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Šio mėnesio 7 diena Chicagoje įvyko puikus Naujienų rudeninis piknikas. Paveiksle matome bendrą pikniko 
vaizdą. Prie stalu, šalia šokiu salės ir baro stovintieji ir sėdintieji nauįieniečiai tarp savęs šnekučiuojasi. Kai
rėje matome veteraną Frank Zavist, atėjusį į pikniką senu pažįstamy sutikti ir pasikalbėti. Dešinėje stovi Juozas 

Kapačinskas ir Stasys Juškėnas.
Martyno Nagio nuotrauka

The First and Greatest 
Lithuanian Dailtj in America
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Premjeras Karami įsitikinęs, kad 
kariuomenei pavyks apraminti aistras

BEIRUTAS, Libanas. — Premjeras Karami, įsakęs kariuo
menės štabo viršininkui baigti tarpusaves libaniečių kovas, pir
momis dienomis neleido jam vartoti jėgos.

Libano kariai užėmė “niekeno 
žemę” Tripolyje ir Zgortoje, bet 
jie nesiveržė į abiejų pusių lai
kytas sritis. Tuo tarpu nuo sek
madienio kariai jau naudojo tan
kus ir ėmėsi priemonių nugink
luoti kariaujančias puses.
Ramus pirmadienis Tripolyje
Sekmadienį Libano kariuome

nės tankai įsiveržė į stipresnius 
kovojančių pusių centrus, nu
ginklavo maištininkus ir atstatė 
tvarką.

Pirbadienį Libano mahometo
nai bandė paskelbti streiką visa
me krašte, bet jiems nepavyko. 
Libano kariuomenės daliniai at
statė tvarką Zgorta srityje ir 
visame Sirijos pasienyje.

Premjeras Karami džiaugiasi, 
i kad pats /pavojingiausias laiko
tarpis jau praėjo. Vienur kitur 
dar gali įvykti susišaudymų, bet 
bendrai paėmus nuotaikos jau 
keičiasi ir tvarka bus atstatyta 
visame krašte.

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius Henry Kissinger 
ateinantį pirmadienį, rugsėjo 22 
d. kalbės Jungtinių Tautų visuo
tino susirinkimo sesijoje, taip 
pat dalyvaus JT darbuose nuo 
rugsėjo 20 iki 30 dienos. Prieš 
JT sesijai prasidedant, šį penk
tadienį, rugsėjo 19 d. Kissinge- 
ris susitiks su Sovietų užsienių 
reikalų minist. Gromyko, kurs 
atvyksta Į New Yorką dalyvauti 
Jungtinių Tautų visuotiniuose 
posėdžiuose.

CAIRO, Egiptas. — Laikraštis 
Al-Gomhouria praeitą sekmadie
nį pranešė, kad Nilo deltoje, kur 
yra statomas naujas .miestas 
Kafr el-Dawwar, vienam ką tik 
pastatytam pastatui sugriuvus, 
60 statybos darbininkų buvo už
mušti.

Chicago, Ill. — Antradienis, Rugsėjo-Seotember 16 d., 1975 m.

AGRKULTŪROS DEPARTAMENTAS NORI 
DAUGIAU GRŪDŲ PARDUOT SOVIETAMS

'WASHINGTONAS. — Nepaisant, kad ir JAV-bės šiemet 
kukuruzų turės 3 nuošimčiais mažiau kaip pernai, Jungtinės Vals
tybės gali dar daugiau parduoti grūdų Sovietų Sąjungai, pasakė 
Agrikultūros sekretoriaus asistentas Richard E. Bell. Jis pasisakė 
esąs tikras; kad pardavimas vyks toliau -nepaisant ar bus ar nebus 
sudarytas su Sovietų Rusija ilgo termino prekybos sutartis.

Amalrikui liepė 
dingti iš Maskvos
MASKVA, Rusija. — Sovietų 

valdžia įsakė penkis metus prie
vartos darbų stovyklose pralei
dusiam rašytojui Andrei Amal
rikui į tris dienas išsikrausty
ti iš Maskvos.
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Egipte parlamentas pataria prezidentui 
visiškai nutraukti su palestiniečiais

MADRIDAS, Ispanija. — Gerai ginkluota arabų gauja pirma
dienio rytą įsiveržė į Madride esančią Egipto ambasadą ir areš
tavo kiekvieną ambasadon įžengiantį žmogų. Radijas pranešė, 
kad ambasadą užėmė Arafato vadovaujami palestiniečiai.
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nepriklausomybė
FORT MORESBY, Papua 

Naujoji Gvinėja. — žolių sijonė
liais pasipuošusios, nuogomis 
krūtinėmis papuasų mergaitės 
žvygaudamos šokinėjo sveikin
damos Anglijos sosto įpėdinį 
princą Charles atskridusį lau
kinių papuasų nepriklausomybės 
šventės išvakarėse. Princą ofi
cialiai būgnams bildant pasitiko 
papua vyrai, plunksnomis savo 
galvas papuošę ir akmeniniais 
kirviais už diržo nešini, šį ant
radieni įvyksta ceremonijos Aus
tralijai visą salos valdžią perlei- 
džiant Michel Somares sudary
tai valdžiai. Nuo antradienio 
rugsėjo 16 dienos baigėsi 92 me
tus trukusi valdžia Naujojoje 
Gvinėjoje.

Visą laukinių papuasų džiaugs
mą temdą raganiaus O’O Man- 
gaivos nesėkmė: jis jau dvi sa
vaitės kaip šokdamas gieda, no
rėdamas nepriklausomybės die
nai išprašyti lietaus, bet karšta 
saulė ir mėlynas dangus nuduo
da jo maldų negirdį.

SANTIAGO, Čilė. — Vvriau- 
sybė penktadienį paleido iš ka
lėjimo 14 politinių kalinių, jų 
tarpe 9 buvusio prezidento Sal
vadoro Alende kairiojo režimo 
pareigūnus, jų tarpe buv. kasy
klų minister! Orlando Santu- 
arias, buv. Mantiago miesto me
rą Julio Stuardo ir buv. kairiųjų 
krikščionių demokratų partijos 
atstovą Pedro Felipe Ramirez, 
suimtus 1973 m. rugsėjo 11 d. 
nuverčiant Alendės valdžią.

ISTANBULAS, Turkija. 
Apie 35,000 kariuomenės iš
šių Nato valstybių praeitą sek
madienį pradėjo bendrus manev
rus, kuriuose Amerika ir Turki
ja vėl bendrai dalyvauja po to, 
kai turkai atėmė Jungtinių Val
stybių bazes Turkijoje Manev
rai vyksta netoli Yesilkoy aero
dromo.

Pasiremdamas rugsėjo 1 die
nos duomenimis, Agrikultūros 
departamentas spėja JAV kuku- 
ruzos (kornų) derlių būsiant 
5,687,248,000 bušelių, tai yra 3 
nuošimčiais mažiau kaip buvo 
rugpjūčio 1 dieną apskaičiuota.

Departamentas ir sojos pupe
lių derliaus spėjimą sumažino 
vienu nuošimčiu, būtent 1,442,- 
422,000 bušelių, nors tas kiekis 
yra dar 17 nuošimčių didesnis 
negu buvo gauta 1974 metais. 
Kviečių produkcijos spėjama bus 
2,136 bilijonų bušelių, tai yra 
tik 5 milijonais bušelių mažiau 
kaip buvo spėliota rugpiūčio mė
nesį.

Aspirinas kaip 
vaistas

WASHINGTONAS. Maisto ir 
Vaistų Administracijos (FDA) 
tyrinėtojai ruošiasi paskelbti 
perspėjimą prieš be daktaro re
cepto aspirino vartojimą nėštu
mo mėnesiais.

Tuo metu aspiriną vartoj an- 
čios moterys rizikuoja daugeliu 
komplikacijų, tokių kaip krau
javimas ir infekcijos sau ir sa
vo kūdikiui. Tą pavojų gimdy
vėms pirmieji paskelbė du Aus
tralijos daktarai, kurių rekomen
dacijas dabar FDA tiria.

YOBUKO, Japonija. — Sek
madienį į Yobuko uostą grįžo 
japonų žvejybos laivas, kurį šio 
rugsėjo 2 dieną šiaurės Korė
jos pattulinis laivas apšaudė, 
areštavo ir 9 dienas išlaikė areš
te. Su laivu grąžino dviejų per 
apšaudymą užmuštų japonų žve
jų lavonus ir penkis gyvus žve
jus. Du žvejai palikti, bet š. Ko
rėjos komunistų valdžia žadėjo 
grąžinti, kai tik jiedu pasveiks. 
Tebeaiškinama, kur japonų žve
jų 50 tonų kutens Shosei Meru 
buvo korėjiečių apšaudytas ir 
areštuotas: japonų žvejai tvirti
na, kad neutraliuose, o korėjie
čiai — kad Korėjos vidaus van
denyse, iš kur keli kiti japonų 
laivai pabėgę.

BERLYNAS. — Suimtas Fritz 
Teufel, kurs prieš 6 mėnesius bu
vo pagrobęs vieną turtingą ber
lynietį ir po 5 dienų paleido, kai 
Vakarų Vokietija mainais palei
do iš kalėjimo penkis teroristus. 
Teufėlis suimtas drauge su savo 
kompanijone Gabriele Rollnick, 
abudu revolveriais ginkluoti.

Brežnevo kelionė 
atidėliojama

Pirmasis komunistų partijos 
sekretorius planavo atvykti į 
Ameriką spalio viduryje, bet 
šiandien, jo kelionė jau atidėta 
iki lapkričio vidurio.

Visus Brežnevo kelionės pla
nus sugadino prezidentas Fordas 
Helsinkyje. Jis atsisakė daryti 
daugiau nuolaidų atomo ginklų 
kontrolės srityje. Jeigu ameri
kiečiai specialistai negalės patik
rinti Rusijoje esančių atominių 
ginklų, tai tada nėra prasmės to
liau tartis ir naujas sutartis ruoš
ti.

Ateinančiais metais ligotas 
Brežnevas planuoja pasitraukti 
iš partijos vadovybės ir ramiai 
baigti dienas, bet jam gali tekti 
dar toliau vadovauti partijai, nes 
vadai negali susitarti dėl naujo 
sekretoriaus.

BOSTONAS. — Mokslo metai 
mokyklose prasidėjo be didesnių 
konfliktų ir dėl to per pusę su
mažinamas skaičius (600) na- 
cional. gvardijos, kuri buvo at
siųsta prižiūrėti mokinių “busa- 
vimo” tvarką pagal teismo įsa
kymą.

o Nustatyta, kad Į Egipto am
basadą Madride Įsiveržė penki 
ginkluoti palestiniečiai. Jie ra
do patį ambasadorių ir tris aukš
tus ambasados patarėjus. Ispa
nijos tarnautojai mandagūs su 
Įsibrovusiais palestiniečiais.

Egipto ambasadon Įsibrovę 
palestiniečiai susižinojo su Kairo 
vyriausybe ir pranešė, kad iki 
pirmadienio vidurnakčio būtų 
panaikinta Egipto - Izraelio tai
kos sutartis, jeigu nenori nešti 
pasekmių. Palestiniečiai prane
šė, kad jie šaudys ambasadorių 
ir kitus pareigūnus.

♦ Kita palestiniečių grupė už
ėmė Madride esančią Arabų Ly
gos įstaigą.

♦ San Jose, Cal., aerodrome 
vienas ginkluotas vyras norėjo 
pagrobti Continental lėktuvą ir 
pasiekti vakarus, bet jam nepa
vyko. Aerodromą saugojantis 
šaulys jį nušovė. Užmuštasis bu
vo pasiėmęs daktarą Wiefels, ku
ris susišaudymo metu buvo su
žeistas.

•* Arafatas patarė savo šali
ninkams neskišti į skelbiamą 
streiką Libane ir iš viso nesikiš
ti į dabar vykstančias kovas. 
Arafatas bijojo, kad Libano vy
riausybė neišvarytų palestinie
čių.

Eritrėjos karo vadovybė ieš
ko maištininkų, pagriebusių du 
amerikiečius ir 7 vietos karius, 
saugojusius erdvėlaiviams sekti 
bazę.

WASHINGTONAS. — Ameri
kos Biblijos Draugija praeitais 
1974 metais Amerikoje išdali
no apie 88.3 milijonus biblijų — 
daugiau negu yra šeimų JAV- 
bėse, o per visą pasaulį Biblijos 
draugijos pernai išdalino 254 mi
lijonus biblijų (tame skaičiuje 
ir 88.3 milijonų išdalintų vien 
Jungtinėse Valstybėse).

Sovietų valdžia1' norėtų, kad 
“Nepageidaujamos kelionės Į Si
birą” autorius iš viso dingtų iš 
Sovietų Sąjungos. Vyriausybės 
atstovai patarė Amalrikui pra
šyti vizos išvykti Į Izraelį, bet 
jis nenori ten vykti. Jam geriau 
patiktų išvykti į Olandiją arba 
Ameriką, bet jis iki šio meto 
neprašė vizos. Jo žmonai polici
ja leido apsigyventi Maskvoje, 
kol jis buvo stovyklose ir ligo
ninėse, bet kai buvo paleistas, 
tai jam uždraudė apsigyventi so
vietų sostinėje.

Jis vis dėlto pajėgė pas žmo
ną užsukti, bet policijos buvo 
sučiuptas ir išvestas į nuovadą, 
o dabar jam jau įsakyta dingti 
iš Maskvos.

