenuplėši.

Aš ne vienam sūriui Andriu
lio skūrelę nuplėšiau, bet sū
rio nepajėgiau išsidžiovinti.

Man lietuviškas sūris patin
ka. Ir aš perku ne vieną, bet 
po kelis. Anksčiau kol sūriai 
buvo be skūrelės, tai aš visuo
met vasaros metu, ypač da
bartiniais mėnesiais kelis sū
rius pasidžiovinau. Dabar

PERDRĖGNA?

NUSIPIRK
SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

G U Ž A U S K Ų 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLiNYčIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

innTn....... ........ ......................
PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — PHna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

M FRANK PLiCKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
161S W. 71st St. — Tel. 737-5149

’Trfcririg aVig Pritaiko' akinius ir
“contact lenses”.

VsL pagal susitarimą. • Uždaryta tree.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesioj-valandom 
gražiausios ' gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapA~m,s gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 5o. Harlam Ava. 586-1220

DR. LEONAS SEBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
'2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietį}, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak.

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

MOV ING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS '

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St. 

Tri.: 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 

10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-309$

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas; 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V* Ttjmasonis, M. D., S. C.
C«1RU R G AS 

2454 W€ST 71 st STREET 
OfUe telefa HEmlock 4-2123 
Rarid. telefu Glbson *4195

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

z— . .. =---  - •==3

SOPHIE 8ARCUS■
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Į Visos programos iš W0PA, | 
1490 kiL A. M.

•
Lietuviu kalba: kaadien nuo pirma-: 

dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šėštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

I ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
U-. - --------y

P. ŠILEIKIS, 0. P.ĮĮ-B QRTHGPEDAS-PROTEZ4STAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

W dažai. Speci*H pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t

Vtl? 9—4 ir 8—8. šeštadieniais 9—1.
2350 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Yef*4.r Prospect 6-5084

SKAITYK FATS IR PARAGINK

RITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

geriausias laikas sūriams džio
vinti. Kai oras drėgnas, tai ne 
taip gerai, bet kai pasitaiko ge

tai sūris tuojau ap- 
džiūsta, o jau apdžiūvusį sūrį
labai lengva ir gerai išdžiovin- 
U- •

Kai pradedi lupti Andriulio 
skūrelę, tai reikia lupti su pirš
tinaitėmis, kaip sako. Noriu 
pasakyti, kad reikia lupti la
bai atsargiai. Jeigu prie darbo 
stosi labai neatsargiai, tai sū
ris trupės ir Andriulio skūrelės 
nenulupsi. Vietomis ji yra pri
skretusi. O sūrio gale, kur jis 
surauktas ir suspaustas, tai. 
skūrelė yra įsiėdusi į patį sūrį. V

Šiam sūrių mėgėjui teko ke
lis surius sutrupinti, kol pra
moko tinkamai Andriulio ska
relę nulupti. Iš patyrimo aš ga
liu štai ką patarti:

Pirmiausia naujos laidos sū
rį reikia padėti ant švarios sū
riams džiovinti lentelės. Nerei
kia jo dėti ant popieriaus arba 
kaip Lietuvoje ant pintinės. 
Jeigu padėsi ant popieriaus, 
tai šiandieninis Andriulio sū-1 
ris susigers į popierių. O jeiguj^us^ skūrelės ;dalį. Taip pat 
uždėsi ant seno laikraščio, kaip ie*kia lupti atsargiai, kad sū- 
aš kartą padariau, tai visos ris nesutrupėtų.. Jeigu tiktai 
raidės pereis ant sūrio. Vieną kiek jį smarkiau stuktelsi arba 
kartą sūris taip gražia ištraukė 7e^u nePataikysi jo tinkamai 
iš laikraščio visus dažus, kad Pa(iėti, tai jis luš ir pradės tru- 
sūrio galėjai viską aiškiausiai pėtL Aš tai sakau iš patyrimo, 
skaityti. Ant sūrio išeidavo n^s šio meto jau kelis džio- 

; sūrius sutrupinau.
o raidės 'Sutrupintas sūris netinka. Jis • 

tinka tiktai žvirbliams. Jie no
riai jį lesinėja. Bet mes už sūrį 
tokią brangią kaina mokame, 

valgyti.
lesalų pi-

3W1
0 A
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HOMESibiro veislės, jaunas tigriukas Tovarišc svečiuose pas jauną gorilą 
Rumba, tą diena šventusią savo trijų mėty amžiaus sukakftrves* 

Jiedu tarpusavy geriau sugyvena kaip kai kurie žmonės.

