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SADATAS TVIRTINA, KAD BUS 
SUSITARTA IR SU SIRIJA

Naseris užsakė karo medžiagą, bet sovietu 
valdžia prižadėtų karo ginklų nepristatė

KAIRAS, Egiptas. —' Prezidentas Anwar Sadatas tvirtina, 
kad Izraelis Sirijos nepuls. Taip jam pareiškė prezidentas Fordas, 
kai jiedu turėjo progos pasikalbėti įvairiais abi valstybes liečian
čiais reikalais. Sadatas yra Įsitikinęs, kad Izraelis pasirašys taikos 
sutartį su Sirija, atiduodamas didoką dalį dabar izraelitų laikomų 
Golano aukštumų.

Prezidentas Sadatas pranešė 
parlamentui, kad Sovietų Sąjun
ga niekad glaudžiai nebendar- 
darbiavo su Egiptu arba kitoms 
arabų valstybėms. Dar prezi
dentas Naseris kreipėsi į sovietų 
džią, užsakydamas įvairiausių 
būtinai reikalingų ginklų, bet so
vietų valdžia niekad tų ginklų 
nepristatė. Naseris užsakytų 
ginklų nematė, nors rusai jam 
buvo prižadėję juos pristatyti 
Egiptui

Rusai prižadėjo atgabenti dau
giau ginklų, bet jie tai padarė 
tiktai karo pradžioje. Egiptas 
neturėjo pakankamai karo me
džiagos, o vėliau sovietų valdžia 
pradėjo gabenti ginklus į Siri
ją. šiandien Sirija turi pakan
kamai sovietų ginklų, bet joje 
yra ir sovietų patarėjų, kurie 
stengiasi nuteikti ją prieš egip
tiečius ir Izraelį. Sadatas par
lamentui pranešė ir apie Kissin- 
gerio pažadą. Kai bus ruošia
ma taika, tai ir palestiniečių at
stovai bus pakviesti.
Teko kovoti prieš Izraelį ir rusus

Sadatas pranešė parlamentui, 
kad jam tekę kovoti prieš Izrae
lį ir Sovietų Sąjungos Egiptan 
atsiųstus įvairius agentus. Bet 
buvo blogiausia, kai Egiptui te
ko kovoti ir prieš amerikiečius.

Karo metu, ir pačiu pavojin
giausiu laikotarpiu, Amerikos 
karo patarėjai buvo Izraelio pu
sėje. Pagal ‘jų patarimą buvo 
palaužtas frontas ir susidarė pa
vojus Egipto sostinei. Tuo tar
pu Sovietų Sąjunga visą laiką 
kurstę vieną arabų valstybę prieš 
antrąją. Jie nuteikė Siriją prieš 
Egiptą, kai. Nasseris buvo dar 
gyvas, o vėliau tyčiojosi, kad 
Sirija išlaisvins arabų žemes.

Dabar sovietų diplomatai daro 
tą 'patį. Jie bando nuteikti Siri
ją prieš Egiptą, Keturiolikai mė
nesių .praėjus po karo, Sovietų 
Sąjungą nepasiuntė Egiptui nei 
vieno šiaudo, tuo tarpu jie gink
luoja Siriją. Kai atvyko ameri
kiečiai ir pareiškė, kad jie nori 
taikos, tai aš apgalvojau kiekvie
ną žingsnį. Pamačiau, kad jie 
yra principų žmonės ir nutariau 
pasirinkti juos. Aš nenoriu 
smeigti peilį į draugo nugarą, 
bet aš galiu jį sukrėsti elektra, 
— pareiškė parlamentui prezi
dentas Sadatas. Jis sukrėtę ru
sus, kad įsakė visiems jų pata
rėjams kraustytis iš Egipto.

JOLIET, ūl. — Illinois Aplin
kos Apsaugos įstaiga ir Joliet 
miestui panašiai kaip Chicagai 
įsteigė perspėjimo tarnybą atve
jams, kada ozono kiekis pervir
šija .07 dalies viename milijone 
dalių oro. Praeitą sekmadienį 
ozonų lygis Chicagoje buvo 0.83 
ir Joliet. 071 milijone dalių oro.

CHICAGO. — Pašto įstaigos 
tarnautojai stebisi, kas atsiti
ko, kad skundai labai sumažėjo. 
Praėjusieji du mėnesiai buvo 
skirti patirti, ką publika mano 
apie paštą ii* Chicagos pašto įs
taiga tikėjosi būti aptvindinta 
skundais ir nusiskundimais, bet 
per visą tą laiką gauti tik 3,244 
atsiliepimai. Toks skaičius per 
du mėnesius gaunamas “norma
liai”. Pašto viršininkas Emmet 
E. Cooper tikėjosi skundų gau
bti mažų mažiausiai dukart dau
giau. Iš įvairių spėliojimų, dau
giausiai atsiliepimų gauta, kad 
žmonėms nusibodo skųstis ir kad 
žmonės aptingo.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos Farmerių unijos pirminin
kas Tony Dechant pareiškė, kad 
Jungtinės Valstybės jau prade
da pritrūkti pieno ir kad var
totojams gresia “mitybos katas
trofa”, jei Agrikultūros sekre
torius Earl Butz nepakels pienui 
kainą dar po 12 centų galionui. 
Pieno produkcija šiemet siekian
ti apie 115 bilijonų svarų, bet tai 
esąs žemiausias kiekis nuo 1952 
metu.

LOUISVILLE, Ky. — Skait
lingos prieš mokinių autobusais 
vežiojimą nusistačiusių piliečių 
grupės lyderė Sue Connor net 
apkabino pagirdama Louisville 
policininką Gerald Metzmeierį, 
kurs ir apie dešimtis kitų poli
cininkų per prieš “businimą” de
monstraciją patys prie savo mo
tociklų turėjo prisisegę plakatus 
“Stop Busing”. Policija vargu 
kada kur kitur yra gavusi tiek 
aplodismentų, kaip šioje 8 tūks
tančių tris valandas trukusioje 
demonstracijoje.

SAN FRANCISCO. — Tribu
ne pranešė iš San Francisco ir 
Washingtono, kad Slaptoji Tar
nyba jau dviem dienomis anks
čiau žinojusi, kad Sara Jane 
Moore jau šeštadienį prisitarusi 
vietos policijai, kad ji “galbūt, 
pabandys ištirti kiek budri yra 
prezidento pasaugos sistema”, 
tačiau ji iki pirmadienio nebu
vo sekama, kadangi jos pasako
jimai neatrodę rimti, kad garan 
tuotų sekimą.

CHICAGO. — Illinojaus lote
rija per savo pirmuosius metus 
davė valstijai pelno arti 65 mili
jonų dolerių ir buvo pripažinta 
pelningiausia pajamų versme, 
kaip praneša tos loterijos super- 
intendenttas Ralph Batch. Pra
sidėjusi 1974 m. liepos 30 d., lo
terijai, iki šių metų liepos 30 
dienos pardavė už $144,264,800 
tikėtų. Iš pajamų $64,618,113 
nuėjo į valstijos fondą, o kita 
pusė — $64,886,964 buvo išmo-; 
kėta laimėtojams.

IŠ VISO PASAULIO

Ispanijos diktatorius Francisco Franco sų» žmona.

THOMPSON SKATINA REFORMUOTI
VISĄ ILLINOIS TEISĖS SISTEMĄ

Svarbiausia sustiprinti pastangas kriminalui išvengti
CHICAGO. — Buvęs JAV valstybės gynėjas James R. 

Thompson savo kalboje sekmadienį pasakė, kad savo resursus turi 
labiau nukreipti Į kriminalo išvengimą negu tik*Į-Įvykusio krimi
nalo išsprendimą ir kaltininkų nubaudimą.