Krautuvių vagišiai 
griežčiau baudžiami 

CHICAGO. — Gubernatorius D. 
Walker pasirašė bilių, kuriuo 
vagišiavimas krautuvėse padary
tas pilnu kriminaliniu nusikalti
mu. Į naujų kriminalinių nusi
kaltimų sąrašą dabar įtraukti ir 
tokie veiksmai kaip prekėms iš 
krautuvės iki automobilio pirki
niams nugabenti vežimėlio ne
grąžinimas, prekės pavadinimo 
užrašo (label) pakeitimas, pre
kės kainos manipuliavimas ir t. 
P-

Bendrai, vagiliavimas krautu
vėse be išimčių bus baudžiamas 
kaip kriminalinis nusikaltimas 
ir baudžiamas kalėjimu nuo 1 iki 
3 metų. Bilius be to leidžia krau
tuvės savininkui skųsti krautu
vėje apsivogusio vaiko tėvus, 
reikalaujant sumokėti nuostolį.

LIFE INSURANCE Institute 
— informacijomis, amerikiečiai 
praeitais 1974 metais pirko gy
vybės apdraudos sumoje už 298 
bilijonus dolerių, tai yra $64 bi-

Ambasadą užgrobusieji pales
tiniečiai reikalauja, kad prezi
dentas Sadatas tuojau panaikin
tų pasirašytą susitarimą su Iz
raeliu. Jeigu prezidentas Sada
tas tokio žingsnio nesiimtų, tai 
palestiniečiai šaudys kiekvieną 
atsakingą Egipto vyriausybės 
tarnautoją. Palestiniečiai šau
dys ambasadoje buvusius ir atė
jusius ambasados pareigūnus ir 
tarnautojus. Jeigu ispanų polici
ja imtųsi priemonių ambasadą 
atimti iš palestiniečių, tai tada 
jie išsprogdintų ambasadą.

Egipto ambasada yra Madri
do centre. Jeigu grobikai ban
dytų pagrobtą ambasadą sprog
dinti, tai nukentėtų greta esan
tieji namai. Policija apsupo 
Egipto aambasados sritį ir įspė
jo kiekvieną žmogų, norintį eiti į 
ambasadą.

KAIRAS, Egiptas. — Egipto 
parlamentas, išklausęs preziden
to Sadato kalbos apie karo eigą 
ir apsvarstęs paskutinių dienų 
įvykius, pataria prezidentui tuo
jau padaryti du dalykus: 1. tuo- 
jaumutraukti 15 metų sutartį su 
Sovietų Sąjunga, nes rusai nie
kad pasižadėjimų nepildė ir karo 
metu egiptiečiams pagalbon ne
atėjo; 2. Taip pat nutraukti bet 
kokią pagalbą Arafato vadovau
jantiems palestiniečiams, nes jie 
nesupranta Egipto jiems pada
rytų paslaugų. Jeigu ne Egiptas, 
tai apie Arafato vadovaujamą 
palestiniečių grupę šiandien nie
kas nežinotų. Kaip Egiptas, taip 
visi arabai turi bendrą priešą, 
tuo tarpu palestiniečiai šiandien 
yra nukreipę visą savo energiją 
ir kerštą prie"š egiptiečius.

Dar didesnį pasipiktinimą su
kėlė palestiniečių teroristų įsi
veržimas Į Egipto ambasadą Ma
dride. Kovos lauke prieš Izraelį 
palestiniečiai niekad neparodė 
reikalingos drąsos ir pasiryžimo. 
Jordanijoje jie kovojo atkakliau 
prieš Jordanijos karalių Husei
ną ir nedidelę jo kariuomenę, o 
Libane jie kelia riaušes prieš ra
mius krašto gyventojus. Parla
mento nariai pataria prezidentui 
suimti krašte esančius visus žy
mesnius palestiniečių veikėjus. 
Jeigu jie pradės sauvaliauti Ma
drido ambasadoje, tai mesti at
sakomybę suimtiems vadams.

Egiptiečiai negal suprasti, 
kaip savame krašte nedrįstanti 
kovoti palestiniečių grupė, rodo 
nepaprastą įžūlumą kitose vals
tybėse, kur žmonės ramiai gy
vena ir rūpinasi tiktai savo pre
kyba arba pramone. Arafatas 
daro didelę klaidą, jeigu jis ma
no, kad panašiais teroro veiks
mais 
savo 
kiek 
karo 
egiptiečiai vieni karo nelaimės,

tiečiams neteiks, tai nutarė siek
ti taikos.

Egiptas Sirijos nepaliko vie
nos, kaip tvirtina palestiniečiai. 
Egiptas gavo žodį iš sekretoriaus 
Kissingerio, kad Izraelis tomis 
pačiomis sąlygomis tarsis su Si
rija ir pasirašys taikos sutartį. 
Palestiniečių pastangos nutrauk
ti susitarimą bus veltui, nes 
Egiptas pasirinko kitą kelią. 
Prezidentas Sadatas yra Įsitiki
nęs, kad taika Egiptui bus nau
dingesnė, negu dar vienas ka
ras su Izraeliu.

Komunistų net 
gamta nemėgsta

MASKVA. — Sovietų orga
nas. “Pravda” oficialiai paskel
bė, kad ir šiemet dėl “gamtos 
kaprizų derliai toli gražu nepa
teisina lūkesčių Laukta mažiau 
negu tikėtasi. Paprastai sovie
tų spauda pesimistiškų žinių ne
skelbdavo.

Agronomų aiškinimu, sovietų 
pasėliams daug pakenkė per men
ka sniego danga žiemos metu ir 
pavėluoti lietūs per vasarą, ypač 
Sibire. “Pravda” ragina rūpes
tingai baigti laukimą Kazachsta
no “plėšiminėse” žemėse, kur są
lygos ypatingai esančios sunkios.

Iki rugsėjo 8 dienos spėta nu
imti derlius iš 93 milijonų hek
tarų, kas sudaro 75% viso pa
sėlių ploto, informuoja Pravda. 
Šis kompartijos organas infor
muoja, kad Sibire nuimta iš lau
kų 60 nuošimčių pasėlių, o ki
tuose grūdinių javų plotuose dar 
tik nuo 45 iki 75 nuošimčių.

JAV-bių Agrikultūros depar
tamento apskaičiavimais, šių me
tų pasėliai Sovietų Sąjungoje 
duos tik 175 milijonus tonų grū
dų, kai pernai dar davė 195.5 mi
lijonų tonų. Geriausiais 1973 me
tais sovietai laukė rekordinius 
kiekius — 230 milijonus tonų.

Žemės ūkio ekspertai prieina 
išvados, kad šiometinis derlius 
Sovietų Sąjungoje bus “katas
trofiškai žemas”, kaip 1972 me
tais, kada buvo gauta viso tik 
168 milijonai tonų.

SAN FRANCISCO. — Mies
to vidaus reikalų departamen
tas nutarė imtis priemonių pete
liškėms (plaštakėms) apsaugoti, 
kadangi nuolatinis smogas ir 
konstrukcija baigia jas išnaikin
ti.

jis privers Egiptą keisti 
politiką. Egiptas kovojo, 
pajėgė, prieš Izraelį. Kai 
vadovybė įsitikino, kad

Nutarta sustiprinti prezi
dento asmens apsaugą. Bijoma, 
kad kas nesikėsintų prieš prezi
dento gyvybę.

lijonais daugiau kaip 1973 me-[ir kai pamatė, kad Sovietų Są-j šilčiau, galimas lietus.
tais. I junga reikalingų ginklų egip- Saulė teka 6:29. leidžiasi 6:58.

Šilčiau, galimas lietus.

t
IA•iiis
l

I

2
1

<1

v|

4

I

I

%
% 
t

i

į

u



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

STOROSIOS ŽARNOS KIŠENĖLES
Rupus maistas saugo storąją žarną nuo kičenėlių 

(diverticulosis) atsiradimo ir dėl jų atsirandančių kom
plikacijų. Steven Bernstein, M. D.

šiame krašte ir Vakarų Euro
poje kas trečias suaugęs (30%) 
turi storoje žarnoje (colon) ki
šenėles (diverticulum). Tai vi
dinės sienelės maišelio — kiše
nėlės pavidalo išsigaubimas išo
rėn. ši negerovė labai nevieno
dai žmogų vargina. Vienam tos 
kišenėlės nieko blogo nepadaro 
per visą jo gyvenimą. Kitam 
jos tik truputį vargo sukelia. 
Trečiam — jos labai daug pa
kenkia: sukelia tos kišenėlės' 
(ar daugelio jų) uždegimą, ta
da gaunasi liga vadinama diver
ticulitis. Tai nelyginant apen- 
dicitis. šiaip akloji žarna (ap
pendix) gali būti visą žmogaus 
amžių rami. Kai ji užsidega, 
gaunasi tos žarnos dalies užde
gimas (appendicitis). Taip nu
tenka ir toj dalyje storosios žar
nos, kur esti kišenėlės išsiver- 
tusios-. Be uždegimo, tos kiše
nėlės gali turėti šitokias kom
plikacijas: pūlinys (absess); ga
li pūlinys sau kelią prasigraužti; 
Į kitus organus- (fistula); gali 
dėl to užsidegti pilvo vidinė plė
vė (peritoneum^, ir gautis peri-

tonitis. Taip pat tos įdegtos ki
šenėlės gali kraujuoti ir skaus
mus sukelti.

Juoda duona (plyta) kaip spyna 
saugo žarną nuo kišenėlių
Visam pasaulyje atlikti gy

dytojų — mokslininkų tyrimai 
parodė, kad kišenėlės žarnose at
siranda nevienodai pas žmones. 
Jų atsiradimas esti surištas su 
valgiu. Pasirodo, kad rupus 
maistas saugo žmogų nuo kiše
nėlių storoje žarnoje atsiradi
mo. Kaimiečiai ir dar atsiliku- 
siųjų kraštų žmonės valgo ru
pų maistą (vaisius, daržoves, 
rupią — juodą duoną — su sė
lenomis) — ir jų storose žarno
se retai kišenėlės beatsiranda.

Bet kada tokie žmonės atke
liauja miestan ir pradeda mai
tintis (galvas pametę) nesvei
ku maistu (vatine duona) — vis
ką minkštą kemša į savo skran
džius, tada jie susilaukia tokios 
pat gausos savo storoje žarnoje 
kišenėlių, kaip ir miesto gyven
tojai.

KNYGOS ANULŲ KALBA
A. VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės Įspūdžiai oku- 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl. Kaina $1.00.
J. Jasminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas-stHius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psL Kaina S2.50. '

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS., Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina S3.0G.

Dr. Juozas R Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina S3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima Įsigyti atsilankius Į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso. Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

. Ciiicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina 
010. 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 draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 311 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- 

• kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St., Chicago, III; 60608

Atrodo, tarytum vaikai būtų pagauti tinkle, bet jie žaidžia nauja žaidimo priemone. Viena Ka
nados bendrovė Montrealio Expo pastatė stipry tinklinį, kuriuo vaikai gali laipioti įvairiausiomis 
kryptimis. Ta kanadiškė bendrovė atvežė tinklus Į Ohio valstybę ir Jūros Pasaulio parodoje pa

statė, kad tėvai galėtu pamatyti, o vaikai pažaisti.

Kišenėlių atsiradimo priežastys
Anglų chirurgas Neil Painter 

su savo talkininkais tyrė storo
sios žarnos kišenėlių atsiradimo 
priežastis. Jie sėkmingai tą prie
žastį surado. Pasirodo, kad kiše
nėlės ima atsirasti žarnoje di
desniais kiekiais tada, kai žarnų 
turinys esti minkštesnis — kai 
žmogus valgo be ašakų duoną, 
be sėlenų pyragą. Tas gydyto
jas surado, kad spaudimas žar
nose yra skirtingas tais atve
jais, kai žarnoje nėra kišenėlių, 
ii- kai jų tenai yra daug.

Spaudimo skirtumas 
storoje žarnoje

Gydytojai žino, kad storoji 
žarna juda — minko jame esan
tį apvirškintą maistą vietoje — 
jos (žarnos) susitraukimai mais
to tolyn nevaro. Jos. tik minko 
jose esantį maistą. Susispaudžia 
žarnos sienelė vienoje vietoje — 
ji įsmenga giliai į atmatų masę. 
Tada iš tos masės skysčiai ge-

Jei pakeltas žarnos segmen- tokiu būdu patraukti. Kitaip — 
te spaudimas sukelia kišenėlės jie bus pirmieji religinės prak- 
(žarnos sienelės vietinį lauko pu
sėn išsiveržimą), tai kas suža
dina vietinį (segmentinį) žar
nos padidintą susitraukimą 
(spasmą) ir kas sukelia netvar
kingą žarnų susitraukimą? Gal 
storosios žarnos vidus esti su
trikęs, o gal nenormalus ir stip
rus — dažnas žarnų nervų (nuo 
mūsų valios nepriklausomų — 
todėl automatiniais nervais va
dinamų) jaudinimas sukelia ir 
dėl to kišenėlės storoje žarnoje 
atsiranda.

Gydytojai iki 1964 metų bu-

tikos duobkasiai. Jie, mat, su
tapatino maldą, kuri nėra darbas, 
su darbu. Už tai ir gavosi bai
si sausra darbuotėje.

Panašiai elgiamasi ir medici
noje. Nauji susekimai išmuša, 
iš rankų senoviškus kardus vi
siems gydytojams su ligomis. 
Reikia visai kitaip elgtis kiše
nėlių gydyme dabar, negu buvo 
elgiamasi bent prieš dešimt me
tų. Tada buvo gydymu didina
mas kišenėlių skaičius ir dėl jų 
gaunamos komplikacijos. Tada 
buvo duodami vaistai žarnų sie

storosios žaruos viduje spaudi
mą ir tuo pačiu labai ramina dėl 
kišenėlių susijaudinimo sukel
tus skausmus. Tai vienas atlik
tinas darbas gydant kišenėles.

Antra neteisybė dar šiandien 
atsisakytina — tai prisilaikymas 
lengvo maisto. Čia gydytojas vi
sa jėga turi patarti priešingai 
maitintis: rupią — juodą — 
stambią duoną valgyti, lapines 
daržoves — barščius kirsti, kad 
jam net ausys linktų. Jis turi 
valgyti javainius su sėlenomis. 
Žinoma, žmogus turi vengti to
kio maisto, kurio jis iš patyrimo 
nepakelia. Bet, jis turi žinoti, 
kad jam turint kišenėles storo
je žarnoje ir skausmus — pasta
rieji nurims rupų maistą var
tojant, nes nuo rupaus maisto 
sumažės žarnų viduje spaudimas.