R PAAIŠKINIMAI 
KRIKŠČIONIUI

ŠVENTO RAŠTO
KIEKVIENA

Pasiuntiniais Kristaus asamo* 2 Kor. 5:20*'• • •
Jeigu mes, kaip krikščionys, visuomet atsimintumėm šituos Apaštalo 

žodžius, jie būtų labai pagelbingi mums, kaip naujiems sutvėrimams, kovo
ti prieš nedorus ir žemos rūšies patraukimus senosios prigimties, kurią mes 
skaitome už numirusią. Apaštalas sako, kad “mūsų pilietystė yra danguje”. 
Nors gyvename šiame pasaulyje, tariaus prie jo neprigulime, bet savo pa
valdinystę ir ištikimumą mes pašventėme dangiškai Karalijai... O dabar, 
žinodami, kad esame paskirti paveldėti aną Karaliją, kol dar tebegyvena
me ateivių ir svetimųjų tarpe, kaip Viešpaties atstovai ir pasiuntiniai, 
mes turune pažinti kokią garbę ir atsakomybę turi musų vieta ir visados 
atsimintįApaštalo žodžius: “Ką tik darote žodžiais ar darbais, vis darykite 
variau viešpaties Jėzaus”.

Kriftus pasakė, kad fn Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
UeMeoon 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, je^ 
parašysite tokiu adresu: F. Zavist# 3715 W. 66th St.* Chicago, Illinois 60629

AV. kAATO TYRINrrOJAi

■ TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL

Kai jis apdžiūva, tai tada 
reikia jį apversti ir nulupti Ii-

v ious r*s nesutruPėtų., Jeigu tiktai 
Vieną kiek smarkiau stuktelsi arba

aiškiau, negu ant kai kuriolaik-i' nanil^s 
raščio. Sūris baltas, < 
juodos tai gali aiškiai skaityti.

Paskaityti gali, bet tokio sū
rio valgyti negali. Sūris inais- 
tingasbet dažai yra nuodai, už-, 
tat tuos visus dažus reikia gra- 
žiai nuskusti. Reikia neužmirš
ti, kad nuskusti gali tik gerai 
apdžiūvusį sūrį. Minkšto sū-rašinių apie sūrių ,2_2_
rio skusti negali. Sūris greičiau bandžiau žiemai kelis sūrius iš- 
sutrupės, bet nesiduos skuta-! 
mas.

Jeigu lentelė švari, tai ge- 
riausia ant tos lentelė padėti 
visą Andriulio sūrį, skūrelės 
dar nenulups, šitaip pradėjus, 
turi labai atsargiai vienoje vie
toje prapjauti. Andriulio skū
relę. Jokiu būdu nepjauti tos 
skūrelės išilgai visą sūrį. Jeigu 
piausi išilgai, tai įpiausi sūrį, 
o vėliau, kai pradės džiūti, tai 
toje vietoje jis ir skils.

Įpiovus Andriulio skūrelę, 
reikia ją pakelti. Pirmiausia, 
žinoma, reikia išleisti orą. Kai 
išeina oras, tai tada atsargiai 
ją pakelti ir tiktai pakeltą skū
relę piauti. Ją reikia piauti 
taip, kad galėtum visą viršų 
prapjauti. Praplovus vienoje 
vietoje, reikia prapjauti į šo
nus. šitokiu būdu praplovus 
kelis liežuvius, reikia tuojau 
labai atsargiai juos nulupti.

Šitaip apipiaustytą ir nulu
pinėtą sūrį reikia palikti porą 
dienų. Jeigu oras pasitaiko 
gerasJr sūrį gali kelias valandas 
ant saulės, tai tada gali jį ap
versti, o jeigu sūris dar neap- 
džiūvęs, tai geriau jo neliesti. 
Paliesi — visas sutrupės.

----— — ----- r-     ------------- - T--' “ •

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ 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:

1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

2533 M7. 71st
Telef.: GRovehill

Street
6-2345-6

kad patys galėtume 
i Žvirbliams galima 
giau nupirkti.