J. Thompson drauge su savo į 
pirmtaku tame federaliniame 
poste Thomas A. Foran pasakė 
kalbas švento Vardo katedros ru
dens paskaitų serijos Įžanginėje 
sesijoje.

Thompson, kurs siekia respu
blikonų nominacijos rinkimams 
Į gubernatoriaus postą, pareiškė, 
kokiems 200 klausytojų bažny
čios auditorijoje, 11 E. Chicago, 
kad, jo supratimu, “per ilgai 
praeityje mes savo resursus nau
dojome kriminalinės justicijos' 
sistemai iš kito galo”. Vietoje 
koncentruoti pastangas Į areštą 
ir bausmę, pareiškė Thompson, 
svarbiausiuoju tikslu turi būti 
pastatyta kaip kriminalo išveng
ti pagerinus visą teisingumo sis
temą. Jei sistemos tikslas yra 
kriminalo išvengimas, tai visa 
sistema yra “apgailėtina nesėk- 
me .

Į audiencijos paklausimus abu
du kalbėtojai—Foran ir Thomp
son reikalavo griežtesnių potvar
kių rankiniams šaunamiems gin
klams: Thompsonui siūlant griež 
tesnes federalines taisykles, o 
Foranui reikalaujant rankines 
šaudykles visiškai uždrausti.

Foran pareiškė, kad nedarbas 
yra kai kurių nusikaltimų kal
tininkas. bet “nedarbas nėra kal
tas dėl tiek daug piktadarysčių, 
kaip žmonės mano. Nedarbas 
daugiau yra panaudojamas kaip 
priežastis kriminalui pateisinti”.

Filipinų banditai
MANILA. — Smarkiai apsi

ginklavę Filipinų banditai pasi
grobė japonų transportinį laivą 
su 27 žmonėmis ir pareikalavo 
$133,000 išpirkimo. Banditai pa
sisakė esą tie patys, kurie pra
eitą mėnesį pagrobė japonę tu
ristę, ir perspėjo, kad bet koks 
kariškas prieš juos žygis staty
tų pavojun tų žmonių gyvybę ir 
laivo likimą. Laivo kompanijai 
prižadėjo sumokėti ir išsiuntė į 
Manilą du emisarus lėšoms su-

NAUJA GRĖSMĖ ANGLIJAI: 
SLAPTA TARTANO ARMIJA

LONDONAS. — Airių Res
publikonų Armijai (IRA) visose 
pašaliuose tebesprogdinant bom
bas, atsirado Anglijai ir kitas 
pavojus — šį kartą škotų parti
zanų grupė, pasivadinusi Tar
tan Army, kuri jau pradėjo 
“veikti”: jau antrą kartą dviejų 
savaičių bėgyje buvo bombarduo
tas $250,000 kaštavęs aliejaus 
iš šiaurės jūros laidas, kurį lap
kričio 3 dieną turėjo ceremonin
gai atidaryti pati karalienė, ir 
už abudu bombardavimus atsa
komybę pasiėmė naujoji Tar
tan armija. Per dvejus metus 
Įvyko jau septyni sabotažo veiks
mai, už kuriuos “nuopelnais” sa
vinas! minėtoji “armija”. Val
džios žmonės tą armiją pavadi
no “palaida iliuzijomis gyvenan
čių, jausmais sergančių žmonių 
grupe”.

Mao Cetungai kalbasi su Kambodijos komunistę jMrfijot atstovais, 
atvykusiais Į Pekiną. Tai vienas paskutinių Mao Cetunęo paveikslų, 
pasiekusių užsienį. Pasakojama, kad Mao Cetungui sunku pakelti 
kairią ranką, o kartais jam sunku atsikelti, bet jis tebevaldo mili

joninę Kiniją.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
■* Izraelis, nepajėgęs paruošti 

prekių ir išvežti Į užsienius, bu
vo priverstas dar kartą nuver
tinti savo piniginį vienetą — 
svarą 10%.. Dabar už doleri mo
kės 7 Izraelio svarus.

o Niekar Egipto prezidentas 
Sadatas nepasisakė taip smar
kiai prieš sovietu patarėjus, bu
vusius karo metu Egipto fron
tuose, kaip parlamento nariams 
sekmadienį sakytoje kalboje.

o Ispanijos karo vadai išmeti
nėja diktatoriui Franko už už
traukimą tokios tarptautinės ne
laimės, kurią užtraukė Įsakymas 
sušaudyti penkis jaunus ispa
nus. Kariai reikalauja paleis
ti iš kalėjimo kelis suimtus karo 
mokyklos dėstytojus.

o Chado vyriausybė Įsakė 
prancūzų misijai kraustytis iš 
valstybės. Chado vyriausybę ne- 
sitaria su šiaurės provincijoje 
besislapstančiais banditais, o 
Prancūzijos atstovais užmezgė 
su jais ryšius ir prižadėjo jiems 
mokėti išpirkimo mokestį.

FBI ir kiti saugumo orga
nai ėmėsi saugumo priemonių, 
kad imperatoriui Hirohito ir jo 
žmonai nieko neatsitiktų, kai jis 
atvyks Į Ameriką.

o- Izraelio biudžetas turi bi
lijoną dolerių deficitą. Kiekvie
ną mėnesį vyriausybė padaro 60 
milijonų dolerių išlaidų daugiau 
negu pajamų.

o Portugalijos vyriausybė nu
tarė perimti savo žinion visas 
radijo stotis.- Vasco Goncalves 
atėmė iš katalikų galingą radijo 
stotį ir atidavė ją komunistams. 
Pirmadienį vyriausybė perėmė 
stotį ir sustabdė komunistų pro
pagandos šaltinį. Portugalijos 
kariai okupavo visą namą, ei
na sargybas ir daboja, kad nie
kas negalėtų stočiai pakenkti.

Prancūzų valdžios sluoksniai 
yra pasiryžę siūlyti nutraukti 
prekybos santykius su diktato
riaus valdoma Ispanija. Popie
žius Paulius VI-sis pakėlė į šven
tuosius Ispanijoj gimusį dva

siškį Juan Macias, bet pasmerkė 
diktatorių Franko dėl jaunuolių 
sušaudymo.

IŠVARĖ FRANKO AMBASADORIŲ, 
UŽDARĖ KONSULATUS, ĮSTAIGAS

Diktatorius sukvietė į Madridą visus savo 
ambasadorius iš Vakaru Europos

MADRIDAS, Ispanija. — Penkių ispanų sušaudymas sukrėtė 
visą Ispaniją ir Vakarų Europą. Civilinė kvardija buvo priversta 
naudoti automatiškus šautuvus Madrido ir Algortos protestuojan
čioms minioms išvaikyti. Policija suėmė didoką jaunų demons
trantų skaičių Madride, Barcelonoje, Azpeitijoje ir kitose vietose. 
Ispanijos vaškai metė darbą ir reikalauja, kad diktatorius Franko 
pasitrauktų iš valstybės galvos pareigų.

Vaškai reikalauja, kad jiems 
būtų grąžintos tos savivaldos tei
sės, kurias vaškai turėjo kelis 
šimtmečius. Gen. Franko, pa
naikinęs Ispanijos respubliką, 
atėmė ne tik kataloniečiams se
niai tūrėtas savivaldos teises, 
bet tą pati padarė ir vaškams. Is
panijos valdžios ir karo sluoks
niams nepatiko griežti protestai 
užsienio valstybės, Ispanijos dik
tatorius sukvietė į Madridą vi
sus ministerius ir ambasadorius 
iš Vakarų Europos, kad galėtų 
pasitarti apie priemones priešiš
kai nuotaikai sustabdyti.