Skirti kišenėlę nuo kišenėlės 
įdegimo

Kišenėlės įdegimas reiškia trū
kusią kišenėlę. Tada atsiranda 
įdegimas (viverticultis). Gau
nasi vidurių skausmai, pilvo plė
vės sujaudinimas, karštis, paky
la baltų kraujo kūnelių krauju- 
je kiekis— ir kiti uždegimo reiš
kiniai.

Rupus maistas padeda atpalai
duoti skausmus kišenėlių (diver
ticulosis) ligoje. Bet rupus mais
tas neduodamas aštrioje kišenė
lių Įdegimo stadijoje. Tada lai
kinai taikomas lengvas maistas,

kaip ir kitais žarnų aštriais su
sirgimais. Nedootinas rupus 
maistas ir gavus kitokias, virš 
minėtas kišenėlių ligos kompli
kacijas, Tik kai pacientas po ki
šenėlių uždegimo ir po kompli
kacijų pasitaiko, ir gali norma
liai valgyti, tada reikia vėl grįž
ti prie rupaus maisto.

Taigi yra galimybė apsisau
goti nuo kišenėlių atsiradimo 
vartojant rupų maistą. Jis yra 
sveikas. Jo visi dabar prisilai
kykime ir savus vaikus bei jau
nuolius į tokį maistą pratinkime.

Išvada, švieskimės nau
jausiomis medicinos moksle ži
niomis. Save imkime nagan, kad 
pajėgtume pildyti šiandieninės 
medicinos žinias. Gana mums 
sveikatos siekti visokių prieta
rų prisilaikant. Juk, matom kur 
nuėjo dvasinis žmonių gyveni
mas prisilaikant religinių menk
niekių: nedarbą už darbą lai
kant. Tvarkykimės visi visose 
žmogaus gyvenimo srityse. Ta
da ne tik Kūrėjas bus tinkamai 
pagerbtas, bet ir žmogus pradės 
džiaugtis pilna sveikata. 
Pasiskaityti. Consultant, March 
1974.
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FIGHT HEAP! DISEASE
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riasi atgal Į kraują.-Atmatų ma- tintis'atsakančiai. Tik pasiskai- 
sė tuo būdu vandens netekdama tykime. ' 1 
ima kietėti. Tas atmatas iš sto
rosios žarnos -varančios laug žar
nos judėjimo bangos per dieną 
esti tik tris kartus dienoje —Į 
trumpai prieš žmogui tuštinau- 
tis i■ ,. . . - Rupus — ašakų — sėlenų tunn-Normaliai žarnų segmentinis v - . • * _

j «« n i n'T’n ’V'k O i 1 O i 11

susitraukimas — sukelia spau-1 
dimą tame segmente kokiai 30- 
čiai sekundžių — nedaugiau kaip 
100 torų (torr), palyginus su j 
nuolatiniu (basai) toje žarnoje įtrau \ 
esamu spaudimu. Viena torą |men 1.nis 
(torr) lygu vieno milinietro gyv
sidabrio stulpo spaudimui (1 
mm Hg).

Jei žarnas sujaudinsime mor
finu ar neostiyminu — tada seg
mentinis žarnų susitraukimas ii-

vo Įvairios nuomonės dėl tų ki-j neles atpalaiduojantieji ir leng- 
šenėlių atsiradimo. Tais metais 1 vas — be sėlenų, be ašakų mais- 
minėtas anglų gyydtojas Pain- tas. Tai baisi netiesa buvo af
ter su savo talkininkais išaiški- liekama. Neduodama dabar mor- 
no kišenėlių atsiradimo priežas- fino ar paregoriko, jei Įtariama 
tį. Tai kasdieninės jėgos vei- skausmą atsiradus dėl kisenė- 
kiančios storosios žarnos siene
les -— jos sukelia kišenėlės. Tą 
tiesą visi lietuviai šiandien gal
von įsidekime ir oradėkime mai-

LIETUVOS VARDO KILMĖ
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 Lietu
vos vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 į>šl. knyge
le, pavadintą LIETUVOS VARD.0 KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago,, lik 60608; ■

Kai žarnoje atmatos esti stam
bios ir gausios — daug nesuvirš
kinamu atmatų — ašakų turin- 

i čios, tada storoji žarna negali pa- 
Į kankamai stipriai susitraukinėti.

tis maistas (o taip pat kopūstų 
ir kitų lapuotų daržovių pilnos 

Į žarnos) verčia storosios žarnos 
sieneles ne taip stipriai susi- 

j traukti. Tada nesigauna seg- 
> pakeltas spaudimas 

(storojoje žarnoje. Todėl tada 
ir nesusidaro kišenėlės — neiš- 
sipučia išorėn storosios žarnos 
sienelės vienoje bei kitoje vie
toje.

Priešingai Įvyksta, kad žmo
gus ima “poniškai” valgyti: la-

vių 
Čia

i

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačtnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beisi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONE | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
- tbriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi
Vincas Žemaiti., LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.
Vinces žemaiti.. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 

84 psl. Kaina $1.50.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED STi, CHICAGO, ILL. 6060$ 

atsilankant darbe valandomis arba užsakant paltu Ir pridedant 
6ak| ar perlaida.

giau užtruks ir pakils žarnoje bai valytą nuo sėlenų.— ašakų 
spaudimas nuo 30 iki 50 torų, i maistą vartoti. Tada žarnos esti 
Priešingai, nuraminus žarnas | 
vaistu propantheline — pranyks : 
normalus storosios žarnos susi-1 
traukimas. Taip pat bus panai
kintas virš minėtu morfinu su
keltas perdidelis žarnų susitrau
kimas. • \

Dabar susipažinsime su spau
dimu žarnos kišenėlės viduje. Jo- 
se spaudimas esti toks pat, kaip j 
ir storoje žarnoje jai normaliam 
■kelia ilgiau trunkantį ir stipres
nį tos žarnos segmento susi-1 
traukimą, tada, kai toje žarnoje Į 
randasi kišenėlės. Susekta, kad i 
tose vietose, kur į žarnos sienelę 
įeina kraujagyslės . (jos maitina1 
žarnos sienelę) — tose vietose; 
žarnos sienelė yra silpnesnė. Pa-' dimo priežastis po to, kai gyd. 
kilęs žarnoje spaudimas toj e silp-' Painter jas susekė, mes galime 
noje vietoje išorėn išverčia žar-ijabar pajėgiau tas kišenėles 
nos sienelę. Taip ir gaunasi kiše- Į tvarkyti. Dabar daug kur eina- 
nėlė. ma prie protingesnio dalykų at-

Tos pradžioje mažos kišenė- likimo. Duokim, religijoje, jau 
lės, pradžioje vėl atsistato į nor- atsisakoma senoviškų menknie- 
mą. Laikui bėgant jos darosi j kių ir einama Dievą garbinti 
pastovios. Tada gydytojai at- gerai atliktais darbais artimui, 
pažįsta jas kaip divertikulus. Einama ligoniui į namus išvirti 
Toms kišenėlėms esant pripildy- pusryčius ir sukalbėti, juos be
toms atmatų, priedui dar žarnas verdant, rožančiaus dalį. Kuni- 
viduje esant pakeltam spaudi- gai dabar turės eiti savo prakai- 
mui — gaunasi virš minėtos ki-1 tu užsidirbt? duoną, ir tik iš 
Šenėlių komphkaijos: žarnos pra-ldarbo grįžę, jei 'norės — galės 
kiurimas, kraujavimas... ' gerais darbais Dievą garbinti ir 
Išmatų tirštumas ir kišenėlės 'savas eiles darbščius jaunuolius

pustuštės. Jos segmentinis su
sitraukimas beveik uždaro toje 
susitraukimo vietoje žarnos spin
dį. Tada toje vietoje pakyla žar
nos vidaus spaudimas, nes ten 
esąs oras negali būti išstumtas 
kiton žarnos vieton. Tokiu būdu 
atsiranda žarnos sienelėse mažo 
išsigaubimai. vadinami kišenė
lėmis (diverticula!). Toks sto
vis vadinasi diverticulosis. O 
kai uždegimas toj vietoj prasi
deda, tada ta liga vhdinąsi diver
ticulitis. Mat. galūnė “itis” lo
tynų kalboje reiškia uždegimą.

Kišenėlių gydymas
Suprasdami kišenėlių atsira-

lių įdegimo. Morfinas didina 
spaudimą žarnose. Geriau duoti 
meperidine vaistas: jis mažina

O

A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it

to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

a 10-year extension 
privilege. Either way.

mature at just the right

*

1739 So. Halsted Street Chicago 1U 60608
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That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t
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J. KLAUSEIKIS

E SVETIMOS IR SAVOS SPAUDOS
Nusikalstamo parkinimo diplomatai 

New Yorko mieste ir Lietuvoje
Naudodamas “New York Dai

ly News” žinią losangeliškis 
dienraštis “Herald - Examiner” 
viename rugpjūčio numeryje iš
spausdino redakcinį straipsnį: 
“Double-Parking Diplomats”.

Rašoma, jog per tris mėne
sius New Yorko mieste užsienio 
diplomatams išrašyta 31,000 pa
baudos lapelių už neleistiną au
tomobilio palikimą gatvėje arba 
už nelegalų parkinimą. Pabaudų 
suma būtų pusė milijono dolerių, 
bet diplomatai nemoka ir iš jų 
baudos išieškoti negalima.

Laikraštis pabrėžia, jog So
vietų Sąjungos diplomatai 
didžiausieji neklaužados,
džiausieji miesto parkinimo tai
syklių laužytojai. Raudoniesiems 
diplomatams kasdien išrašoma 

' 40 ar daugiau tikėtų. O tai yra 
dešimt kartų daugiau negu vi
siems kitų valstybių diploma
tams.

“Herald- Examiner” savo edi- 
torialą baigė “New York Daily 
News” kolumnisto pašaipa apie 
sovietinius diplomatus: esą, iš 
Sovietų S-gos diplomatų nesą ko 
kito laukti — jie jau perilgai 
užsiparkinę Čekoslovakijoj, Lat-

yra 
di-

vijoje ir Lietuvoje (...“they’ve 
been overparked in Czechoslova
kia, Latvia and Lithuania for 
years”).

Apie dailininką Domšaitj
Vienas asmuo, kurs kartais ir 

polemikose pasireiškia Klaipė
dos ir klaipėdiečių gyvenimo ži
novu, spaudoje giriasi užtikęs 
svetimtaučių laikraštyje daili
ninko pavardę — Domsaitis. At
radimo pasaka baigiama klausi
mu: Kas yra Domsaitis? Pavar
dė skamba “damned lithua- 
nian”...

Prano Domšaičio (svetimtau
čiai rašo — Domsaitis) pavar
dė per keletą paskutinių metų 
iš angliškosios spaudos patenka 
ir Į kai kuriuos lietuvių laikraš
čius bei žurnalus. Ne tik pa
vardė paminima, bet kai kurie 
žurnalai yra persispausdinę ir 
jo paveikslų reprodukcijų.

Domsaitis savo darbais žino
mas ne nuo dabar. 1955 metais 
išleistame Lietuvių Enciklopedi
jos penktame tome yra Domšai
čio biografinių žinių ir meno 
darbų aptarimas. Gimė jis Klai
pėdos krašte, Kuršių kopų Kro-

Milžiniškas oro čiužinys duoda vaikams progos žaisti, slapstytis, laipioti kylančiais ir besileidžian
čiais oro kalnais, šis čiužinys labai naudingas padėti ant žemės, kai didelei miniai reikia miego

ti atvirame ore.

CICERO
Rugsėjo mėn. 10 d. įvyko 

ALTos Cicero skyriaus posė
dis. Pirmiausia tautinės s-gos 
atstovas Pranas Kašiuba, visų 
dalyvaujančių organizacijų 
vardu pasveikino skyriaus pir
mininką ir didelį lietuvybės 
šulą Dr. Petrą Atkočiūną jo 80 
metų amžiaus sukakties pro
ga. šaulių pirmininkas Karo
lis Milkovaitis pasidžiaugė šį 
garbingą lietuvį, galėdamas 
turėti savo kuopos šaulių eilėse.

Nutarta lapkričio mėn. ak
tingai dalyvauti ALTos seime, 
o bankete paimti stalą.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę Ciceroje, kad 
kryžiavus su centriniu 
mu Čikagoje, nutarta 
vasario mėn. 8 d.

Pie Cicero miesto
Lietuvos vėliavą iškelti ir nu
leisti apsiėmė Cicero šauliai.

Su pagarba ir dėkingumu 
buvo prisiminti ALTos talki
ninkai: studentės Tauginaitė, 
Vyšniauskaitė, Neniūtė ir kt. 
Taip pat šeimininkės Pranske- 
vičienė, Novickienė, Zumarie- 
nė, Vyšniauskienė ir kt.

nesusi-
minėji-

ruošti

rotušės

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikiu knygy, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną.
1G Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai Įrišta, 592 psl.
K. Bielinis* DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl...... . ...... —
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMA II R. MINTYS. H tomas, 

žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais __________ ?.------------ ---------------

z Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir-

kokią

$6.00

Gra- 
$5.00

$2.00
$530

Jucsa® Liūazius, RAŠTAI, 250 psl. __________________
P. Llūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

S3 psl. _____________________________________
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!

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

puslapiai ___ :_____________ ____________ .—
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

$5.00
$3.00

$1.00

$3.00

$3.00

1739 S. Halsted St, Chicago, HI. 60608. — TeL HA 1-6100

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugusfaltyH-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for-

_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.