Aš pasiskaitęs Naujienose 
džiovinimą,

džiovinti, bet man neišėjo. Aš 
iš karto nusipirkau visą tuziną. 
Kai daugiau perki, tai šiek tiek 
pigiau juos nuleidžia. Aš ir 
anksčiau pirkdavau po tuziną, 
bet dabar jau neverta. Anks
čiau tuziną, nusipirkus, man 
duodavo tryliktą veltui, da-bar 
pardavėjas šiek tiek nuleidžia, 
tiktai save skriausdamas.

Iš tuzino sūrių, išsidžiovi
nau keturis sūrelius. Kitus, be
džiovindamas, aš pats sulesi- 
nėjau. Sakau, kad liko tiktai 
sūreliai, nes jie labai sumažė
jo. Andriulio sūriai, gerai iš
džiovinti ne tik susitraukia, 
bet jie supleišėja ir susiaurėja. 
Jeigu džiovintą -sūrį reikėtų į 
tą pačią Andriulio skūrelę įdė
ti, tai. į ją galėtum bent 
sūrelius sudėti.

Turiu viešai pasakyti, 
džiovinti Andriulio sūriai 
skanūs. Jie panašūs į 
lietuviškus sūrius,
įnynai man pasakojo, kad sū
rinė medžiaga dabar yra kito
kia, kad dabar į sūrius jis ne 
varškę deda, bet kažkokius 
miltelius. Mano patyrimas ro
do, jog tai neteisybė. Jeigu pa 
matytumėte, kaip gražiai atro-

tris

kad 
yra 

tikrus 
Mano kai-

Z1 1 .... - ... " - ..... .
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate

J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli poslapiai, daug nuotrauką. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

(domi 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:
NAUJIENOS i

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

do išdžiovinti sūreliai, tai pa
našiai ne tik nešnekėtumėte, 
-bet ir negalvotumėte.

Džiovintas sūrelis pagelsta, 
susimacavoja, trupinėliai susi
lieja į vieną masę, šitaip džio
vintą sūrelį gali kelti, dėti ant 
lėkštės, pjaustyti ir kąsti. Jei
gu daugiau padžiovini, tai 
pjaustyti jau sunkiau. Peilis į 
džiovintą sūrį neina. Galima 
-žinoma, ir peiliu jį piauti, bet 
turi mokėti, kaip lai padalyti. 
Jeigu nemokėsi, tai dar gali; 
delną įsipjauti, o džiovinto sū
rio vis dėlto nenupiausi.

Mano manymu, Andriulio 
sūris gaminamas iš tos pačios 
medžiagos, iš kokios to vardo 
sūriai ir anksčiau buvo eami- 
narni. Visa bėda, kad tie sū-; 
riai dabar nedžievinami. Ma
lins, viską užriša, o vėliau dar 
tos, varškės neišspaudžia, bet 
ją sukrečia į Andriulio maiše-, 
liūs, viskū užriša, o vėliau dar 
kartą užmauna storesnį maiše-: 
lį, kad niekas iš pirmojo mai
šelio neprasisunktų. •

Jeigu ta varškė būtų nusunk
ta ir tada sūris spaudžiamas, 
tai jis išeitų toks, koks jis anks
čiau būdavo. Dabar perkame 
ne spaustą sūrį, bet varškę.

Kas nori gero lietuviško sū
rio, tai turi Andriulio varškę 
išdžiovinti, tada galės užkąsti 
skanaus lietuviško sūrio. Bet 
kas neturi kantrybės ir nemo
kės Andriulio skūrelės nulupti, 
tai sūrio tas neišsi-d-ž+ovins.- 
Skaniam sūriui reikia kan
trybė.

Lietuviško sūrio mėgėjus

—OJUTHUMDI- -
NAUJIENAS

----------« TORI JUTO—-

NAUJIENAS

' JEIGU NEBOTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senytv Ltefuvršky Knygy f it or i ja” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygy kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik S3.00, nrinkst. S250.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, I1L 60608.

v - .. v

’ DEDES ŠERNO GYMIO BRUOŽAI I
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygai ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali parkaityti gražiai nffatytą Settib gyvfctiftną- ’
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikos ir paskrttyti gružnj tSWTljQ. ' | 
Naujai atvykęs lietuvis galėtu žiemos ar vasaros pastskwltyujams nu- i 
pirkti Antano Rūko parašytą Viernie žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas j| atsimena 
ir pažinojo, o oaujiekiems ateiviams, jaanimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirtnafrl ičettfū šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta* Ideologine veikla. v J*

Antanai Rūkas, VfCHitO ŽMOGAUS GYVENIMAI Juozo Ado 
maičio * šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikon Uetmdn istori
jos Draugija. Chicago, 1962 m. 206 p^U kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 • 1742

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

MODEKiNASKOS AIK-CONDIT1ONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Liėtarihg
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

■ — ■ ... - ---------------- . .