Meksikos prezidentas, patyręs 
apie dviejų vaškų ir trijij jaunų 
ispanų sušaudymą, Įsakė dikta
toriaus Franko ambasadoriui 
tuojau išvažiuoti iš Meksikos. 
Jis taip pat Įsakė uždaryti visus 
Ispanijos konsulatus ir prekybos 
Įstaigas. Pirmon eilėn, liepė tuo
jau uždaryti Iberijos turizmo 
Įstaigą ir sustabdyti visus ispa
nų aviacijos skridimus į Meksi
ką. Meksika nenori palaikyti jo
kių ryšių su valdžia, kuri po 35 
metų vis dar negali duoti pa
grindinių teisių krašto gyven
tojams ir naudoja žudymą kraš
tui valdyti.

Portugalijoje protestai buvo 
dar griežtesni. Didžiausia por
tugalų minia, patyrusi apie pen
kių jaunų ispanų sušaudymą, ap
supo Franko ambasadą Lisabo- 
ne, iškoliojo ambasadorių, kon
sulą, patarėjus, o kai šie dar ban
dė atsikirsti, tai minia Įsiver
žė į vidų, viską išdaužė, o vėliau 
ambasados baldus išmetė į gatvę 
ir sudegino. Portugalijos kariai 
apsaugojo konsulato tarnauto
jus, išvesdami juos, bet nega
lėjo apsaugoti Įstaigos įrengi
mų. Ispanijos ir Portugalijos pa
sienyje nutrauktas susisiekimas. 
Didelis demonstracijos buvo su
ruoštos Ženevoje, Londone, Ko
penhagoje, Paryžiuje. Bordeaux 
ir kitur.

Ispanijos katalikų dienraštis 
Y A reikalauja radikalinių pakai
tų pačioje aukščiausioje vado
vybėje. Jeigu šį kartą nebus im
tasi priemonių, tai kraštas bus 
įstumtas į ilgą prievartinę‘kovą, 
o kuriai bus priversti daryti per
versmą. Politinių grupių vadai 
pataria 82 metų sulaukusiam 
diktatoriui pasitraukti nuo vals
tybės vairo ir dingti. Krašto gy
ventojų dauguma nenori toliau 
kęsti tokių žiaurių valdymo prie
monių. Svarbiausia, kad po kraš
tą laisviausiai važinėja komunis
tai, o buvo sušaudyti du vaškai 
ir trys sindikalistai.

♦ Miami policininkas L. G. 
Crews, 1933 metais išgelbėjęs 
Roosevelto gyvybę ir sulaukęs 
72 metų, vakar mirė.

Amerikos kviečiai 
komunistams šerti
KANSAS CITY. — Jungtinės 

Valstybės ir Sovietų Sąjunga, 
kaip pranešė Kansas City Star 
praeitą šeštadienį, derybose dėl 
JAV grūdų pardavimo SSR tiek 
pažengusios, kad belieka pasi
rašyti sutartį, kuria Sovietų Są
junga pirks Amerikoje kasmet 
nuo 5 iki 8 milijonų metrinių to- 
n ų grūdų per penkerius mėtus. 
Sutartimi, kuri numatoma pasi
rašyti savaitės bėgyje, būtų par
duodama 50-50, tai yra pusė ku
kurūzų ir pusė kviečių. Praneš
ta, kad sutarties detales atei
nančią savaitę paruoš agrikul
tūros sekretoriaus asistentas Ri
chard Bell.

PEKINAS PRIEŠ MASKVĄ 

LAIKYSENA NESIKEITĖ
PEKINAS (dpa). — Kinijos 

pirmasis ministerio pirmininko 
pavaduotojas Teng Hsiao-Ping 
kategoriškai paneigė Vakaruose 
plintančius gandus, esą Kinų 
liaudies respublika norinti keis
ti politiką santykiuose su Sovie
tų Rusija. Dviejų valandų pasi
kalbėjime.su Vakarų Vokietijos 
CSU partijos pirmininku Franz 
Joseph Strauss jis pasakė, kad 
apie bet kokį Kinijos užsienių 
politikos kitimą negali būti nė 
kalbos.

Politikos kitimas susitaikymo 
prasme galėtų tik tuomet Įvykti, 
jei Maskva atsisakytų savo “so- 
cialimperialistinės laikysenos”. 
Teng apgailestavo, kad Vakarai 
teikia Sovietijai kreditus. Tai 
nepašalins [kreditus duodančių 
kraštų sunkumų nei paveiks “so
vietų pastangų patapti didžiau
siąja galybe.

AR IZRAELIS TURI 
ATOMINE BOMBĄ?

WASHINGTONAS. — Illino- 
jaus senatorius Charles Percy 
paklaustas, ar Izraelis turi ato
minę bombą, netiesioginiai at
sakė, kad “Izraelis yra pajėgus 
turėti”, bet Amerikoje net žy
dų bendruomenė esartti tam 
priešinga. Kalba eina apie vad. 
Pershingo sviedinius, kurie yra 
užtaisyti atominiais smaigaliais.

Drėgna, galimas lietus.
Saulė teka 6:44, leidžiasi 6:35.
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Į TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai-
Naujausių mokslo žinių populiarus, perteikimas

j1 L JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

[{ARPŲ - NUOSPAUDŲ SĖKMINGAS TVARKYMAS
Spaudžią batai yra pagrindinė priežastis nuospaudų.

Mediciniška tiesa

Sėkmingas gydymas nuospau
dų, karpų besirandančių ant pė
dų galimas neturint ypatingų 
įrankių. Jų gydymas nėra su
dėtingas. Reikia trijų dalykų 
gydant negeroves: 1. truputį ži
nių. 2. kiek patyrimo ir 3. daug 
kantrybės. Gydytojai medicinos 
mokyklose nesti rengiami karpų 
— nuospaudų gydymui. Jie į to
kius reikalus nekreipia dėme
sio • — neturi tam laiko. Todėl 
nuospaudas-— karpas dažniau
siai tvarko žmonėms ne gydyto
jai. Kiekvienam reikia bent pa
grindus karpų — nuospaudų gy
dimo pažinti, štai jie.

Nuospauda angliškai dvejo- 
v?,dinama. Susipažinkime su tais 
pavadinimais, nes kasdieną juos 
gi 'dime. Corn (nuo lotyniško žo
džio cornu: ragas) yra kieta nuo
spauda. Tai raginis sustorėji- 
mas odos, gaunamas spaudžiant 
ar trinant odos dalį. Corn sudaro 
smaigalio pavidalo kietą masę, 
kuri eina gilyn Į odą ir sukelia 
skausmą ir odos sujaudinimą. 
Kartaįs tarp pirštų atsiranda 
minkšta, nuospauda (soft corn). 
Tai odos paviršiaus ■ sukietėji
mas, jį padaro minkštų, tarpu
pirščio drėgnumas. Dažnai su
sidaro skausmingas įdegimas po. 
tokia minkšta nuopaudą. Taigi, 
tos nuospaudos (corns) atsiran
da ten kur yra spaudimas — daž
niausiai ant pirštų kojose. Kie
tos nuospaudos (hard corns) at
siranda spaudimo taškuose, sa
kysime virš sąnario antro kojos 
piršto. Minkštos nuospaudos

(soft corns) atsiranda priešin
goj pirštų pusėj: nuo vietinės 
šilimos ir drėgmės.