3. Butkų Juts, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 189 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8. AnatoIIIus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

S išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, $3.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji Ivrikos knyga. 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 ‘ ------
13.
14.
15.
18.
17.

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jasai, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

psL, $1,00.
Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. $1.00 
Eugeniius Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės. 70 psl.. $1.00. 
Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50. 
Alfonsas Tyruolis. METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

pynų kaime. Motinos mergau-1 rikoje? 
tinė pavardė — Putynaitė. Meną 
Pranas Domšaitis studijavo Vo
kietijoje ir Prancūzijoj. Daug 
yra po pasaulį keliavęs ir daug 
kur meno parodose dalyvavęs su 
savo kūryba.

Hitlerio laikas Domšaitis buvo 
įtrauktas į “juodąjį sąrašą” ir 
Vokietijoje neleista viešai jo kū
rinių išstatyti, nors prieš Hitle
rį kai kurios Vokietijos meno 
galerijos buvo pirkusios Domšai
čio paveikslų.
Tarp žymiųjų Domšaičio kūri
nių esą ir lietuviškos tematikos 
paveikslų: Lietuviai ūkininkai 
bėga, Kuršių žvejai, Žemaitijos 
vaizdai ir kt. Enciklopedijoje ra
šoma, jog Domšaitis yra kelis 
kartus lankėsi Lietuvoje (su
prantu — nepriklausomybės lai
kais) .

Nežiūrint senyvo amžiaus, 
dailininkas Domšaitis apsigyve
nęs Pietų Afrikoje ir ten. suge
bėjo pasižymėti tapybos meno 
darbais.
Jei taip, tai kiek bėra lietuvių?

Šiek tiek daugiau negu prieš 20 
metų vienas Draugo redaktorius 
buvo paskelbės “teoriją”: tik ka
talikas lietuvis yra pilnas lietu
vis.

Ėjo spaudoje ginčelių dėl to
kio fanatiško samprotavimo ir 
dienraštyje paskelbimo. Pasi
keitė laikai. Kai popiežiai ir Va
tikano suvažiavimas ėmėsi skelb
ti naujas mintis apie skirtingų 
religijų žmonių bendravimą, ta
da ir lietuvių fanatikų rageliai 
nulinko. Jie jau nebesigiria sa
vo “primatu”, kad tik jie — ka
talikai esą pilni lietuviai.

Seno fanatizmo raugu atskies
tą naują “teoriją” paskelbė Vy
tautas Sirvydas, net mirusį ge
nerolą Galvydį-Bykauską nevy- 
kusion talkon pasikviesdamas. 
Esą, tas generolas, kaip V. Sir
vydas spėja, pasakytų, jog Ame
rikos lietuvis, kurs nepriklauso 
SLA, “gali būti žmogus, bet ne 
lietuvis”.

Anekdotinis ar tikras gen. Gal- 
vydžio-Bykausko rokiškėnų tar
me pasakymas “Smagus be kara 
maksla ir tikėjimą, yra ne žmo
gus, bet kiaula”, rodytų, jog ge
nerolas žmogaus vertei nustaty
ti laikėsi dviejų kriterijų: ka
ro mokslo ir tikėjimo. O juk 
SLA nei karo mokslo nei religi
jos nepraktikuoja, tad ar tinka 
generolą šiuo atveju, kaip sa
kiau, nevykusiai talkon kviestis.

Pagaliau pagal V. Sirvydo “te
oriją”, kiek beliktų lietuvių Ame-

vidaus

Rustei-

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 12.00.

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

nemoka palto persiuntimo iilaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arūa pasiunžiant čekį ar Money or

deri tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

tie, kurie priklauso- Sunkioje kovoje B, Kemežaitė 
Lietuvių katalikų susivienijimui 
yra n© lietuviai? Juk ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos veikėjai 
nevisi priklauso SLA, tad ar ir 
ši organizacija teliktų .tik žmo
nių, o ne lietuvių organizacija?
Kas per lietuvis S. Rusteika?

Kanadiškiame laikraštyje (Ne
priklausoma Lietuva, 23 nr.) ra
šant apie 1934 m. Lietuvos ka
riuomenės dalinių sukilimą, ne
kartą minimas bolševikų nužu
dytas teisininkas, pik. 
ponas Rusteika, buvęs 
reikalų ministeriu.

Vienur’ sakoma, jog
ka nebuvo laikomas tikru lietu
viu, o kitame sakinyje rašoma, 
jog “Rusteika buvo menkas lie
tuvis, sulenkėjęs rusas”.

S. Rusteika buvo gimęs Rygo
je, bet sakydavosi kilęs iš že
maičių. Rygoje baigė gimnazi
ją ir priklausė moksleivių drau
gijai Kibirkštėle pasivadinusiai, 
šį faktą aprašo Liet. Enciklo
pedijoje istorikas Simas Sužie
dėlis.

Gimnaziją baigęs Rusteika 
studijavo teisę Tartu universi
tete ir tais laikais ten veikė lie
tuvių studentų draugija. S. Rus
teika yra pasakojęs apie šią 
draugiją ir kad jis joje dalyva
vo.

Teisių skyrių Rusteika baigė 
1914 metais ir kaip daugelis 
moksleivių, studentų ir karan 
šaukiamų inteligentų, jis įstojo 
į Kazanės karo mokyklą. Po ka
ro 1918 m. grįžo į Lietuvą ir 1919 
m. įstojo į Lietuvos kariuome
nę.

Niekada iki šiol nebuvau gir
dėjęs ar raštą užtikęs, kad Rus
teika buvo netikras lietuvis, 
menkas lietuvis ar sulenkėjęs 
rusas. To savo rašto ir Nepri
klausomos Lietuvos straipsnio 
autorius K. Lukas jokiais įrody
mais neparemia ir turime tikė
ti enciklopedijos istorikui, jog 
Rusteika, dar dimnazistu būda
mas, dalyvavo lietuvių mokslei
vių draugijoje, o ne dėjosi su 
rusais ar sulenkėjusiais rusais.

K. Luko aprašomi perversmi
ninkai voldemarininkai galėjo tik 
save tikrais lietuviais laikyti, 
nes “pilnais” ar “tikrais” lietu
viais besivadinančių ir ileivijoje 
atsiranda.

Sunku pasakyti, kodėl teisės 
mokslą baigęs Steponas Rustei
ka ilgiau pasiliko karinėje tar
nyboje ir apie delimt metų bu
vo Telšių m. ir apskr. karo ko
mendantu. Gi šios pareigos su
rištos su beteisminiu arba ad- 
ministratyviniu baudimu. Vė
liau net buvo saugumo depar
tamento viršininku. O tai vis 
darbovietės, kurių darbininkai 
ar tarnautojai susilaukia tam 
tikros dalies žmonių nesimpati- 
jos.

Paskirtas vidaus reikalų mi
nisteriu Rusteika ištikimai prez. 
Smetonai tarnavo. Kai volde- 
marininkai ruošė prieš A. Smeto
ną perversmą, tad suprantama, 
; og jie buvo nepatenkinti ir vi
daus reikalų ministeriu Rustei
ka, kurs uoliai ėjo pareigas ir 
rėmė prez. Smetonos valdymą. 
Tačiau tas neduoda pagrindo Ru
steiką menku ar netikru lietu- . 
viu ir sulenkėjusiu rusu vadinti.

Birutė Kemežaitė Naujienose 
atsiliepė į losangeliškio žurnalis
to J. Kojelio raštą, spausdintą 
Draugo dienraštyje, kuriame jis 
kaltina Amerikos Liet. Tarybą 
vienybės — Liet. Bendruomenės 
ardymu.

šiaip ar taip, bet J. Kojelis 
yra vienas iš pirmųjų lietuvių 
bendro veikimo ardytojų. Pasi
reiškė jis jau 1962 metais, kai 
losangeliškių frontininkų ir jų 
satelitų planais buvo skelbiama 
rezoliucija, reikalaujanti Ame
rikos Lietuvių Tarybos centrą 
iš Čikagos perkelti j Los Angeles 
ir Alto veikėjus (L. šimutį, P. 
Grigaitį ir kt.) nušalinti.

Planai nepavyko,, bet kurį lai
ką Los Angeles Alto skyrius bu
vo frontininkų jr jų “bičiulių” 
rankose/Tada J. Kojelis savo 
korespondencijose, su ■ Draugo 
redakcijos palaima, reklamavo 
separatinę veiklą, Alto skyrių 
Pietinės Kalifornijos Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kitokiais var
dais perkrikštydamas.

Birutės Kemežaitės kova ne
lengva, nes. J. Kojelis ne kartą 
savo raštais yra parodęs, jog 
frontininkų partijos labui jis ga
li paminti teisybę ir kitus ne
teisybe apkalbėti. Gi, kaip pa
tarlė sako, “Su. tokiu prasidėk, 
pupų rėtį pasidėk

Kitas Tarybos posėdis nu
tarta kviesti lapkričio mėn. 12 
d. 7 vai. vak. parapijos salėje.

Cicero šauliai ir jų svečiai 
sekmadienį, rugsėjo mėn. 21 <1. 
9 vai. ryte, renkamės prie šv. 
Antano parapijos mokyklos, iš 
kur vyksime į Cicero medžio
tojų — meškeriotojų ūkį. Tuoj 
nuvykus bus pravestos šaudy
mo pirmenybės, o paskui bus 
šeimyninis pobūvis. Valgyti ir 
gerti kiekvienas pasiima ką 
nori ir kiek nori. Kelionė, di
deliu Ramonio vairuojamu au
tobusu, ten ir atgal kainuos 2 
doleriai. Norintieji vykti iš 
anksto paskambina šauliui l)e- 
keriui, tel. 863 — 8861.

Spalio 11 d. Balio Pakšto 
salėje^įvyks kuopos tradicinis 
Švyturio balius. Pakvietimai, 
su šaltais užkandžiais ir karš
ta vakariene 7 doleriai, gau
nami pas kuopos iždininką De 
kerį, tel. 863 —8861.
kad būtų tikrai geras ir svei
kas, gamina pačios
Laimės šuliniui fantus, kas tu
ri ir gali, prašomi pristatyti 
šaulei Latožienei, tel. 652-8137.

S. Paulauskas

Maistą,

šaulės.

—
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“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui

7722 George St.
La Salle, PQ., Montreal 690,

Canada

tik už 35.00 metams!
(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
su virš nurodytu •
prenumeratos (Tikslus adresas)
mokesčiu.

- - - -

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti 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 at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuoliu 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 ps/ kaina 2 doL - -

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

1

Taupykite dabar.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

<

Investavimo knygelės sąskaitos neša

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

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

FSL1C
*~^—r*- s * r-rr-Įi '

r* MOOOC ,

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, t 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben- - ■ 
druomenę ir parūpina fondus namams įsi
gyti- - J

metaia.

•

TeL 421-3070

Įrtaigo* pkiuoM kiemas antomobfllanu pastatyti.
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SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
Ln Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
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$14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

15 cents per copy._______ ’
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Kaip eina “komunistinė” statyba

Katalikų, vienuolijos spau
dos organe užsipulti ir kaltinti 
kunigų pikta valia ir sąmonin
gu (!) faktų iškraipymu, sie
kiant kam padaryti moralinę 
skriaudų, yra labai didelės atsa
komybės darbas, o jeigu tas 
kaitinimas nepagrįstas, tai jis 
yra sunkus spaudos nusikalti
mas — to kunigo asmens gar
bės nuplėšimas, kartu gi ir 
Motinai Bažnyčiai pakenki
mas.

Ogi tokį žiaurų kaltinimą 
kan. V. Zakarauskui, kaip jau

Didžiausius mūšius komunistai laimi propaganda. 
Darbais iki šio meto jie mažai kuo pasirodė, bet kiek tai 
liečia propagandą, tai jie yra patys geriausieji meistrai. 
Gavę iš vokiečių generalinio štabo stambią sumą pinigų, 
Rusijoje jie pradėjo organizuoti propagandą. Leninas 
paruošė ir po visą kraštą siuntinėjo didžiausius propa
gandistų būrius, kurie įtikino rusus, kad komunistai 
yra patriotai.

Leninui, Trockini ir Antonov Ovsejenkai pavyko 
įtikinti caro majorų Michailovą Tuchačevskį, kad bol
ševikai yra geri patriotai, kad jiems rūpi Rusija lygiai 
taip, kaip ir caro karininkams, pastarasis patraukė į 
bolševikų organizuojamą Raudonąją armiją ne tik caro 
generolus, bet didelę daugybę paprastų kareivių, jūri
ninkų ir kariuomenės specialistų. Be kaizerio štabo pi
nigų, Leninas nebūtų pajėgęs suorganizuoti karo jėgos 
ir policijos, kurios jam padėjo pagrobti valdžią ir dar 
svarbiau — joje išsilaikyti.

Propagandą jie naudojo Rusijoje prieš 60 metų, ją 
komunistai naudoja ir šiandien. Diktatūros laikotarpiu 
komunistams pavyko paveikti kelis Portugalų karius. 
Maskvos agentai įtikino gen. Vasco Goncalves veikti su 
komunistais, jeigu norėtų pats iškilti ir kraštą sukomu- 
nistinti. Jie įtikino Partugalijos karį, kad tai galima 
padaryti paprasčiausios propagandos metodais. Komu
nistai įsteigė karo ministerijoje propagandos skyrių, ku
ris nejučiomis duodavo toną visai Portugalijos spaudai. 
Socialistų leidžiama Republica nepasidavė komunistinei 
propagandai, tai ją pradžioje uždarė, o vėliau atėmė iš 
iš socialistų ir 'perleido komunistams. Iš socialistų orga
no komunistai bandė padaryti maskvinės propagandos 
įrankį, bet jiems nepasisekė. Komunistai užmiršo, kad 
Republica turėjo susipratusių skaitytojų kiekį, kurie 
mokėjo komunistų propagandą vertinti ir nepasidavė jų 
suvedžiojimams.