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, I1L Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. MTU A MCA AVE. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACEAXVICZ) I

2424 WEST 6»th STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IH. 974-4410 

m, ■«* .. ■ ■ >1

•' 1' P. J. RIDIKAS |
3334 Sa. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
< — NAUJUMO*. CHICAOO 8, ILL.— FRIDAY, AUGUST 10, 1973



LIETUVOS MIESTU KRAUTUVĖSE 
MAISTO LENTYNOS IŠTUŠTĖJO 
(Iš pensininko laiško, rašyto liepos 20 d.)

“...Dabar pas mus pradėjo tan
kiai lyti. Ar nebus ir šiemet 
taip pat sunku sudoroti derlių, 
kaip praėjusiais metais. Kai ku-1 
riuose Lietuvos rajonuose jau ru- 
giapiūtė prasidėjo.

Kažko labai pradėjo šlubuoti 
ta tarybų sąjungos ekonomika. 
Ne tik šlubuoja smulkiosios pra
monės gamyba, bet sušlubavo ir 

maisto pramonė. Mūsų paly
ginti nemažame miestelyj e mais
to krautuvėje šaldytuvai tušti... 
Nei mėselės, nei lašinių, nei deš
ros, nei dešrelių, net nei marga
rino. Jei nori sviesto — važiuok 
i rajono (apskrities) miestą...

Nežinau kas pasidarė. Seniau 
buvo galima nusipirkti ir rūky
tos ir tokios lyg apvirusios deš
ros, ir žalių (nevirtų) dešrelių, 
ir “sosiskų”, ir maltos mėsos, 
ir kiaulienos, ir sūrio visokių 

-markių. Dabar visi klausia, bet 
niekas neatsako — kas pasidarė ?

Mūsų miestelyje ,yra nema
žai pensininkų, kurie jau buvo 
pratę maitintis iš krautuvės, o 
dabar maitinkis kad nori, kai 
nieko nėra. Matyt, kad viskas 
yra atiduodama naujai kimban- 
čioms “žuvims”, o mes jau se
niai esame pagauti, tad galime 
ir pabadauti...

Mačiau televizoriuje, kaip 
L. Brežnevas Amerikoje lipo 
laiptais i Baltuosius Rūmus Va
šingtone ir eidamas tarp baltų 
kolonų rankomis miniai mojavo. 
O kad rusai pasimokintų kaip 
sparčiau dirbti ir sukurti ge- 
r' esnį gyvenimą.

Šiemet pas mus labai vaisin
gi metai. Daug uogų ir daug 
nokstančių obuolių ir kriaušių, 
tik kai kurias obelis, ypač- tas 
vasarines buvo užpuolęs amaras 
(sausis), tai visi lapai buvo su
traukti ir suraukšlėti. Numa
nu, kad obuoliai šiemet bus ne
pilnaverčiai, tokie mažiukai ir 
įau krinta žemėn lig dar nepri
nokę. .
, Iš savo darželio prisirinkau ir 
išsiviriau su cukrum penkis ki
logramus agrasių, dar turiu iš- 
šivirinti serbentų, tai turėsiu vi
taminų žiemai.

Likit sveiki, ir aš lieku”.

| TRUMPA!

— Ona Konkulevičienė ir 
nius Zabukas, 2547 W. 69 St., 
tel. WA 5-4254, praneša, kad 
atidaryta nauja delikatesų ir 
importuotų gaminių maisto 
krautuvė “Ramunė”. Galima 
gauti ^vairiausių namų gamy
bos kepsnių: tortai, pyragaičiai, 
roliadai, keptas kumpis, kuge
lis, visokios rūšies salotai ir 
daugybė kitų maisto gaminių. 
Taip pat priimami užsakymai 
ir parengimams. Atd. nuo 8 v. 
r. iki 8 vai. vakaro, sekmadienį 
nuo 8 iki 1 vai. (Pr.)