Kai pacientas ateina skųsda
masis sukeltais nuospaudų ar 
paduose atsiradusių karpų, rei
kia atsiminti, kad pirmiausia pri
valu sutvarkyti pagrindinę tų 
negerovių atsiradimo priežastį. 
Taip elgdamiesi, mes apsaugo- 
sim pacientą nuo vėliau apturi
mų jo keliuose ir klubuose ne
gerumų. Mat, žmogus su skau
dančiais padais negali normaliai 
vaikščioti, jis eina persikreipęs, 
kad apsisaugotų nuo skaudamų 
nuospaudų ar karpų skausmų pa
didėjimo. Taip kreivai vaikščio
damas, jis sugadina savo kelius 
ir klubus. Tada esti keleriopai 
didesnė negerovė.

Todėl nė vienas lietuvis ne
leiskite save apgaunamas:: ne- 
pasitenkikite vien laikinu nuo
spaudos Sutvarkymu. Kadangi 
nuospaudos atsiranda dėl netvar
kingo apavo, reikia tas apavas 
reikiamai sutvarkyti. Kitaip — 
joks'nuospaudų gydymas nepa
dės. Laikinai pasidžiaugus, žmo
gus vėl ims skųstis skausmais 
dėl nuospaudos, nes. ji toje pa
čioje vietoje po kiek laiko vėl 
atsiras, jei ten spaudimas Į tą 
vietą ne bus. prašalintas. Paduo
se karpos atsiranda ne nuo spau
dimo, bet ten odos Įsiveisus kaip 
vadinamam filtruojamam viru
sui: Tai bakterijų rūšis — gy
vi padarai sukelia odoje karpas.

Skausmas laikinai prašalina
mas dėl nuospaudų atsiradęs, jei

- a

Viena smuikininkė, norinti gauti premiją, groja vertintojui ir aiškina, kaip sunku išgauti josios 
smuiko paleidžiamus garsus. Iš veido nematyti, kad ji būtp teisėją įtikinusi. Ji smuikavo Barre, 

Vt., smuikininkę subuvime praeitais metais ir smuikuos spalio mėnesį šiais metais.

2. Ant pačios karpos užtepa- i kia įsidėmėti štai kas šitaip 
is vaiovas; <jv/c pjuvyu.yiuu . gyuaiiL: nauuoii rei-
tincture of benzoin”. Tai skys- I kia negilų — lėkštą indą

iriKZoStyb pdiugiiici 
pripažinti komunistinės sant
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L ? PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE t
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS ' I

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga, dviejų da
lių: žemes ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su- 

gf griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi- I" nių ir kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

Knygos apie žemės ūkį atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 
absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa- 

| šaulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki- 
> ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso- I liūčiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 1 žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
•S autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli- 
| mai Tėvynei Lietuvai”. iKnygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. į- Gaunama Naujienose.f Čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:
Į NAUJIENOS

P 1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

mes nuospaudą apkarpome ir už
dedame pagalvėlę pamažinimui mas vaistas: “30% podophyllin j karpas gydant: naudoti 
spaudimo. Tada patariama ligo- in tincture of benzoin”. Tai skys- I kia negilų — lėkštą 
niui avėti atsakančius batus vi- tis. Kiekvienai nakčiai taip jis pado mirkymui formaline. Rei 
są laiką. Jei nuospauda taip gy
dant nepranyksta per keletą mė
nesių, priseina tokį pacientą nu
siųsti pas kaulų specialistą gy- 
gydytoją (orthopedą). Dažnai 
priseina operuoti tokį pacientą: 
visam laikui tada jis esti pagy
domas. Ortopedas, (orthopedic 
surgeon) išpjauna.dalį kaulo kur 
spaudimas pasfireiškia (partial 
exostectomy).

Dar viena rūšis nuospaudų yra 
čia vadinamą callus (daugiskai
toje calluses). Šita rūšis, nuo
spaudų atsiranda ant padų. To
kios nuospaudos gaunasi tada, 
kai pėdos kauliukai (matatarsal 
heads) — jų galvutės pasmun
ka žemyn. Tada gaunasi spaudi
mas pėdos toje dalyje ir išsi
vysto sukietėjimas plataus pa
vidalo. Tokios negerovės sutvar
kymui, reikia naudoti' atsakan
čius. įdėjimus į batus, (arch in
serts), padėklus' po padų kau
liukais) (metarsal bars), ar at
sakančiai pritė.ikytnš batus (ox
ford-type shoes). Dar simtoma- 
tiniai talkinama tokiems pači- berg kit) 1 Aprišama tada ta kar- 
entams jų tokias nuospaudos • pa s$ Duke’s plateriu ir pasako- 
trejopai tvarkant. 1. Nutrina- j pacientui, kad jis nesušlapin- 
'ma (nusandinama) tos nuospau-Įtų f0 tvarsčio ir jį nenuimtų per 
dos arba su “fine emery board”, _ . . - - .
arba su “pumice stone”. 2. Da
romos pakaitomis šitos ir šal
tos vonios ir 3. Dažnas kojų gim-

užtepamas ir kiekvieną kartą kia nedėti padą tiesiai ant in-1 
taip užtepta karpa užlipdoma1 do dugno, bet palikti tarpą, kad 
limpamu plėstru (tape). Po galėtų fdrmalinas apsemti kar- 
dviejų savaičių tokio gydymo, pas. Pagaliukai po padu tam 
gydytojas savo kabinete su mi- tikslui tinkami. Karpos turi lais- 
nėtu šaukštuku (kurete) išgul- vai būti formaline pamerktos.

Kadangi formalinas susina odą, įdo karpą.
3. Iškirpk karpos dydžio gabi- todėl Įdėk Į tarpupirščius Petro- j 1113-

lėlį plasterio specialaus. Tas plas- [leum Jelly. Tas apsaugos nuo į 
teris vaistinėje vadinasi dukes’s . suskirdimo minkštą tarpupirš- į 
plaster. Tai kitaip vadinamas čių odą. Išvenk formaline kitoms =
40% salicylic acid plaster. Tai- kūno dalims, ypač apsaugok akis, 
gi, to plasterio karpos dydžio Kas antrą savaitę priseina taip 
gabalėlį iškirp ir su elastoplaste- Į gydant karpas nugramdyti, 
riu (elastoplast) pritvirtink prie '■ 
karpos. Už savaitės plasterį nu- ' • •
imk. Tada gydytojas nuima kar- dimo pagrindus šalinti. Taip ir 
pą su minėtu aštriu šaukšteliu
— kiurete. Jei reikalinga, toks gįus batus dėvėkime.
gydymas pakartojamas^

4. Galima tokia ant padų esa
mą karpą išdeginti elektros pa
galba : naudoj ant'elektrokautėrį.

5. Nuskusk karpą iki'ji pra
dės kraujuoti. Sulaikyk krau
javimą su “silver“nitrate” lazde
le (stick). Uždėk’' žrit karpos 
“Bichloracetic acid” (KahJen-

KNYGA - GERIAUSIA DOVANAL
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 

į vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
I Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

į Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplel- 
i džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk- 
f lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

Juozas Kapačinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia I 
k yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
. kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu- | 
’ struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

> ČIKAGIETĖS JSPUDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ.
” Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose.
Į, Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 

kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.50. Yra taip pat
T išversta i anglų kalbą

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
. vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis, 331 psl. $3 00.
Į D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. AuI tariaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 

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

| 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00
Vincas Žemaitis- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. | 

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

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 
čekj ar pifH0in< perlaida.

nastikavimas.
Jei tokia po padais nuospau

da nepranyksta atsakančiai — 
minėtai tvarkant — pacientas 
reikia siųsti pas ortopedą dėl 
operacijos. Tada kartais prisei
na dalinai ar'visai nupiauti ko
jos kauliuko galvutę (partial or 
total metatarsal head ' osteoto
my).
Paduose esamų karpų tvarkymas

Paduose karpos dažniausiai at
siranda užsikrėtus virusais plau
kiojimo baseinuose ar viešose 
pirtyse. Tokios paduose karpos 
gali būti pavienios ar po keletą, 
jų krūvelėse. Dažniausiai žvaig
ždės pavidalo, kartais labai gau- ■ 
sios — plačiai pasklidusios jos ■ 
paduose randasi. Paprastai jos 
esti paduose padengtos nuospau- 
da. Jei tokią nuospaudą, (callus) 1 
nulupsi, rasi susiraukšlėjusį pa- ( 
viršutinį odos sluogsnį (epite
lį) ir minkštą, kraujo indais) 

gausią — iškišulių pavidalo šer- Į 
d į (ne širdį, bet šerdį). Ta nege
rovė gali būti labai skausmin
ga- .