Pavergtoje Lietuvoje komunistai taip pat griebėsi 
propagandos. Pirmon eilėn jie pačiupo spaudos kontro
lę. Jie labiau bijojo priešo kritikos, negu savo prapagan- 
dos, todėl jie uždarė visus laisvosios Lietuvos laikraščius. 
Propaganda jiems Lietuvoje nesisekė, niekas ja neti
kėjo, todėl jie ėmėsi melo ir apgaulės. Be melo ir apgau
lės komunizmo propagandistams dar ir šiandien negali
ma apsieiti. Jie visą laiką gyrėsi apie nepaprastai dide
lę statybą ir padarytą pažangą, bet visa tai daugiausia 
yra jų propagandos rezultatas.

Kai propoganda nueina per toli ir pradeda pasakoti: 
net ir patiems propagandos viršininkams nepatikimus

dalykus, tai jie tada susigriebia ir. siunčia tikrintojus. 
Šiomis dienomis tuščias propagandistų pagyras iškėlė 
Vilkaviškio rajono kolūkio pirmininkas Justinas Kili
ką vičius, ir rajoninio laikraščio redakcijos bendradarbis 
Julius Lenčiauskas. Jiedu aprašinėja, kaip karo vete
ranas Bronius Kupčinskas “pirko namus”.

Kupčinskas sumokėjo pinigus ir laukė iš Vilkaviš
kio statybos tresto baigto namo. Praeitų metų rugpjū
čio 28 dieną rajono vadovybe jam pakišo dokumentą, ku
ris perleidžia pastatytą namą. Bet Kupčinskas atsisakė 
pasirašyti, nes buvo sudėti surūdiję vandentiekio vamz
džiai. Be to, namo grindys buvo kreivos, dažai suteplio- 
ti ir kt. Kupčinskas pranešė, kad jis pasirašys, kai bus 
ištaisytas brokas. Didesnį patyrimą turintieji statybos 
darbininkai jam pasakė:

“— Jei pasirašyti atsisakai, raktus matysi kaip 
savo ausis be veidrodžio, — pareiškė statybininkai.

Jie savo žodį tesėjo..Baigėsi 1974-ieji, atėjo 
šių metų ruduo, o antro aukšto balkone vėjas virščio- 
ja paliktas atlapotas duris. Kambariuose šeiminin
kauja... balandžiai. Kaimynai jau antri metai tviskin- 
čiais batais puikuojasi, patogumais nadojasi, džiau
giasi gražiais darželiais, sodus sodina. 0 Kupčins
kas vis vienkiemyje vargsta.
Kolūkio valdyba ne kartą kreipėsi į rajono kaimo 
mechanizuotos kolonos vadovus, žemės ūkio valdy
bos, kapitalistines statybos skyrių. Juk Kupčinsko 
šeimos vienkiemis — paskutinis visame ūkyje. Ta
čiau girdėjosi tik tušti pažadai. Netekęs kantrybės 
B. Kupčinskas rašė į įvairias organizacijas, Kaimo 
statybos ministeriją. Birželio pabigoje gavo kolegi
jos nario A'. Adomaičio parašu patvirtintą raštą, ku
riame juodu ant balto Kauno teritorinis statybos 
trestas ir Vilkaviškio'kaimo mechanizuota kolona 
įpareigoti darbo broką ištaisyti iki liepos. 15 dienos. 
Be pakeitimų praėjo ir šis laikas. Bėdos spiriamas, 
B. Kupčinskas antrą kartą kreipėsi į ministeriją. Iš 
ten vėl atplaukė raštas. Jį rugpiūčio pirmąją pasira
šė ministro pirmasis pavaduotojas V. Šileika. Šį 
kartą statybininkai įpareigojami ištaisyti broką iki 
rugpiūčio 10 dienos. Atėjo rugsėjis, tačiau niekas 
nepasikeitė. B. Kupčinskui, antros grupės invalidui, 
nusipirkus jiaują namą, vėl teks bakūžėje žiemoti. 
O Vilkaviškio kaimo mechanizuotos kolonos vyrai 
su savo viršininku S. Augustinavičiumi iš visų šai
posi. Ar ilgai reikės stebėtis jų galia į savi valią”. 
(Tiesa, 1975 m. rugsėjo 11 d., 2 psl.).
Tenka atsakyti, kad jie galės šaipytis ilgai, nes so

vietų pramonė nepajėgia pagaminti reikalingų vamzdžių. 
Vietoj užsakytų, siunčia broką arba visai ktokius vamz
džius,

Sovietų propaganda viską padaro, bet sovietinė tik
rovė nuo propagandos skiriasi.

esu rašęs, vienam iš mūsų tik
rai gerų kunigų, dar neprikl. 
Lietuvoje pasižymėjusiam sa
vo kunigišku šventumu, savo 
bažnytine ir visuomenine, ypač 
gi katalikiška veikla, o trem
tyje pasireiškusiam tarp kitko, 
ir JAV LB vadovaujančioje 
veikloje, buvusiam pirmosios 
JAV LB Tarybos nariui, daro 
tos LB Valdybos dabartinis pir 
mininkas Juozas Gaila Tėvų 
Pranciškonų (sic!) spaudos or
gane “Darbininke”, jo 1975. 
VIII. 22 d. laidoje, str. “Kode

•nesitcilr., o pasmerkta”.
Žinoma, jei tas anam kuni

gui mestas kaltinimas būtų įro
dytas, tai nieko neturėtume nei 
kaltintojui sakyti, nes visokių 
būna ir kunigų, ne tik gerų, 
bet ir blogų, kokių ir mes aps
čiai turime, net ir kapišuotų, 
iš tų pačių Pranciškonų vienuo
lijos pabėgusių, civiliškoje 
santuokoje gyvenančių, Tėvų 
Marijonų “Drauge” nelabai jau 
pagrįstai dėl to pagarbintų, ly
giai kaip turime ir ženotų bei 
divorsuotų jėzuitų arba tegul 
ir celibate gyvenančių, bet vie
šai ir kitus papiktinančiai ban- 
kietuose su vyriška aistra mer
ginas bučiuojančių, kaip tą 
visi matėme, pvz., paskutinia
me Lietuvių Kongrese Chica- 
gaje.

Kodėl, va, tokius kunigus ir 
vienuolius kas išdrįsęs mūsų 
spaudoje kiek pašveistų, tai 
tokį drąsuolį būtų galima už 
tai net ir pasveikinti. Bet kada 
vietoje^to, Amerikos lietuvių 
vyriausias galva tų iš dalies 
pasileidusių, ištvirkusių mūs 
vienuolių spaudoje imasi, kaip 
matysime, visai nekaltai kal
tinti mūsų gerą kunigą, kurį 
visi mūs lietuviai net ir nebaž
nytiniai dėl jo dvasios taurumo 
gerbiame, tai negalima net ir 
pasauliečiui tylėti, reikia tą 
jo kaltinimo nepagrįstumą 
irgi spaudoje parodyt ir jį kal
tintojui bumerangu sugrąžint...

Taigi dabar ir pasižiūrėki
me, kieno gi šioje byloje pa
sirodė ta pikta valia ir sąmo
ningas faktų iškraipymas — 
kan. Vaclovo Zakarausko, ar 
jo kaltintojo Juozo Gailos ?

L — Kan. V. Zakarausko pa- 
sisakvmas dėl JAV LB negala
vimų ir dėl jos vadovybės klai
dų.

Kan. V. Zakarauskas, buvęs 
aukščiau net ir vyriausiame tos 
LB organe, jos Tarybos nariu, 
dabar, jos (LB) vadovybei pa
simetus, nuėjus klaidžiais ke
liais ir privedus JAV LB prie 
bankroto ir skilimo, perėjo į 
organizuotą tos LB vadovybės 
opoziciją, drįsdamas pasiimti 
net ir JAV LB Reorganizacinės 
Tarybos nario pareigas, šalia 
kitų labai garbingų mūsų vi
suomenės ir Bendruomenės vei 
kėjų, siekiančių JAV LB ap- 
valvti nuo visokiu nedorvbiu c ** c
ir išvesti iš jos visokius nusi
kaltimus, kurių ji turi šiandien 
tikrai perdaug. Tą parodė ir 
to pasipriešinimo sąjūdžiui, 
tai organizuotai 
(JAV LB Tarybai) pritarimas 
visoje Amerikoje. Tas pritari
mas pasirodė ypač gi š. m. ba
landžio mėn., Chicagoje, su
šauktoje JAV perorganizuoja
mos LB Vidurio Vakarų Apy
gardos atstovų suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo net 126 įvai
rių organizacijų atstovai.

Tame suvažiavime kan. V. 
Zakarauskas, atstovaudamas 
JAV LB Reorganizacinę Tary
bą, padarė pranešimą, kur jis
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— 274 buvo atspausdintas ma
no straipsnis: “Buvusieji Lie
tuvos kariniai teismai ir jų re
forma”, o šių metų Nr. Nr. 
184 — 188 — Vlado Mieželio 
“Pastabos dėl Kūginio straips
nio”. Dė jo tų pastabų man 
tenka čia pasisakyti, nes mu
du nagrinėjame svarbų karinių 
teismų klausimą.

Vladas Mieželis klausia, iš 
kur aš taip tikras, kad kareivis 
davė, o tardytojas priėmė 
kyšį? Atsakau. Apie tai man 
smulkiai papasakojo prieš pat 
to tardytojo iškėlimą iš Kariuo
menės Teismo buv. to teismo 
prokuroro sekretorius majoras 
Šepetys. Aš jam visuomet ti
kėjau, ką jis man papasako
davo, nes jis buvo rimtas žmo
gus ir daug tarnybinių paslap
čių žinojo.

Toliau p. Mieželis dėl savo 
neatydunio ar išsiblaškymo taip 
parašė: “... kad toks tardy
tojas, pasiekęs tardytojo vie
tą. .. ”.

Jeigu jau žmogus turėjo tar
dytojo vietą, tai jam nereikė
jo dar kartą siekti tos (tardy
tojo) vietos. Dar toliau p. Mie
želis vėl parašė, mano nuomo
ne, dėl savo neatydunio ar ne- 
apgalvojimo taip (cituoju net 
raidė raidėn): “Kitas reikalas 
dėl ats. pik. Žuko atleidimo iš 
Karo Mokyklos lektoriaus vie- 
tos. Daleidžiu, kad tai galėjo 
būti, nes Karinė Vadovybė 
Galjo turėti dėl karininko gar
bės pažeidimo ir jos gynimo 
kitokiais požiūriais ir gal būt 
ji norėjo, kad lektorius įtai
gotų jauniems būsimiems ka
rininkams skirtingas nuo va
dovybės garbės gynimo pažiū
ras”. Jeigu ats. pik. Žukas bu
vo atleistas iš Karo Mokyklos 
lektoriaus vietos, atrodo, dėl 
jo skirtingų minėtų pažiūrų nuo 
Karo Vadovybės pažiūrų, tai 
kaip toji vadovybė galėjo norė
ti, kad tas lektorius įtaigotų 
jauniems būsimiems karinin
kams skirtingas nuo Vadovy
bės garbės gynimo pažiūras?

Autorius klausia, kaip aš ga
lėjau. apimti j ir įsivaizduoti 
Kariuomenės Teismo viršūnių 
ir krašto apsaugos ministerio 
funkcijas, jų darbštumą ar ne
rūpestingumą? Taip jis para- 

labai ramiai, nieko neįžeizda- 
mas išdėstė JAV LB organiza
cijoje pasireiškusias neigiamy
bes — negeroves, įskaitant ir 
tos LB vadovybės klaidas, ku
rios vertė bendruomeninę at
sakomybę turinčius LB veikė
jus imtis būdų ir priemonių 
JAV LB perorganizuoti kitais, 
vad. federaliniais pagrindais. 
Jo kalba rado labai gyvą prita
rimą tame suvažiavime ir bu
vo visų jo atstovų vienbalsiai 
pritarta. Jos santrauka pa
skelbta ir “Naujienose”.

(Bus daugiau)

/EŽELIO PASTABŲ 
šė ryšium su karinių teismų re
formos klausimo neiškėlimu. 
Taip plačiai apimti, aprėpti 
man nerūpėjo, rūpėjo tik tas 
minėto klausimo neiškėlimas 
1934 — 1935 m. ir vėliau. Iš
tarnavęs Kariuomenės Teisme 
apie 8 metus, kaip teisininkas 
su geru “matomumu” aš leng
vai galėjau žinoti, df“! kieno 
nerūpestingumo tos reformos 
klausimas nustatyta tvarka' ne
buvo iškeltas. Man teko sekre
toriauti Kariuomenės -Teismo 
teisiamajame posėdyje, rašyti 
kaltinamuosius aktus pulk. 
Įeit Gudavičiaus man paskir
tose bylose; dirbau su to teis
mo tardytojais, gyniau iš pa
skyrimo teisiamuosius įvairio
se bylose.

Vieną iš tų bylų Vyriausias 
Tribunolas pagal mane' kasa- 
cijos skundą panaikino. Mie
želis tuo liaku dirbo Vyr. Tri
bunole, todėl tos mano dar
buotės nepastebėjo.

Autorius parašė, kad mūsų 
įstatymai valstybės prezidentui 
neduoda teisės sudarinėti Ka
ro Lauko Teismų. Formaliai, 
žinoma, jis neturėjo tokios tei
sės. Tą teisę turėjo Krašto ap
saugos ministeris, arba pagal 
jo įsakymą aukštas karinis vir
šininkas. Prezidentas Smetona 
prižadėjo Voldemarininkų “su
kilimo” dalyvių nebausti, bet 
vėliau visgi patvarkė, kad jie 
būtų teisiami, kas ir buvo pa
daryta. Tų dalyvių mažuma 
prof. Voldemaras gen. Kubiliū
nas ir kiti buvo teisiami Karo 
Lauko Teisme, o jų- dauguma 
— Kariuomenės Teisme.