— Mokytojų Studijų savaitėn 
Dainavos stovykloje autobusas 
išvyks rugpjūčio 12 d., sekma
dienį, 9 vai. ryto nuo Jaunimo 
centro.

— Petras Dambrauskas iš 
HotSprings, Ark., buvo atvy
kęs į Chicagą.

— SLA 228 Vyrų kuopos tra
dicinė gegužinė — Lietuvių fes
tivalis bus rugpiūčio 12 d. Onos 
Bruzgulienės sode. Bus pa- 
pagerbti Amerikos lietuvių 
sportininkai išvykos Europon 
proga.

— V. Girdauskas iš Gage 
Parko apylinkės, kartu su pus
mečio prenumerata _ atsiuntė 
Naujienų vajui 3dol. Anksčiau 
jis yra parėmęs Naujienų pa
stangas stambesne auka.

— Vladas Armalis, Baltimo
re, Md., pratęsdamas prenume
ratą 6 mėnesiams, atsiuntė 
Naujiem! paramai 5 dol. auką.

— Panelė E. A. Bagdonaitė, 
Chardon, Ohio, anksčiau gyv. 
Clevelande, pratęsdama pre
numeratą, kartu su kompli
mentais visiems Naujienų ben
dradarbiams už įdomius ir 
naudingus straipsnius atsiuntė 
vajui 5 dol.. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja visiems rė
mėjams už aukas. Visi skaity
tojai yra prašomi remti Naujie
nas ir jas platinti. Visi yra 
kviečiami susipažinti su Nau
jienomis ir jas užsisakyti.

— Humbold Parko Lietuvių 
klubas kviečia visus narius, 
nares su draugais atvykti i klu
bo rengiamą draugišką pikni 
ką senai visiems žinomame 
dian Road — 5900 N. virš 2 blo
kai į rytus nuo N. Central Avė. 
sekmadienį — rugpiūčio 12 die
ną 2:00 vai. po -pietų. Central 
Avė. busai eina kas 12 minučių. 
Bus iškabinti kelrodžiai, šie
met kvietimų laiškais nesiunti- 
nėjome.

Kviečia
valdyba ir Rengimo komisija.

PROXMIRE PESIMIZMAS
WASHINGTONAS. — Sena

torius William Proxmire D., 
Wis.) pasakė, kad valdžios eko
nominė politika infliacijos nesu
stabdys, o tik sukels recesiją. 
Proxmire yra Kongreso ekono
minės komisijos vicepirminin
kas. “Valdžios politika mažai 
ką tepadarys infliacijai suma
žinti, o daug padarys recesijai 
iššaukti”, pasakė jis.

Tikrai nenuobodu būti paplūdimiu maudynių sargu. Vaizdelyje ma
tomas Randy McKinley, ežero Erie paplūdimio sargas, kurio aki

niuose kaip foto filme matomos besimaudančiu figūros.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

OFFICE CLERK
Man to work in Engineering Dept, to 
run Ozalid and do errand work. Must 
have valid driver’s licence.

Cail Len Olszak 
226-2140

MAINTENANCE MAN
For modem dry cleaning and Laund
ry plant. Must have some experience 
in carpentry, steam fitting and elec
trical repair.

NORTHSIDE CLEANERS
5427 Broadway. ' LO 1-1000

AUTO BODY and FENDER
— Combination man. Experienced. 
North Side. Chicago. 50-50 commis
sion. Tony.
OLYMPIC OLDS 283-8100, ext. 59.

_____________________________

TOOL AND DIE MAKER
or advanced apprentice — for small, 
growing company. Full or part time.

772-9292

MACHINIST
Experience in Jig and Fixture work 
preferred. Perm., day position with 
complete Co. benefits. Bonus, BC-BS, 
MAJ, MED, etc. Top wages based 
on experience.
HUDSON SCREW MACH. PROD. 

Call 227-2830.

FACTORY HELP
■' Steel fabricating shop, needs helper 
for steady work. Will train, quali
fied men for welding.

RAND STEEL, INC. 
297-1780.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

. .'L...... L.,... ‘ . —•- —T^1*- ''f-.Į JULJ-'-' '  — —- -    7S

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. 9 Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairiu prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
>------------ ----------------------------------- ----- ------—„  -----------------------—’

. —  u. . J . I _   < __ — - - — "5

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — T»l. WA 5-2737 
3333 So. Halrtad St., Chicago, HI- 40608- — Tel. 254-3320

-Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cartiflkatal.