Neklauskite vieno ir pačio ge
riausio paduose esamų karpų gy-) 
dymo. Tokio jo nėra. Kiekvie-, 
nam pacientui pritaikomas jam 
tinkamiausias tokių ant padų 
esamų karpų gydymas. Todėl pa
minėsime keletą būdų toms kar
poms paduose šalinti. Jei vienas 
neveikia, reikia mėginti kitą.

I'avienios karpos ant pado 
tvarkymas

Net septyniariopai galima mė
ginti tvarkyti ant pado atsiradu
sią pavienią karpą. 1. Su tam tik
ru šaukštuku (eurete — nuo 
prancūziško žodžio) išgramdo-1 
ma (euretage) karpa. Po to už-j 
dedamas spaudžiamasis “f el-: 
foam” tvarstis.

Kai dabar žmonės nuvyksta 
į Lietuvą aplankyti savo gimi
nes, pamatę savo akimis kraš
to vaizdą, stebisi, kad daug kas 
yra pasikeitę: miestuose yra 
atsiradę dideli ir gražūs pasta
tai ir daug visokių kelių geriau 
atrodo, kuriais važinėja viso
kie automobiliai. Ir anot jų, 
anksčiau Lietuvoje, kada ji 
buvo nepriklausoma, viso to 
gražaus reginio nebuvo matyti, 
taigi tik dabartinės santvarkos 
dėka viskas yra pasikeitę į 
gerąją pusę.

Panašiai galvoja tik žmonės, 
kurie, galima sakyti, visiškai 
nenusimano apie esančią pa
saulyje technikos tendenciją. 
Yra klaidinga manyti, kad tik 
komunistinėje santvarkoje pa
sireiškia technikos pažanga.

Jei mesime žvilgsnį į praeitį, 
tad pastebėsime, kad visais 
praeities laikais įvairiuose pa
saulio' kraštuose technikos pa
žanga pasireikšdavo statybo
je, transporte, pramonėje. Ir 
ta technika smarkiau tobulėjo 
tuose kraštuose, kuriuose žmo 
nės turėjo žodžio ir sąžinės lais
vę, kuriuose patys žmonės ga
lėjo laisvai tvarkyti, savo gy.ve-

Jei Lietuva nebūtų buvus už
grobta Sovietų Rusijos, josios

Tvarkykime kiek-! 1975.
■» . 1 • • l •

Iš v a d a. ' 
vieną ligą pradėdami jos atsira-'

visi turim sutartinai vienas ki
tam talkinti. •

Pasiskaityti. Consultant, June

tsu karpomis elkimės. Atsakau-;
Jei rei-

1 kia — su chirurgo pagalba spau
dimus odai ant kojų šalinkime. 
Nelaukime senatvės — tada ne 
laikas tvarkytis su visokiais ne
galavimais. Laiku visada su vi
somis negerovėmis kovokime. 
Išmintingesnis žmogus turi vie-, 
nas kitam talkinti šiame reikale. 
Sodyboje organizuojama nuo
spaudoms tvarkyti pagalba. Taip i

i

vieną parą. Tada tik pacientas 
ima mirkyti tą karpą kas naktį 
šiltam muiltam vandenyje ir po 
to nusausina. Mirkoma po 10 ar
15 minučių. Nusausinus po mir
kymo, aptepama vietiniai, anti
septiku ir uždedamas Band-Aid. 
šitoks gydymas, pagal reikalą, 
pakartojamas kas antra savaitė.

Nesirūpink, jei atsiras sekre
to iš taip gydomos, karpos. Tai 
atsiliuosavę audiniai, o ne in
fekcija. Jei kartais infekcija pri
sidėtų — ją reiktų gydyti anti
biotikais. Toks gydymas dažnai 
sutvarko karpą.

6. Kartais gydytojai karpas 
ant padų gydo X-Ray (Roentge- 
no spinduliais). Taip tokį gydy
mą atlieka Cook County ligoni
nės X-Ray departamente. Reikia 
kreiptis į priėmimo skyrių. Jis 
nusiųs pas roentgenologą minė
tam karpos gydymui. Įdomumo 
dėliai paduosime kaip tai atlie
kama. Dvejopai X-Ray gydymas 
pravedamas: arba duodama kas 
antra diena per tris dienas po 
80 r stiprumo (toks yra X-Ray 
matas tas ”R"), arba iš karto 
duodamas 1400 r. o dešimt dienų 
vėliau dar 700 r.

7. Kas savaitę gydytojas sa
vo kabinete su kurete nuima kar
pą nuo pado. Tada pacientui pa
tariama du kartus per dieną (ry
tą ir einant gulti) įtrinti į mi
nėtai gydytojo apipjaustytą kar
pą sekančio vaisto; 25% forma
lin in a hidrophilic ointment. 
Perspėti reikia kiekvieną, kad 
formalino nelaikytų arti akių sa
vo. Kiekvienas formalino turin
tis vaistas turi būti atokiai akių 
laikomas, nes jis garuoja ir akis 
erzina.

Daugeriopų paduose karpų 
tvarkymas

Reikia patarti ligoniui mirkyti 
savo paduos esamas karpas (tik 
karpų apimtą pado dalį) kas nak
tį po 5 ar 15 minutų tokiame 
skystyje: 25% formalino. Rei-

ziitones 
gerumą?

visokeriopa pažanga būtų daug 
gražiau suklestėjusi, negu So
vietų Rusijoje, kurią dabar 
valdo komunistiniai diktato
riai.

Seniau visuose kraštuose žmo 
nės jau. mokėjo panaudoti, vi
sokeriopas Technikas tenden
cijas. Mokėjo panaudoti gam
tos jėgas; įvairiose vietose bu
vo įkurti vėjiniai malūnai, ku
riuose galėjo sumalti visokius 
grūdus, o upių tekantį vande
nį taip pat mokėjo panaudoti 
įvairioms mašinoms varyti. 
Kiek man tenka prisiminti ne
tolimą praeitį, tenka pasakyti, 
kad maždaug prieš 80 metų 
Lietuvoje niekur nebuvo ma
tyti važinėjančių automobilių; 
visur važinėjimui buvo nado- 
jami arkliai. Taip pat niekur 
nebuvo matyti elektrinių įren
gimų; žmonės naudojo žiba
lines lempas arba žvakes. Bet 
laikui bėgant viskas pasikeitė.

A. Kelmutis
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išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. W2 psL Kaina

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

Dr 
gas

‘ I -
•rk

1739 So. Halsted St., Chicago, HL 6060??

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, BL 60608
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tomoMHama

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Taupykite dabar.

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

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

-....

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje 
I CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ

_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų | 
Chieagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina

I $10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.
T

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos J 
I lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- 
I nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 | 

pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi- 
| Jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistimų, laisvamaniškų ir 

kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban- | 
kai ir kt. •

Norintieji šių knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money j 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608

POEZIJOS VEIKALAI
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PETK TARŲLIS

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
Jo gimimo 100 mėty jubiliejui. Biografijos duomenys. 