Karo Lauko Teismo įstatuo
se nustatyta, kad tam teismui 
priklauso tokios bylos, kurio
se nusikaltimai ąškūs ir nerei
kalingi ilgo tardymo. -Volde- 
marininkų bylos dalyvių nusi
kaltimas buvo neaiškus, todėl 
buvo padarytas ilgas tardymas 
po Karo Lauko Teismo sprendi- 
mo mažumos byloje (prof. 
Voldemaro ir kitų)*/

Matome, kad Voldemarinin
kų kolektyvo, byla buvo per
skelta į dvi dalis. Mažesnės 
bylos dalies dalyviai (prof. Vol
demaras ir kiti) to laiko kraš
to apsaugos ministerio .' gen. 
Šniukštos arba pagal jo Įsakymą 
aukšto karinio viršininko buvo 
atiduoti teisti Karo Lauko Teis
mui. Gen. Šniukšta buvo< teisi
ninkas ir buv. ilgametis Kariuo
menės Teismo pirmininkas. 
To Karo Lauko Teismo suda
rymu buvo sulaužyti šio teismo 
įstatai. Tai kur čia yra . gen. 
Šniukštos “skrupulingumas by
lose”, ką Mieželis pabrėžė sa
vo straipsnyje?

(Bus daugiau)

DR. A. J GUSENASSAUGOK SAVO SVEIKATA
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

19
Toks kūdikis yra sumenkęs, suvytęs, panašus į 

senelį. Viduriai jam sukliurę, kraujo ir audinių gaivu
mas nupuolęs, kaulų galai patinę, dantukai nespėja 
išdygti ir čia pat pūva, genda, ištrupa. Dažnai būna, 
kad toki vaikai net lieka bedančiai.

Raki tas kyla vien tik dėl stokos gero gamtinio mais
to, ypač kuomet nėra ir ko kaulams formuotis, kai bū
na stoka gamtinės montuojamosios medžiagos, kalio, 
fosforo, vitaminų ir saulės gaivingųjų spindulių.

Nūdien motinos padaro vieną iš didžiausių klaidų, 
kuomet jų gimdoje augo būsiantis kūdikis. Būtina ži
noti, jog tose dienose jų būsiančiam kūdikiui reikia ko 
geriausio maisto, iš kurio susidaro jo kaulai ir dantu
kai.

Motinai vartojant prastą maistą, kuriame trūksta 
vitaminų ir mineralų, o esant jų stokai motinos dietoj, 
tada jos augantis kūdikis traukia jas iš motinos kūno ir 
dantų. Tokio cheminio veiksmo eiga suardo visą mo
tinos kaulų ir dantų tvirtumą ir sveikatingumą. Ne tik 
motina praranda savo sveikatingumą, bet ir jos kūdi
kis gema silpnas, nesveikas, sergantis kaulų suminkš

tėjimo liga (Rickets). Prie tokių kūdikių prikimba ir 
visa eilė kitų įvairių ligų, nuo kurių jie įniršta, nesu
laukę net vieno meto amžiaus. Amerikoje kasmet to
kių kūdikių miršta tūkstančiai. Tokių vaikų net ir 
kaukolės kaulų kraštų suaugimas palieka žymes, ran
dus. Vaikai esti labai silpni ir juos greitai bene liga 
įveikia, nes jų kraujo gaivume nebėra atsparumo. To
ki vargšai kūdikiai ima taisytis, kai gauna gero pieno, 
grietinės, sviesto, kiaušinio, o taipgi kai dažnai ant 
saulės pabuvoja.

Vaistai mažai ką padeda, išskyrus tik žuvų alie
jus, treskos riebalai, nes jie turi daug tam tikrų vitami
nų. Dėl prasto maisto, ypač iš mažens, esti dar ir ki
tokių ligų, kurios vaikus gana daug prikamuoja. Daž
nai pasitaiko kaulų trūpumo liga, kurioje labai greit 
lūžta, trupa ir vėl sugyja. Taipgi būna ir kitų įvairių 
iškrypimų iš normalaus augimo.

Maiste trūkumas vitaminų ir mineralų kaip tik ir 
pagamina škorbuto ir kaulų suminkštėjimo ligas. Vi
taminų ir mineralų yra gamtiniuose, nesužalotuose che
miniais konservais valgiuose. Jų būtinai žmogui rei
kia, o’labiausia tai augantiems vaikams, kad jų kūno 
kaulai ir dantys būtų tvirti. Esant vitaminų trūku
mui žmogaus kūne, išsirituliuoja tokių ligų, kurios 
kitaip pagydyti ir nebegalima, kaip tik geru, sveiku, 
gamtiniu maistu.

Būtina žinoti, jog gamtiniai, natūralūs, nesuga
dinti dirbtinai valgiai turi savyje viso to, ko sveikatai
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būtina, — ir statomosios sveikos medžiagos energijai 
gaminti ir medžiagų kaitai padėti, ir įvairių vitaminų 
ir mineralų, o to viso ko augančio vaiko kūnui būtina. 
Užaugusiam žmogui būtina daugiau naudoti gamtinių 
valgių palaikyti gerą sveikatą, o už vis labiausia jų 
reikia augantiems vaikams, nes vien tik nuo gero mais
to paeina vaikų kaulų ir dantų sveikata.

ARTERIO SKLEROZĖ

Ne tik pagyvenę ir senesnio amžiaus žmonės, bet 
ir jauni neretai suserga paprasta arteriosklerose. Vie
niems ji daugiau paliečia širdį, kitiems galvos smege
nų arba apatinių galūnių kraujagysles, tretiems inks
tų, kasos ar kitų organų kraujagysles.

Arteriosklerozę sukelia daugelis veiksnių. Jų tar
pe nemažą reikšmę turi neracionali, netinkama mityba, 
sužalota cheminių konservų, alkoholiniai, birgaliniai 
gėrimai, intensyvus rūkymas. Norint išvengti anksty
bos artcriosklerozės, o sergant ja, komplikacijų, rei
kia laikytis tinkamos mitybos.

Būtina vartoti šie maisto veiksniai: 1. Duona juo
da seleninė. 2. Sriubos: vegetariškos, daržovių, įvai
rių kruopų, vaisių, pieniškos, nestiprūs mėsos ir žu
vies buljonai, 3. Mėsos ir žuvies patiekalai virti, 
troškinti, neriebios jautienos, veršienos patiekalai, 
neriebi dešra, neriebi virta žuvis. 4. Daržovės: įvai
rių rūšių, įvairiai paruoštos — šviežios morkos, buro
kėliai, pomidorai, nestipriai rauginti agurkai, grybai,
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inkstinės daržovės, daržovių konservai. 5. Kruopu ir 
miltų — gaminiai, įvairios kruopos ir košės. 6. Vaisiai 
ir uogos: obuoliai, vynuogės, abrikosai, slyvos, kom
potai, kisieliai, cukrus, medus, uogienės. 7. Pienas ir 
jo gaminiai, šviežias pienas, raugintas pienas, varškė 
ir sūris. 8. Aliejus: kukurūzų, saulėgrąžų. 9. Baltymų 
omletai. 10. Sviestas — 30 gramų per dieną, 11. Gėri
mai: nestipri kava, arbata su pienu, vaisių daržovių 
sultys, erškėtuogių nuoviros.

Nebūtina vartoti mityboje žemiau nurodyti šie 
maisto produktai: 1. Riebi mėsa, kiauliena, riebios 
dešros, dešrelės, konservai, rūkyta, kepta mėsa, rie
bi žuvis. 3. Kiaulienos, avienos ir kitos riebios sriubos. 
3. Stiprios raugintos daržovės, marinatai, riebūs už
kandžiai. 4. Kepti kruopų patiekalai. 5. Gyvuliniai rie
balai. 6. Kiaušinių tryniai. 7. Alkoholiniai gėrimai: 
degtinė, alus, vynas. 9. Birgaliniai gėrimai: kokakola, 
pepsikola, fresco ir visi kiti. 9. Stipri kava, arbata ir 
šokoladas. 10. Riebūs kepiniai, tortai, pyragėliai, čio
nai suminėti maisto produktai turi labai daug įtakos 
arteriosklerozei sukelti.

Pabaiga

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ



TELEF. PR 8-3229 T. VTLTUŠTS

Ml ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
m GERKLES LIGOS
2858 W. 83rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Ml K. G. BALUKAS 
AKUiVRIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GttiBKOLOGINft CHIRURGIJA
M4f So. Puhikl Rd. (Crawford 

Mtedlcol Buildins). ToL LU 5-6444 
Priimi U^oniai pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DU C lt BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
TsUf. 655-0533

Fox Valtoy Modfcsl Confer 
840 SUMMIT STREET 

ROUTE 59, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lai STREET 
Ofiswt HEmlock 4-5849 

R'szid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Ptanaditfiialj ir ketvirtad. 1—7 vai- 
tošatL. penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir feštad. tiktai ausitarua.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wwtcnestsr Community klinikos 
Medicinos direktorius.

iŠM £ Manhelm Rd„ Wosfchostor, I1L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

kas antra šeštadieni 8—3 vaL 
j Ttl, MŽ727 arte 542-2721.

REZ.: GI 8-0873

M. W. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ HGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•T32 So. Kodzlo Ave:, WA 5-2470 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia; skambinti Ml 3-0001.

TE!____ BE 3-5893

M. A B. GIEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
Tel.: 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

TDC2 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Avė.' kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 
l®dd8?wiios: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

y atkando S: pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
lik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”.
ypĮ pagal- pu si t a rimą Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

VaL: antirad, nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofiso telof.: 776-2880 
Naujas rer, telefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
QHMe» 1W3T WEST 59th STREET 

Toll: PR? 8-1223
OFISO VALu pirm., antrad^ trečiad. 
Ir peškt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
nlar 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

¥• Tvnrasonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

, MM WEST 71st STREET
Ofiw Hlef.} HEmlock 4-2123
UoM. Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei oceteiliepte, tai telef. GI 8-6195.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
-4L3' ORTHOFEOAS-PROTEZ1STAS
jfy Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dalai. Speciali pagalba kojoms 
• (Areh Supports) ir L t

VaL: 9—4 lt 8—8. šeštadieniais 9—1.
H5O Wsat 63rd St., Chicago, III. 60629 

TolaC- PRo«p*et 6-5084

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

I savanorių gretas nuolat papildy-jii įnašu, suminėti ne visi. Tai 
ttk pavyzdys! Ir gal teisingai, 
nes tik tam vienam reikalui pil
nai nušviesti, reikėtų parašyti

davo nauji jauni savanoriai iš 
atvaduotų Lietuvos sričių.

Vien tik mūsų pačių jėgomis,

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

(Tęsinys)
Čia pat architektų sąrašan pa- 

‘ tekę vos penketą asmenų, dau
guma jų dar jauni, vos baigę in- 
žinerijos-architektūros mokslus 
bakalaurų laipsniu ir pradėję 
praktikuotis toje srityje jiems 
suteiktose tarnybose. Ar jie vi
si bus tų sričių tikri talentai, pa
rodys tik tolimesnė ateitis. Be 
to, jei kriterius pasidaryti ar
chitektūros talentu yra tik įsi
gijimas universitetinio bakalau
ro laipsnio, kas šiandien yra kas
dieninis reiškinys mūsų studi
juojančios jaunuomenės tarpe, 
tai tas sąrašas turėjo būti daug 
pilnesnis!

Dešimtis knygos puslapių 
(žiūr. 158—168 psl.) paskirta 
pačiai svarbiausiai meno sričiai, 
kūrybai, ir atskiriems talentams 
atžymėti “Rašytojai, novelistai 
ir poetai” rašinyje.

Tik praeinant suminėti kai- 
kurie Lietuvos senovės kronikų 
daviniai iš 14-to, 15-to ir 16-to 
šimtmečių apie mūsų tautos ir 
didž. kunigaikščių kilmę, ir šiek 
tiek žinių iš Lietuvos istorijos. 
Kiek daugiau vietos suteikta Lie
tuvos Vilniaus seimui 1529 me
tais paminėti ir pagarsėjusiam 
Lietuvos Statutui, senovės Lie
tuvos bajoriškų Įstatymų, kodek
sui, kuris buvo laikomas labai 
tobulu kūriniu tais laikais. Lai- 

Įkui bėgant, jo pasirodė trys lai- 
■ dos visai skirtingom redakcijom. 
Dėlto jam buvo duoti net atskiri 
pavadinimai: Statutas pirmas 
1529 metų, Statutas antras 1566 
m. ir Statutas trečias 1588 m. 
Visi tie statutai buvo rašyti tais 
laikais Lietuvos valstybinės kan- 
celiacijos vartota slavų kalba.

Paminėta taip pat pirmos lie
tuviškos knygos pasirodymas — 
1547 m. Martyno Mažvydo ka
tekizmas, Jono Bretkūno pradė
tas biblijos vertimas 1590 m., o

GRAŪINSKĄS
PRIETAISAS 

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. « FR 6-1998 
Sekm. ir treč. uždaryta.

b - ----- - =>

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills
G E L I N Y C I A 

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

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdrau$h 

ŽEMA KAINA.
R.ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

r MOVING
Apdraustas per kraustymas 

ii įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

Tel.: FRontier 6-1882
„ .8— I ..... ■ ■ U 0 ... ✓

12=^4-.2------ ■■■.■ —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOSi

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

Liatuvig kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9.30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413
Į 715® So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629
!■■ . _ ... «

ir M. Daukšos “Postilia” 1599 
m., Tų laikų visa literatūra ir 
buvo vien tik praktiško tikybi
nio pagrindo — maldaknygės, 
himnai, katekizmai, kaip teisin
gai pastebi ir pati knyga.

Jau daug daugiau vertas dė
mesio suminėjimas mūsų lite
ratūros pradininko, Kristijono 
Donelaičio (1714—1780), kurio 
istorinis veikalas, poema “Me
tai”, išvydo pasaulį jau 18-tam 
šimtmetyje ir susilaukė tarptau
tinio dėmesio.