V. V A L A N T I N A S

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuviu 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608

ROCKFORD, ILL.
Lietuvių klubo metinis piknikas

Tai bus didžiausias lietuvių ir 
kitataučių suvažiavimas į Lietu
vių klubo rengiamą pikniką 
kurs įvyks ateinantį sekmadie
nį rugpiūčio-August 19 dieną 
Lietuvių klubo parke. Piknike 
bus kornų (kukuruzos) virimas 
ir valgymas, ką ir suaugę ir vai
kai labai mėgsta. Už šią klubo 
patiekmenę nieko nereikės mo
kėti.

Kornų varpos bus paduoda
mos ant popierinių lėkščių, ge
rai išvirti, svieste pamirkyti ir 
druska pasūdyti. Kas dar no
rės, turės stoti į eilę ir dar dau
giau gaus.

Tai didelis prisirengimas, kurs 
įvyks minėtą rugpiūčio 19 d. sek
madienį. Bus nurodytas kelias. 
Piknikas prasidės gana anksti. 
Nežinantieji, kaip nuvažiuoti į 
Lietuvių klubo parką, prašomi 
sustoti prie Lietuvių klubo, kur 
gaus visus nurodymus.

Klubo veikėjos moterys pie
tus pagamins pačiu pietų metu 
— dvyliktą valandą, šeiminin
kės yra patyrusios pietus ska
niai pagaminti. Bus kopūstai, 
naminės dešrelės ir kumpis. Val
gių visiems bus užtektinai.

Lietuvių klubo baras nuo 12 
valandos dienos bus uždarytas,

visi stiprieji ir minkštieji gė
rimai bus perkelti į klubo parką.

Piknikui muziką prirengs A. 
Kapačinskas. Skambės lietuviš
kos ir amerikoniškos meliodijos 
ir dainos.

Lietuviu klubas maloniai kvie
čia Rockfordo ir iš toliau sve
čius lietuvius fautiečius atvyk
ti, pasimatyti, susitikti i r kuku
rūzą nugriažti. Tikimės, kad 
oras bus palankus, o jei nebūtų 
palankus — jei lietus, visi į Lie
tuviu klubai c-

Parkas prieš pat pikniką bus 
nušienautas, tad piknikautojai 
turės gerą -progą pakvėpuoti 
kvepiančiu šieųapiūtės oru, su
stiprinti plaučius ir visą sveika
tą. žvalgas

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia fiybipjnjOĮ Jr_ rbininkiu

GENERAL FACTORY. Local growth 
company has several job openings in 
Elk Grove Village. Fork truck expe
rience helpful and lite assembly 
work available. Apply in person 1 to 
5 at: L. B. Mfg., 2550 Lively Blvd, 

or call 595-8112
An equal Opportunity Employer

GENERAL OFFICE — And Blue
printer. Excellent opportunity for 
beginner. Appointment only.

RICHMOND, MANHOFF, MARSH 
Mr. Weinstein 

644-5080.

HELP WANTED — F2MALE 
Darbininkių Reikia

EXPERIENCED SEWING 
OPERATORS

Full time or part time. Excellent pay 
and company benefits. Liberal dis
count on clothing purchases. Public 
transportation. Age no barrier. Eng
lish not required.FORESTS CANTFIGHT FIRES SWEET ADELINE, INC.

4100 W. Fullerton Ave.
772-7622

SECRETARY’ — CLERK bombina- 
tion with good telephone personal
ity. Shorthand, bookeeping exper
ience a plus excellent opportunity 
with Blue Chip Company.
West Side 622^8550

DEPENDABLE WOMAN WANTED 
Light duties and to help with semi
invalid woman Į5 nights per week. 
Steady, good pay and pleasant home 
Northside Chicago. English necessa
ry Good transportation. AR 1-5552

NAUJIENOS
1739 So. HAI/STED ST.

CHICAGO, IL 60608

TYPIST
— Mature, w-figure aptitude. Know
ledge of joffice routine. Near Loop. 
Many co. benefits. Reference re
quired.

733-6100

Siunčiu dol. SECRETARY

□
We need an all-around office person 
with good typing skills, shorthand 

kaip dovaną and figure skills very helpful. Sa
lary commensurate with ability and 

--------------------  proga. benefits. Please call Tues., W’eds., 
Sumoku savo prenumerata mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu yn^^įvEND^EN 
siųsti raginimo. Į t__ ’

Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su ’c00K 
susipažintų.