Jo kūrybos momenty apybraižos.
(Tęsinys)

Prieš šimtą metų

1875 metų spalio 10-22 dieną
Konstantino Čiurlionio, Varėnos
vargonininko, ir Adelės iš namų 
Radmanaitės šeimoje gimė ber
niukas, kurs buvo pakrikštytas 
Mikalojaus Konstantino vardu. 
Iš jo išaugo visos Lietuvos my
limas ir branginamas didysis me
no genijus Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. Savo gyvenimo 
pradžioje jis pats naudojo susla
vintos formos savo pavardę. Tik 
pastaraisiais savo gyvenimo me
tais, kai jis pastoviai apsigyve
no Vilniuje ir sutapo su atbun
dančios Lietuvos meno gyveni
mu, senoji šeimos tradicijose pri
gijusi “čiurlianio” pavardė bu
vo pamiršta.

Čia turime įvykius, asmenis 
ir vaizdus, kurie buvo dabar jau 
prieš šimtą metų. Kai kurie dai
lininko tėvo Konstantino Čiurlio
nio biografai randa reikalinga 
nurodyti, kad jis buvo kilęs iš 
laisvųjų valstiečių, tad baudžia
vos jo giminė nepažino.

Jadvyga Čiurlionytė, jaunes
nioji dailininko sesuo, taip ap
rašo savo tėvus atsiminimuose, 
išleistuose Vilniuje 1970 metais.

“Mūsų tėvas gimė 1846 me
tais Gobinių kaime. O mūsų se
nelis buvęs darbštus, tvirtas ir 
užsispyręs, jis trečiu kartu vedė

jau turėdamas 80 m. Mūsų tėvas 
esą gimė laukuose, per rugiapiū- 
tę. Jį — naujagimį į namus at
vežė kartu su motina šieno ve
žime. Tėvas dažnai pasakodavo 
apie Gobinių kaimą, kuris jo vai
kystės metais buvęs didelis ir 
gražus, paskendęs tarp medžių. 
Aplink Gobinių kaimą buvusios 
didžiulės ąžuolų girios. Mūsų tė
vas buvo vidutinio ūgio, šviesia
plaukis, mėlynakis, erelio nosim.'

Tėvas iš mažų dienų visai ne
sidomėjo ūkiu. Kai jis išgirdo 
pirmą kartą vargonus, jis buvęs 
sužavėtas, nes jie “giedojo iš
kart keliais balsais”. Jis mokėsi 
vietinėje mokykloje ir mokėjo 
kalbėti ir rašyti rusų'ir lenkų 
kalbomis”. Liškiavos vargoni
ninkas jį išmokė vargonuoti ir 
ten pat jis vėliau buvo vargoni
ninku. Liškiavoje tėvas susipa
žino su savo busimąja žmona.

Mūsų motina Adelė Radma- 
naitė gimė ties Seirijais. Ji pri
klausė vienai iš Bavarijos atsi
kėlusiai gyventi šeimai. Jos mo
tinai mirus ji pateko Į grafo 
Opermano dvarą, kur auklėjo 
vaikus, nes gerai mokėjo vo
kiškai.

Savo pažinti su būsimu vy
ru Čiurlioniu ji taip paaiškina: 
— “Mano piršliu buvo vargonai”. 
Jų susitikimas įvykęs šventoriu
je, nes ir tėvas jau senai buvo 
pastebėjęs gražią tamsiaplaukę

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį 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 ~ gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. AugurfaltyN-Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 128 psL Kaina SI.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina S2.00.
3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL 81.50.
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina 83.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. 82.00.
8. Anatoll|us Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 88 psl. 82.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis 85.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. 82.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. 81.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psL, 83.00
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga. 152 psl. 82,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, 81,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psl. 81.00.
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl.. 81.00.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. S2.50
18. Alfonsas Tyruolis. METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psl. 81.00.
18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti 1 Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

mergaitę, kuri visu kuo skylėti 
iš visų kitų.

Kaip ten buvo, bet Jadvyga 
Čiurlionytė įtikinėja, kad jiems 
nusprendus apsivesti atsirado 
sunkumų. Grafo O.ermano šei
ma, matyt nenorėdamas netek
ti geros darbininkės, smarkiai 
priešinosi toms vestuvėms. Pati 

i Opermanienė atkalbinėjusi Ade- 
' lę ir vaizdavusi jos būsimą gy
venimą tamsiausiomis spalvomis. 
Bet šios kliūtys buvo nugalė
tos, jie susituokė ir išvyko gy
venti į Varėną, kur 1875 metais 
gimė pirmas sūnus Mikalojus 
Konstantinas.

Nors senųjų Čiurlioniu šeimy
ninis gyvenimas iš pažiūros bu- 

1 vo darnus, bet po keleto metų, 
kai jie persikėlė gyventi jau į 
Druskininkus, įvyko sunkiai pa- 
aikinamas įvykis. Staigiai tė
vas Čiurlionis nuvyko į gimtąjį 
Gobinių kaimą, ten pardavė jo 
nuosavybėje buvusį miškelį ir 
įsirengė į tolimą kelionę. Jadvy
ga Čiurlionytė sako: “Šiaip sau 
— pasaulio pamatyti”. Ir aiški
na, kad tai buvusi jo kelionių 
aistra. Motinai šis jos vyro nuo
sprendis buvo visai netikėtas, ji 
nei iš šio, nei iš to «.*riga liko 
viena, apleista su trejato metų 
sūneliu.

Grafienė Opermanienė, kai tik 
sužinojo apie šį nepaprastą įvykį, 
atvažiavo į Druskininkus ir Ade
lę Čiurlionienę nusivežė į savo 
dvarą. O kada jos vyras Kons
tantinas po metų, ar paašiai, su
grįžo atgal Į Druskininkus ir ban
dė atsiimti savo žmoną su sū
num, tai pradžioje ji ir kalbėti 
apie tai nenorėjusi. Kas be ko, 
čia galima numatyti grafienės 
Opermanienės didelę Įtaką. Bet 
savo ruožtu negalima užmiršti 
ir tai, kad Adelės Čiurlionienės 
širdis buvo giliai Įžeista. Jai, 
be abejonės, buvo sunku ūmai 
“persilaužti”. Bet po tėvo atsi
prašymų, motina pagaliau bu
vo Įprašyta grįžti atgal. Jadvy
ga Čiurlionytė ši savo šeimos 
epizodą aprašiusi, pastraipą bai
gia tokiais žodžiais:

“žinau, kad buvo ilgos dery
bos, kad mamos Įžeista meilė 
kiek atšaldė santykius su tėvu, 
bet vis dėlto nepaprasto jos ge
rumo ir atlaidumo dėka jiedu 
pradėjo kurti iš naujo “laimės 
židinį”.

Senasis Čiurlionis niekada ne
mėgo prisiminti savo šio keis
to išpuolio, tik iš keleto netyčia 
išsprukusių posakių šeima su
žinojo, kad jis buvęs Sibire, tarp 
kitko Permės mieste. Čiurlioniu 
šeimoje augo ir išaugo devyni 
vaikai, keli mirė vaikystėje.

šis nepaprastas Čiurlionio šei
moje įvykis lieka nesuprantamas 
ir keistas, nes toliau visą savo 
gyvenimą senasis Čiurlionis nie
kur nesiblaškė ir buvo šeimos 
narių liudijimu pavyzdingas tė
vas ir darbštus bei rūpestingas 
vyras.