Toliau knygoj paminėti jau 
19-to šimtm. ir 20-to šimtm. pra- 
pradžioj, romantizmo gadynės 
įtakoj, iškilę mūsų rašytojai — 
D. Poška (1757—1830), S. Sta
nevičius (1799—1848), S. Va
liūnas (1789—1831) ir kiek že
miau išvardinta tikrai visos to( 
laiko garsenybės: poetai — A. 
Strazdas (1763—1833), A. Vie
nažindys (1841—1892), A. Ba
ranauskas (1831—1902), istori- 
kai-rašytojai — S. Daukantas 
(1793-1864), M. Valančius (1805 
—1875‘, na, ir tautinio atgimo- 
mo žadintojai-rašytojai — J. Ma
čiulis-Maironis (1862—1932), V. 
Kudirka (1858—1899), V. Pieta
ris (1850—1902), M. Pečkaus- 
kaitė-Šatrijos Ragna (1878— 
1930), G. Petkevičaitė-Bitė (1861 
—1943), Tumas - Vaižgantas 
(1869—1933), J. Beniuševičiūtė- 
Žemaitė (1845—1921) ir kiti.

Tolimesnių įvykių aprašyme 
kažkodėl knygos autoriai pralei
do gerą progą, nors trumpai pa
informuoti kanadiečius- — kaip 
kaip mūsų tauta atgavo savo 
laisvę ir nepriklausomybę!

Kaip žinome, Pirmam Pasau
linių! karui (1914—1918) einant 
prie pabaigos, Lietuvos Taryba, 
išrinkta Vilniaus konferencijos 
1917 m. lapkričio mėn. 17-22 d., 
kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, paskelbė 1918 m. va
sario mėn. 16 d. istorinį aktą, 
kuris skelbė atstatomą nepri
klausomos Lietuvos valstybę su 
sostine Vilniumi.

Vokietijai pralaimėjus karą, 
jos kariuomenė palaipsniui trau
kėsi iš Lietuvos pagal Vakarų 
Sąjungininkų įsakymą. Pridur
mu! plūdo į Lietuvos teritoriją 
Maskvos kariuomenė, nešdama- 
toliau į Vakarus komunistinės- 
gangrenos pradus. Nesutikda
ma jokio pasipriešinimo, suspėjo 
okupuoti veik du trečdalius Lie
tuvos, pakeliui viską plėšdama, 
kas tik buvo galima paimti, su 
visais būdingais vergijai požy
miais. Tai buvo mūsų tautai kri
tiška padėtis! Žūt būt, skubiai 
turėjo būti organizuojamas pa
sipriešinimas ginklu, kurio kal
bą vien tik supranta bolševikiš
kos gaujos, kaip lygiai ir komu
nistinių valstybių valdžios.

Tuolaikinis ministeris pirmi
ninkas Mykolas Slečevičius (1882 
11.21, 1939.XI.il) kreipėsi Į tau
ta savo atsišaukimu — 1918 m. 
gruodžio mėn. 29 d., kvietė vy
rus stoti savanoriais organizuo
jamą Lietuvos kariuomenę, gel
bėti tėvynę, kol dar galima! Ir 
stebuklas įvyko! Prasidėjus mū
sų kariuomenės organizavimo 
užuomazga Vilniuje, toliau jau 
Kaune (nes Vilnių jau užplūdo 
komunistinės Maskvos gaujos) 
augo ir brendo. Iš dar laisvos 
Lietuvos teritorijos pulkai vyrų, 
dažnai savo priemonėmis, savo 
arkliais ir savo įsigytais lengvais 
ginklais, skubėjo papildyti savo 
tautinės kariuomenės gretas.

Gan neskaitlinga ir menkai 
ginkluota mūsų jaunutė kariuo
menė, bet stipri tėvynės meilės 
dvasia, išėjo į atvirą kovą prieš , 
daug skaitlingesnę ir geriau 
ginkluotą Maskvos armiją. Jau 
1919 m. pradžioj, vasario mėn., 
kautynėse prie Nemano ir Ne
vėžio, sustabdė rusiškų barbarų 1 
veržimąsi toliau į Lietuvą, žing- I 
snis po žingsnio Lietuvos kūrė- 1 
jai-savanoriai, padėdant skait
lingiems partizanams iš šiaurės, 
stūmė bolševikiškus okupantus' 
atgal, — vijo be atodairos iš 
mūsų šventos žemės. Žuvusių

nelygiose ir sunkiose kautynėse, 
priešas — rusiški bolševikai — 
buvo išvytas iš Lietuvos, pasie
kus mūsų rytinį rubežių — Dau
guvą. Lietuva buvo išgelbėta iš 
gręsiančios bjauriausios rusiškos 
vergijos! Komunistiniai Mask
vos — Rusijos — valdovai bu
vo priversti pasirašyti taikos su
tartį, liepos mėn. 12 <L 1920 m„ 
pilnai pripažinti prieš visą pa
saulį laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą ir jos pilną suverenite
tą. Plačiau apie mūsų laisvės 
kovas smulkiau yra paminėta pa-

visai atskirą veikalą!
(Bus daugiau)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
DTENRAST’ -naujienas•

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ’NAUJIENAS"

Susirinkimą
PRANEŠIMAI____

★

^Visa darykite be murmėjimu ir svyra vilny, kad būtumėte nepeik
tini ir tikri Dieve vaikai, nebarti n i sugedusios ir iškrypusio? giminės 
tarpe. tarpe jūs žibate lyg žiburiai pasaulyje", — PiL 2:14, 15.

• a •
Besistengiant sekti Viešpaties Jėzaus pėdomis ir bėgti lanktynėse prie 

aukštojo atlyginimo, kurį siūlo mums Evangelija, reikia nemurmėti ir nesi
skųsti, kad mūsų kelias persiauras. Nereikia ieškoti kito lengvesnio ke
lio, bet ištikimai eiti tuo, kurį Viešpats parodė, nes jis žino kokių prityri
mų mums reikia kol esame Kristaus mokykloje. Esant Dievo vaikeliais 
mūsų širdys turi būti pripildytos džiaugsmu ir dėkingumu ir mūsų lūpos 
turi girti ir garbinti dangiškąjį Tėvą, visų gerų dovanų Davėją ir mūsų gy
vybės Užlaikytoje

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rūšie j i? j tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

e e e
F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
skyrime V-tam.

Ir taip Lietuva, savo sūnų-kū- 
rėjų savanorių, partizanų, karių 
— kraujo ir gyvybių aukomis 
tapo vėl laisva ir nepriklausoma 
valstybė! Lietuvos Tarybos 1918. 
metų 16-to vasario aktas buvo 
pilnai įkūnytas ir įteisintas!

Per 22 metu Lietuva puikiai 
tvarkėsi savo viduje ir buvo la
bai gerbiama tarptautinėje plot
mėje. Buvo pavyzdingas Tautų 
Sąjungos narys — senos Tautų 
Sąjungos prie Lemano ežero 
(Šveicarijoje), kuri tikrai, pilna 
to žodžio prasme, galėjo tikrai va 
dintis “Tautų Sąjunga”, nes at
stovavo visas tautas ir jos au
toritetas buvo gerbiamas, ne taip 
kaip dabartinė New Yorko Tau
tų Sąjunga, su kurios nutari
mais niekas nesiskaito — nusi
gyvenusi, neturi reikiamo au
toriteto, ir dėl to netenka stebė
tis, kad šiandien pasaulyje vieš
patauja betvarkė. Stipresni pra
ryja silpnesnius ir šiaip tikras 
chaosas!

Per 22 metus savo tikro lais
vės gyvenimo, Lietuva kūrė sa
vo ekonomines ir dvasines gėry
bes. švietimas ėjo kartu su eko
nominiu progresu. Spauda ir 
literatūra nevaržomai bujojo, 
kaip dera kultūringoms tautoms. 
Tai buvo Lietuvos žydėjimo ga
dynė!.

Teisingai ir knyga išvardina 
visa eilę mūsų pagarsėjusiu kul- 
tūrininkų-rašytojų ir poetų. Ta
čiau, reikia pastebėti, kad tai to-

— Žemaičių Kultūros Klubas baigė 
savo atostogas ir pirmas susirinkimas 
įvyks trečiadienį rugsėjo 17 d. 1:00 
vai. popiet Gintaro salėje, 2548 W. 
69 St. Nariai kviečiami atsilaikyti, 
nes yra daug svarbiu reikalų aptarti. 
Po susirinkio bus vaišės.

Rožė Didžgalvienė, rast.

— Utenos Apskrities klubas _po 
atostogų susirinkimas Įvyks antradie
nį rugsėjo 16 d. 7 vai. vak. Vaičaičio' 
svetainėje, 4258 So. Maplewood Ave.! 
Nariai prašomi atsilankyti. Yra daug 
visokių reikalu aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

Klubo Valdyba

JONAS RENTAUSKAS
Gyv. >3340 So. Emerald Ave.

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 14 
dieną, 11:00 vai. vak., sulaukęs 
69 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Tauragės aps., Laukuvos 
vai., Padevyčių km.

Amerikoje išgyveno 26 metus. .
Paliko nuliūdę: sesuo Ona 

Montvilas, jos vaikai — Jonas ir 
Vytautas Montvilai, Stefa Bakū- 
nas ir Irena Petrauskas bei jų 
šeimos ir kiti giminės, draugai 
bei pažįstami.

Antradieni, 6 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas Jurgio F. Rud- 
mino koplyčioje, 3319 So. Litua- 
nica Avenue.

Trečiadienį, rugsėjo 17 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko-' 
plyčios į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas šv. Kazi
miero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Jono Rentausko gi
minės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą. J

Nuliūdę lieka:
Sesuo ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis
F. Rudminas. Tel: 927-1138.

... "

Mielai tetai

HELENAI YUCIUS
mirus,

jos dukterėčioms — Euphrosine ir Anastazi
jai Mikužiūtėms, jų seserims ir artimiesiems
reiškiame gilių užuojautą

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
134-ta Moterų kuopa

Mūsų mielam Valdybos nariui
BRONIUI SKORUPSKIUI

Jo mylimam sūnui Broniui, okupuotoje Lie- 
. tuvoje, Kaune, tragiškai žuvus,- reiškiame 
gilią užuojautą.

Floridos Amerikos Lietuviu Klubo Valdyba, 
Tarybos direktoriai ir vi^i klnbiečiai

--------- ------------------------------------------- ------------ —
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WACLOVAS BRAZAUSKAS
Gyv. 3414 W. 56 Street

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 15 dieną, 5:00 vai. rvto, sulaukęs 85 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Marijampolės aps^ Šunskuose.

Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Mary ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko brolis ir seserys.
Antradienį, 6 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Leck-Lackawkz ko

plyčioje, 2424 W. 69th Street
Ketvirtadienį, rugsėjo 18 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios i šv. M< Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu 
pamaldų bus laidojamas §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a, Wąclovo Brazausko giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

I

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJA!

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAICA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL; YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

NARIAI: J
Chicagos <

ambulance
PATARNAVL

[ MAS DIENA
Lietuvią IR NAKTL

Laidotuvių 1 TURIME
Direktorių Į KOPLYČIAS

Associacijos
> VISOSE MIESTO
i DAlYSE.

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-113$ |

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET Kbpuonc
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 I
11928 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, III 974-4410

P. J. RIDIKAS
335< So. HASTED STREET Phone; YArdo 7-1911
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NAUJAS “MAŽOSIOS
LIETUVOS” TOMAS

Lietuvos Tyrimo Institutas 
New Yorke paruošė knygą 
Mažoji Lietuva (studia Lilua- 
nica III t.)

Šiame tome yra šešios atski
ros studijos, būtent: 1. Mažo
ji Lietuva Tarptautinėse sutar
tyse (anglų kalba) paruošė dr. 
Jonas Stiklorius; 2. Mažoji Lie
tuva Prūsijos kartografijoj 
(vokiečių kalba) paruošė dr. 
Povilas Rėklaitis; 3. Lietuviai 
žalnierėliai 18 - amžiuje Prūsi
jos armijoje (anglų kalba) pa
ruošė dr. Algirdas Budreckis;
4. Prūsijos karaliaus patvarky
mai ir proklamacijos rašyti 
lietuvių kalba (anglų kalba) 
paruošė dr. Algirdas Budreckis;
5. Kapų paminklai Mažojoje 
Lietuvoje (anglų- kalba) pa
ruošė dr. Jurgis Gimbutas; 6. 
Mažosios Lietuvos vietovar- klausimais, nesijaučia, kad 
džių svetimėjimas XX amžiuje jau ir Draugas eitų Vienybės 
(lietuvių kalba) paruošė Vi-1 skelbiamomis mintimis. Bet iš

j SODYBŲ PIEVELES
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- 

I vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. • 

I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, , 
g kuri vadinasi

I SODYBŲ PIEVELĖS '' I
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 1 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę
I pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu
I kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį . 
f arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
i siųsti tokiu adresu:

I NAUJIENOS,
1 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S 1

~ -.-m _ . - J
f SIUNTINIAI Į LIETUVA | 

MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
Į 2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 • Tel. WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

------ . ■ —  - = ----------
.....  ■■ - -■ ■■ -1U^— --- 1 1 ■ -■ "■ .. " '■ J . .■ . III. ..KU.’.''1. . ... .

| MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
-----   — — —■ ' ' ' ' - - ... ' J "" J —  ...  "■ /y-

i —į ............. ........ . ............................................................... ------------------------ L. - ' - -ąt-Mg.-A- - -- ' ■ "S,

| SIUNTINIAI Į LIETUVA
I Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737

3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.

i maistas, doleriniai Certifikatai.
į V. VALANTI N AS

.JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIEynys Heraet ęo meftj TOkakti. gerbiant pirmojo
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAŪJ1ĖNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos 1 sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems ioomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
rkelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, riekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoja Ir Kanadoje metams — 150.00, pusei metų — SI 6.00, 

trims mėn. — 58.50, vienam mėn. 53.00. Kitose JAV vietose metams 
— 526.CO, pusei metų — 514.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — 531.00 metami. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

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

Q Siunčiu dol. Naujienų prenumeratai. Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

Q Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS _______________________________

ADRESAS ___________________________________________

GARSINKITeS naujienose

liūs Pėteraitfs. Knygoje bus +9 
I iliustracijos su dar niekur ne- 
!spausdintais žemėlapiais. Ap
imtis per 300 psl. (E.)