Prašau siusti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
Užsakau Naujienas savo

PAVARDE IR VARDAS __

ADRESAS _____ _________

PAVARDE

ADRESAS

IR VARDAS

276-3101

LIGHT HOUSEKEEPING 
Dependable woman for two adults.
Live in or go. 5 day week. Salary

-...............................................  open. References. Northside Chicago
Some English necessary.

........... -..........................      CO 7-5858

Parašas

OFFICE AID
Auto leasing company seeks ambi

tious girl with typing ability. Book- 
' keeping helpful. Variety of duties 
(including custumer contact. Full 
benefits. Call:

TOM BERRY: 751-2574

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 
----------------- -------------------------- - _ J?.......

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only. 
Steady work, good pay and bene
fits. In air conditioned factory.

VIHON, 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262-5504.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

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

PARDAVIMAS.
WISCONSIN VALSTIJOJE Į BALYS BUDRAITIS

Turi būti parduota turima (Surplus) -qTTTVQ T?TTAT TT’QT A TTP 
pramogoms tinkama žemė 5—10 — -OUU D UtlL/m
15—20 akru plotais. Visi žemės plo- 4369 ARCHER AVE., CHICAGO 
tai yra prie kelio. Galimi elektros rprpy
Įrengimai. Galimi išsimokė j imai. irA-. —
Skambinti “Collect”.-------------------------------------------——

Tel. (312) 944-5356

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA?

SUSISIEKITE SU 
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY — 
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti

MEDINIS -2 gražūs butai po 4 kam
barius. Kabinetų virtuvės. Gražios 
vonios. Naujas šildymas. Arti prie 
parko. Geras ir pigus. Brokerio tel. 
778-6916.

BY OWNER iy2 STORY HOUSE, 
Marquette parish. Near schools and 
church. In 4O’s. By appointment only 

778-2476.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuvas. Atlieku cemento < 

šaligatvius, laiptus ir t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

NĖRA ABEJONIŲ
1% AUKŠTO mūras du butai — 

5% 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, Dora blo

ku nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
S21 750

8' KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTU mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karoetai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. S41.900.

vonias, 
darbus: 
t.

CALIFORNIA SUPHR SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
482.4 Sa. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

ARTI 54-TOS ir CTLIFORNTA.
Didelis, ger^ą 5 kambarių medinis su 
garažu $15 9<io.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausai 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. r

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
paiamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie S16.000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68 000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
•nunmns. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Kaina S18.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina S9,900.

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

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

1 1 ________ ' ~ \

M. A. š I M K U S
Real Bstat®, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7451
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Areh.r Av«. 

Chicago, III. W632. T»l. YA 7-59t0

A. G. AUTO REBUKDBRS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. £3rd Street, Chicago, III. 

T1L. — 776-5888
Anicetas Gartoečlauekic, sav.

--- ---—————————.......  .... .. ■ UI II—|

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

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

(neįrištą) už $2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608
—_— — . , . — -------------------—-—-----— ------------------

IŠNUOMOJAMAS 2’4 kambarių gą- 
zu apšildomas butas 1 ar 2 asmenims 
46-tos ir Honore apylinkėje.

Tel. 776-6526

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
Negiliame sausame beismante iš
nuomojamas mažas butas su baldais, 

i Tuojau galima užimti. Pageidaujama 
Įvedusiu pora arba pavieniai asmenys. 
Teirautis tel. 737-8647 nuo 9 ryto iki 
3 vai. popiet, bet kuriuo laiku sa
vaitgaliais.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir Įrenginiai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421 
6200 So. WESTERN AVE.1

IŠNUOMOJAMI 6 apšildomi kamba
riai ramiame ir patraukliame name. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro. Mr. Dembs- 
ki. 1502 No. Kedzic Parkway.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas 65-ta ir Maplewood.

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

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

įrengiu aiieste ir užmiesty naujus ir 
perstat.au senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuoM.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Ill. Tel: VI 74H47

A. TVER A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANSKNYBtS 

Pardavimas Ir Taisymas 
WEST 69th STRiET 

T»l.: RBpubllc 7-1941

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Do va net 

vltomt progema.
3237 WEST Mrd ST., CHICAGO

Telef. 434-4S6I
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