Nereikia stebėtis, kad sena
sis Konstantinas, kaip įsakmiai 
parodė jo visas gyvenimas, nors 
buvo patriotas lietuvis, bet, de
ja, aplinkos ir veikusių papročių 
įtakoje pasidavęs laiko dvasiai 
vartojo lenkų kalbą. Jo šeimos 
nariai visi mokėjo lietuviškai, 
bet šeimos kalba tais laikais, 
kai gimė ir augo sūnus Mikalo
jus Konstantinas, buvo lenkiška. 
Tačiau ši priverstinoji duoklė, jo 
aplinkoje įsigalėjusiam lenkiš
kumui, senojo Čiurlionio neiš
gelbėjo nuo didelės nesėkmės. 
Senasis Čiurlionis gyvendamas
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Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Pereiuntimui paltu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
AnaambliaL chorai, grupė*, uiaakiusioa 10 ar daugiai egaempMorit), 

nemoka pašto persiuntimo išlaidą.
Knygą galima gauti Naujienose arf5a pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Druskininkuos Ir būdamas var
gonininku vietinėje parauijoje, 
riešą, jau vėlesniais laikais, kai 
’ietuvių tautinis atbudimas su
storėjo, patyrė itin skaudų sau 
ir visai jo šeimai smūgį. Ar len
kų kilmės ar greičiausia su
lenkėjęs ir lietuviams priešiš
kas ir aršus šovinistas klebonas, 
kun. B. Voieika, kai tik patyrė, 
kad jo varginininkas Čiurlionis 
išrašė sau kaž kurį lietuvišką 
laikraštį, tuojau jį atleido iš 
vargonininko pareigų. Ir tuo 
būdu jau visam savo gyvenimui 
senasis Čiurlionis liko šu visa sa
vo šeima be pastoviųjų pajamų.

Dar gerai, kad per tą laiką jis 
sugebėjo įsigyti porą mažų na
mukų. Skurdas, žinoma, neiš
vengiamai buvo, bet tasai skur
das šiek tiek buvo palengvina
mas nors tuo būdu, kad vasaro
mis dalis gyvenamų patalpų bu
vo išnuomojama jau tada garsė
jančio Druskininkų kurorto lan
kytojams. Betgi ir tos pajamos 
didelei šeimai buvo pernelyg ma
žos. Tad senasis Čiurlionis kaip 
įmanydamas nuolatos stengėsi 
tas pajamas padidinti. Kitokios, 
išeities dažnai nesurasdamas, jis 
žvejojo, o pagautas lydekas par
davinėjo turtingesniems Drus
kininkų kurorto gyventojams. 
Pats dailininkas kartą grįžęs iš 
Varšuvos savo broliui Povilui ra
šytame laiške mini visus šeimos 
narius, nurodydamas kas ką vei
kia ir planuoja, pagaliau švelnia 
šypsena prideda: “Tėtė gaudo 
lydekas ir registruoja — šian
dien pagavo dvi ir mačiau, kaip 
užrašė: “už dvi lydekas 70 ka
peikų”...

Tėvas Čiurlionis buvęs links
mo būdo, mėgdavęs svečiuotis ir 
su svečiais jis būdavęs šnekus 
ir sąmojingas, bet šeimoje gan 
griežtas, ypač su sūnumis. Jie 
nesipriešindami turėję vykdyti 
jo valią. Tik viena buvus išim
tis, tai vyresnysis sūnus Kon
stantinas, su kuriuo vienu jis 
būdavęs kažkoks švelnus, nedrą
sus, laikęs jį autoritetu. Jo mei
lė sūnui buvus aiškiai pastebi
ma, nes Konstantinui parvažia
vus Į namus, matomai pasikeis- 
davęs, pralinksmėdavęs ir dau
giau laiko praleisdavęs namie.

Jau pačioje kūdikystėje Kon
stantinas pasirodė esąs apdova
notas žymiais ir plačiais gabu
mais. Pirmiausia stebino jo gy
va dvasia, pastabumas ir tiksli 
atmintis. Kastuko muzikinius 
gabumus labiausia iškėlė dakta
ras Markevičius, ilgametis Čiur
lioniu šeimos draugas ir, galima 
sakyti, jos globėjas. Berods Kon
stantinas pradėjęs skambinti pi
aninu nuo penktųjų metų, o jau 
sulaukęs 8 metų, jis nustebino 
dr. Markevičių, kurs pats buvo 
geras muzikas, ir paskatino jį 
susirūpinti gabaus berniuko atei
timi. Jis pasirūpino, kad Kas- 
tukas patektų į kunigaikščio 
Oginskio Plungėje muzikos mo
kyklą.. Ten Konstantinas padarė 
pažangą muzikoje ir atkreipė Į 
save dėmesį paties kunigaikščio 
Oginskio. Mokyklos orkestre jis 
grojo fleita, bet domėjosi ir ki
tais instrumentais, šis orkestras 
lankydavosi Palangoje ir Rygos 
pajūryje, kur vykdavo jo kon
certai. Palangoje pirmą kartą sa
vo gyvenime iš seno žveju jis 
išgirsta legąndas apie Birutę, 
Jūratę, Kastytį. Jo sieloje atsi
randa pasididžiavimas gražia 
Lietuvos praeitimi.

Visa ši nauja aplinka jam da
rė nepaprastą Įspūdį. Ir jis su
grįžęs paviešėti Į Druskininkus, 
atsiveždavo Palangos piešinius. 
Tad vaizduojamam menui pa
linkimas pas Čiurlionį buvo iš 
mažų dienų, o jeigu jis tam tik
rą dalį savo jaunystės metų dau
giausia skyrė muzikai, tai gali
ma būtų paaiškinti bent tuo, kad 
susiklosčius jo gyvenimo sąly
goms, jis daugiausia buvo ska- 
• d namas nukreipti savo kūrybi
nes pajėgas * muziką. Tiesa, rei- 
da priminti, kad tuos Čiurlionio 

piešinius iš Palangos mačiusieji 
tvirtina, jog jie buvo nuostabiai 
tiksliai atlikti. Deja, piešiniai 
neišsiliko.
Kunigaikščio Ogfnaklo karpiai

Jaunojo Čiurlionio būdą labai

gerai pavaizduoja jo sumanymas 
kunigaikščio Oginskio prūde pa
meškerioti karpių, kuriuos buvo 
uždrausta gaudyti, nes jie buvo 
’kirti tik paties kunigaikščio sta- 
’ui. Konstantinas pasirodo, slap
tai pasigamino sau meškerę ir 
vieną gražią dieną pasiūlė savo 
draugams orkestrantams, kurie 
buvo gan šykščiai maitinami, va
karienei karpių. Paaugliai ber
niukai, žinoma, entuziastingai 
priėmė Konstantino pasiūlymą. 
Konstantinas nubėgo prie prū
do, mikliai primeškeriojo ištisą 
virtinę karpių ir triumfuodamas 
atnešė juos į orkestrantų buvei
nę, siūlydamas: — “Virkime va
karienę”.

Bet nespėjo, pasirengę pasma
guriauti, berniukai savo suma
nymo įvykdyti, kad Konstantiną 
atsivijo Oginskio tarnas, liepda
mas Konstantinui tuojau eiti pas 
kunigaikštį. Konstantino entu
ziazmas dingo, reikėjo pasirody
ti Įpykusio kunigaikščio akyse. 
O kunigaikštis, nors aplamai mė
go savo jaunus orkestrantus, bet 
buvo staigaus būdo ir įširdęs ga
lėjo smarkiai nubausti. Pats 
Konstantinas jau vėliau pasako
davo, kad kunigaikščiui jis pasi
rodęs be jokios baimės, o norė
damas visą įvykį pakreipti į juo
kingą pusę, kunigaikštį išvydęs, 
tuojau pradėjęs jam pasakoti, 
kad meškerioti kunigaikščio prū
de daug smagiau, negu Nemune, 
kur lydekos — ilgai lauki; kol 
ištrauki, o čia, širdi, tik spėk 
kabint... •

Kunigaikštis, tačiau, pasipik
tino Konstantino įžulumu ir pra
dėjo ilgą pamokslą, apie pado
rumą, pareigingumą ir kitokias 
būtinas jaunam muzikantui ge
rąsias savybes. Nežinia, kaip il
gai kunigaikštis būtų kalbėjęs, 
bet Konstantinas staiga apsigrį- 
žo ir "vienu šuoliu dingo iš ‘ ku
nigaikščio kabineto.