VIENYBĖS TEIGINIAI
š. m. rugpjūčio 22 d. 13 nr. 

Vienybė uoliai 
ne oragnizacinei 
menei, I 
ruomenę ir jos rašinius vadina 
šleikščiomis išrūgomis, veid
mainyste ir dvokiančiu patrio
tizmu.

Kitoje vietoje toji pati Vie
nybė rašo, kad žurnalas Aki
račiai gyvena Vienybės žmo
nių nuotaikomis ir priedo dar 
pastebi: “Jau ir Draugo redak
cija priėjo Vienybės žmonių 
seniai skelbiamos minties”.

talkininkauja 
L. Bendruo- 

L. organizacinę Bend-

Iš rašinių, talpinamų Drau
ge, išskyrus L Bendruomenės

Rudeniniame Naujieną piknike, vykusiame 1975 m. rugsėjo 7 dieną Chica
go s parke, buvo išdalyta virš 50 dovanu. Paveiksle matome administratorę 
Kristina Austin, leidžiančią jaunai mergaitei ištraukti laimingąjį tiketėlį. 
Kristina garsiakalbiu paskelbdavo laimingąjį numerį, o šalia dabojantis 
Algirdas Bud reck as užrašydavo laimėtojo vardą. Paveiksle matome na u jie- 

niečius, tikrinančius savo numerius.
Martyno Nagio nuotrauka

kitos pusės, dievai juos ten ži
no.

Štai toje pačiojs Vienybėje 
talpinama fotografija, kurioje 
be kitų, matosi ir Draugo re
daktorius Bronius Kviklys su 
Vienybes redaktore Valerija 
Tysliaviene.

Galbūt Vienybė geriau nusi
mano, kas su jų ^skelbiamomis 
mintimis eina koja kojon? !

Stasys Juškėnas

TOKIO KUNIGO 
NEREIKIA

Lietuvių evangelikų — liu
teronų “Tėviškės” parapijos 
klebonas kunigas Ansas Trakis 
spausdina savo parapijiečiams 
biuletenį — “Tėviškės žinios”. 
Šiame biuletenyje rašoma apie 
savo parapijiečių veiklą, mi
rimus, gimimus, sirgimus, su
tuoktuves ir kitokias žinutes.

Bet kartais pasirodo ir bend
rai lietuvius liečianti svarbes
ni Įvykiai. Rugpiūčio 24 d. 
biuletenyje kun. A. Trakis sa
vo parapijiečiams praneša: “Ar 
reikia dar lietuvių kunigų”, 
klausia kunigų seminarijos stu
dentas. “Tėviškės Žiburiuose” 
ri “Drauge”, iškeldamas neva 
“tikrovę”, kad dabar jauni
mas, geriau moka anglų kalbą 
negu savo tėvų kalbą, todėl ir 
Kristaus Evangeliją ir visą 
krikščioniškąją tiesą gali geriau 
anglų kalba išgirsti ir prakti
kuoti anglų bažnyčiose, nes 
krikščionybė, anot jo, tarptau
tinė — internacionalas, vadi
nas, Kristus be savo šeimos, 
savo tautos — be “žemės”. At
sakymas yra aiškus: Ne! To- 
koi “lietuvio kunigo” mums 
nereikia”...

Teisingas kun. Trakio atsa
kymas: kunigo — lietuvio, ku
ris rengiasi lietuvius suinter- 
nacionalinfi. mums nereikia. 
Lietuvio kunigo būhi šventa 
pareiga, kiek galima ilgiau 
puoselėti lietuvybę.

Stasys Juškėnas

AR NE ĮTARTINA?
t

Prieš pradedant Lituanisti
nių mokyklų š. m. naujus moks 
lo metus, Cicero Šv. Antano 
parapijos Lituanistinės Mokyk 
los Tėvų Komitetas, kuriam 
pirmininkauja p. Juozas Aršti- 
kis, vieton kad veikus savo 
specifinėj Tėvų Komiteto pa
skirty), kaip pagelbinis orga
nas, — pasisavino sau teisę pri
imti ar atleisti mokytojus.

Virš minėtas “tėvų komite
tas”, savo nutarime palietė mo
kytoją Antaniną Repšienę, at
leisdamas ją iš mokytojos pa
reigų šv. Antano parapijos Li
tuanistinėje mokykloje..

Toks “tėvų komiteto” nuta
rimas mums primena bolševi
kų praktikuojamą “sistemą”, 
kur “komitetai’’ gali daugiau 
negu direktoriai.

•NAUJIENOS’ XTEKVIENO 
LTETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Bet laimei, keli tos mokyklos 
mokiniu tėvai užkirto holševi- 
kuojančiani “tėvų komiteto 
nutarimui” ir mokytoją Anta
nina Repšienė pereitą šešta
dienį, š.. m. rugsėjo G dieną, 
kartu su kitais mokytojais pra
dėjo savo darbą virš minėtoje 
mokykloje.

Čia kyla klausimas, kas ver
čia tariamą “tėvų komitetą” 
taip elgtis? t. y. “atleisti” iš
dirbusią virš 22 metų mokyto
javime Lituanistinėse mokyk
lose ir patriotiniai nusistačiu
sią mokytoją Antaniną Repšie
nę, bet toleruoti ir “palikti” 
tuos, “kurie pasireiškia ben
dradarbiavime su bolševikais. 
Ar ne Įtartina?

Paskutiniai įvykiai parodo, 
kad jau atėjo laikas sudaryti 
padoresnį Tėvų Komitetą šv. 
Antano parapijos Lituanistinei 
Mokyklai, nes esamasis daro 
gėdą visai Cicero lietuvių ko
lonijai ir šv. Antano parapijai.

Romas Kirstukas

r ' ■

Varpais skelbia karą
Kai Libane pradeda skambėti 

varpai, tai nereiškia, kad krikš- 
ionis šaukia i bažnyias, bet ti
kimuosius šaukia į karą ir kuni
gus vietoje kielikų imti į ran
kas šautuvus. Zaghartos mies
tas, kur beveik visi gyventojai 
yra krikščionys, randasi pačio
je fronto linijoje kovų su kai
riaisiais mahometonais iš Tri
polio.

Per 11 dienų tarp krikščionių 
milicijos ir mahometonų kairių
jų partizanų jau užmušta 400 
žmonių.

Komunistiška meilė
Londonas. — Amerikietė ak

torė Shirley MacLaine, kuri ne
seniai buvo Kinijoje su grupe 
kitų moterų, papasakojo, kad ki
niečiai negaišta laiko flirtui, vy
liojimui ir lytiniam gundymui, 
kaip daroma Vakaruose. Kinijo
je, jei mergina ieško vyro, ji pir
mučiausiai ištiria jo politinę ide
ologiją. “Mes esame perdaug už
imtos, kad berūpėtų teirautis 
“Kelis kartus per savaitę gali 
mylėti?”, atsakančios kinietės. 
“Kinijoje juokiasi iš mūsų per
dėto dėmesio seksui”, pasakė 
Mac Laine.

F TRUMPAI J

— Lituanicos sporto klubas 
Chicagoje šiemet švenčia 25 me
tų veiklos sukaktį. Ta proga 
spalio 11 d. ruošiamas banke
tas Lietuvių tautiniuose namuo
se. Klubo delegaciją, lydimą 
sen. Frank D. Savicko ir alder- 
mano Ken. Jakšio priėmė mie
sto meras Richard J. Daley.

— Ramona Braunel išrinkta 
iškiliąją lietuvaite St. Catheri
nes, Ont., Kanadoje. Ji dalyvaus 
programoje ir dainuos solo Tau
tos šventės minėjime rugsėjo 
21 d. vienuolyno salėje, 75 Rolls 
Avė., tuojau po 11 vai. pamaldų. 
R. Masiulionis iŠ Buffalo skaitys

HELP WANTED —' MALE 
Darbininkę Reikia

WOODWORKER
EXPERIENCED IN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

$5 per hour. Paid holidays.
Call or see WOLF 

491-7SDQ
1238 So. ASHLAND AVE., 
Mon. thru Fri., between
7 A. M. and 3:30 P. M.

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS BRIGHTON PARKE 
4 kamb, butas šeimai iš 2 asmenų 

arba viengungiui.
Skambinti 247-3838.

WANTED TO RENT 
Ieško buty

MOTERIS IEŠKO NUOMOTI 4 kam
barių butą, pageidauja Marquette 

arba Brighton Parke. 
Tel. 264-7195.

paskaitą. Ruošia KLB St. Cat
harines skvrius.

—. šaržų ir karikatūrų parodą 
ruošia lietuviai tos srities spe
cialistai ir mėgėjai Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuje. Ati
darymas bus spalio 5 d. 4:30 
vai. popiet

— J. Švedas išrinktas Lietu
vos Kariuomenės kūrėjų - sava
norių S-gos Centro valdybos 
pirmininku, J. Vilutis — vice- 
pirm., J. Tamulis (7301 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
B0629) — sekri, A. Urbonas — 
ižd., A. Juodka — valdybos na
riu. Revizijos komisijon iš
rinkti: M. Klikna, J. Gaidelis ir 
J. Sležys. - M. Rėklaitis, K. Mi
kola j ūnas ir V. Girdauskas su
daro Garbės teismą.

— Catherine Shukvietis - Mi
liauskas parašė originale atsimi
nimų knygą ;“Early America — 
Memories of a Coal Miners 
Daughter”. Autorė savo jauny
stėje gyveno turtingame kasyk
lų miestelyje Wanamie, Pa. Tė
vas buvo angliakasys, ji tarna
vo krautuvėje, jo vėliau turėjo 
nuosavą krautuvę. Tuose ge
ruose laikuose 25 svarai cukraus 
kainavo dolerį, svaras centrinio 
pork-chop — tik dešimtukas, o 
kino bilietas už nikelį. Knygą 
išleido Carlton Press, 85 5 Avė., 
New York, N. Y. 10011.

— Paul ir Chris Varnagirių 
leidžiamas savaitraštis Wyo
ming Valey Today pagarsėjo vi
soje Amerikoje (dėl rugpiūčio 6 
d. išspausdinto Wilkes kolegi
jos prof. dr. Bronio Kaslo straip- 
nio apie prez. Fordą Helsinkio 
konferencijoj ir kad jjo parašas 
po Helsinkio susitarimų doku
mentu “neišbraukė Lietuvos iš 
Europos žemėlapio” ir kad 
“Jungtinės Amerikos Valstybės 
niekuomet nepripažins Pabaltijo 
tautų šorietizacijos”. Prof. Kas
lo pareiškimus tame straipsny
je komentavo daugelis Ameri
kos laikraščių.

— Dr. Albertas J. Valibus, 
Kingston, Pa., Lietuviškos veik
los veteranas Wyoming klony
je, perrinktas Pennsylvanijos 
katalikų karo veteranų medici
nos urėdu 15-tam iš eilės termi
nui metinėje veteranų konven
cijoj, Valley Forge, Pa. Jis yra 
ALRK Susivienijimo daktaras - 
kvotėjas.

— Linas Bertužis iš Cicero, 
Vida R. čapkauskaitė iš Brok- 
tono, Marija E. Donar iš Lans
downe. Pa., Liucija Garliauskai- 
tė iš Detroito ir Linas J. Kojelis 
iš Santa Monica, Cal., gavo iš 
ALRK Susivienijimo stipendijas 
po 500 dol. Stipendijų komisi
ją sudarė prof. Edvardas Baltru
šaitis iš Wilkes kolegijos, Leo
nardas Pallis ir Elena Karasaus- 
kienė. ■

— Emilija Pakštaitė pakvies
ta Dainavos ansamblio chor- 
meisterės pareigoms. Choro 
vadovas ir dirigentas muz. Alo
yzas Jurgutis sukūrė specialų 
kūrinį pagal Danutės Brazytės- 
Bindokienės libretą. Jis repetuo
jamas antradieniais 8 vai. va k. 
Jaunimo centre. Ansamblis ir 
jo vadovybė kviečia atvykti į 
repeticijas naujus narius.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENESLNIAIS IŠS1MOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA. 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas' nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
į mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

BY OWNER 
WILLOW SPRINGS

3 bedroom ranch, dining room, fire
place. Full basement. Attached ga

rage. 150 x 200’ wooded lot.

839-5315

0 Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina $2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienų lietuvių 
tautinės savižudybės .aspektus. 
.Nurodo būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gaut; 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai sumai 
čekį tokiu adresu: NAUJIENG3, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
QI. 60608.

— Naujienas , galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gantus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
TeleL 434-4660

....  ' ■■■■■■■ H 1 ■.-■V ■

Siuntiniai į Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

k-------------------------------------------- _

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pe.8 vienintelį 
lietuvį kailininką

Chicagoje

NORMANĄ

. 263-5826 
(įstiu'got) ir 
677-8489

(buto)

185 North Wab**h Avenue
2nd Floor Chicągo, UI. 60601

SKAITYK IR KITAe! PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS"

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA. 

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35.700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15.000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras. 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33.500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnvčios. Jau laisvas. — 
$21.000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante. naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų, $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
9RAUDTMAT. NAMU IR NEKILNO

JAMO TTTrTO PIRKIMAS. 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE^ CHICAGO 

TEL. — 254-5554

m . m ■■______ -L......... ..............— i JJLJ8.

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate, Notary Public, 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir M toki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, nt 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775
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LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: REpublIc 7-1941 

-----------------------------------------------------/

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