Kunigaikštis jau rimtai Įsižei
dė. Negirdėtas dalykas, kad kas 
nors išdrįstų neišklausęs kuni
gaikščio kalbos, savavališkai pa
sišalinti! -

O tuo tarpu Konstantinas bėg
te sugrįžo Į orkestrantų bendra
butį, sugriebė riebiųjų karpių 
virtinę ir tekinas vėl atsirado 
kunigaikščio akivaizdoje.

— Valgykit i sveikatą savo 
karpius, — trumpai tarė Kons
tantinas ir .vėl--dingo iš šviesiau
sio kunigaikščio akių.

Kunigaikštis apstulbo. Bet 
Konstantino jau nebuvo, tik li
ko praviros kunigaikščio kabine
to durys...

Konstantinas sugrįžęs į ben
drabutį niekam nieko nepasakė, 
tik nusigrįžęs nuo visų ėmė dė
tis savo daiktus kelionei į Drus
kininkus. Bet kaž kodėl neišva
žiavo. Oginskas jau anksčiau bu
vo atkreipęs savo palankų dėme
sį į jaunąjį Čiurlionį. Matyt, 
Konstantinas pajuto, ar kaž kie
no buvo įspėtas, jog jam dides
nio pavojaus nesimato.

Oginskis, galima iŠ rišo ko 
spręsti, pamilo jaunąjį Čiurlio
nį. Po kiek laiko Oginskis pasiū
lė Konstantinui važiuoti į Var
šuvos konservatoriją.

— Tik jam vienam, Kastukui, 
pamanykit tiktai! — didžiavosi 
tėvas, sužinojęs, kad kunigaikš
tis pažadėjo jam stipendiją.

(Bus daugiau)
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“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui

7722 George St. tik už $5.00 metams!
La Salle, PQ., Montreal 690,

(Reguliari prenumerata — $10.00)Canada

Prašome iškirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu

(Pavardė ir vardas)

prenumeratos
mokesčiu.

(Tikslus adresas)

. -----------

SODYBŲ PIEVELĖS
Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie

velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

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

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

' siųsti tokiu adresu:

I ' NAUJIENOS,
. . . 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

I 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-

i 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 šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- | 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori-

i jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.
GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE j 
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9 vaL ryto iki 5 vai vakaro Šeštadieniais — iki 12 vaL

Žurnalistai ragina lenktyniauti
Apie 30 milijonų rusų ir komunistų pavergtų žmonių 

“stato socializmą” ir “puoselėja komunizmą” įvairiose 
prievartos darbo stovyklose. Tūkstančiai kasa kanalus, 
kerta miškus, gaudo žuvis, kasa anglis ir auksą. Tuos 
milijonus prižiūri gerai organizuota čekistų organizaci
ja. Jiems yra nustatytos darbo normos, jiems yra paskir
tos šiaurės Sibiro pašiūrės, o dažniausiai vieni kaliniai 
prižiūri kitus, kad jie atliktų vadovybės paskirtą normą. 
Kylys kala kylį, o šlėga muša visus. Ta šlėga yra čekis
to naganas, kurį jis gali pavartoti bet kuriuo momentu.

Kiti Sovietų Sąjungos vergai nedirba tokiose žiau
riose gyvenimo ir darbo stovyklose. Jie gyvena komu
nistų policijos prižiūrimuose butuose, juos seka artimie
ji ir draugai, pasižadėję okupantui padėti valdyti kraš
tą. Juos ragina iš centro atsiųsti įvairūs propagandis
tai ir agitatoriai, bet to neužtenka. Ragintojai neturi 
pakankamai medžiagos, nepajėgia savo intervencijos 
paįvairinti, negali sukelti susidomėjimo, o be jo, niekais 
nueina ilgiausios agitatorių ir propagandistų sakomos 
kalbos. Agitatoriams ruošiami specialūs kursai, bet iš 
pranešimų atrodo, kad tie kursai mažai ką reiškia, kad 
atvažiavusieji rusai - profesoriai nepajėgia sukelti klau-r. 
sančių agitatorių tarpe reikalingo susidomėjimo.

Rusų pavergtoje Lietuvoje į šj darbą bandoma įjung
ti lietuvius žurnalistus. Jie varinėjami į kolchozus, lie
piama jiems “užčiupti kasdieninio gyvenimo pulsą”. 
Tai, žinoma ne toks jau lengvas dalykas, nes lietuviai 
žurnalistai metami nepaprastai sunkiom pareigom. Nie
kas netiki, kad lietuviai žurnalistai, rašantieji okupanto 
kontroliuojamoje spaudoje, stebuklus padarys, bet jie 
verčiami juos daryti. Emilis Trečiokas, Biržų rajono ko
munistų partijos komiteto sekretorius, duoda šiokių to
kių duomenų apie okupanto žurnalistams skirtas parei
gas. Jis Vilniuje einančiai komunistų partijos Tiesai, 
aprašinėdamas vietos laikraštėliuose dirbančių žurna
listų pastangas ir priminęs gana sunkias darbo sąlygas, 
šitaip rašo:

“Tačiau visi jie (reportažai) buvo išspaudinti, 
kaip sakoma, karštomis, neturint laiko dideliems 
apmąstymams ir apibendrinimams. Skaitytojas 
įvertino jų paprastumą, nuoširdumą, nes sužinojo, 
kas tie pirmūnai, kaip jie triūsia. Ir tie rašiniai tu-

Joks lietuviško dolchozo darbininkas lenktyniavimu 
nebetiki. Jam aišku, kad lenktyniavimas nieko bendro su 
socializmu neturi. Laisvojo paasulio socialistai visą lai
ką kovojo prieš lenktyniavimą. Susipratęs dirbtuvės ve
dėjas .niekad darbininkų nevaro lenktyniauti. Jis žino, 
kad lenktyniavimas ir skuba tiktai gadina produktą. Nie
kas paskubomis negali nieko gero padalyti. Kiekvienas 
darbininkas turi savo tempą, kiekvienas pažįsta savo įran
kius ir kiekvienas daugiasia pagamina, kada jis dirba 
normalia skuba, visai nesidairydamas, kiek jo kaimynas 
yra padaręs. Sąmoningas ir sąžiningas darbiinnkas, nor
maliai dirbdamas, padaro žymiai daugiau ir geresnių 
gaminių, negu lenktyniaudamas su savo kaimynais. Ne
lemtas lenktyniavimo pasekmes šiandien jau pradeda pa
stebėti ir Lietuvos vergų prižiūrėtojai, radę nepaprastai 
daug broko.

“Tarybinėje” Lietuvoje lenktyniavimas yra nepopu
liarus, darbininkai nemėgsta lenktyniauti, spartuolių jie 
nekenčia ir stengiasi jiems koją'pakišti, bet komunisti
nėje spaudoje dirbantis žurnalistas yra priverstas pūsti 
“lenktyniavimo ugnelę”. Bepūsdamas užgesusią ugnelę, 
jis užsitraukia tų pačių darbininkų neapykantą. Jie jau 
turi pakankamai bėdos su okupanto primestu darbu, ant 
jų sprando sėdi prižiūrėtojas, patardamas visą laiką 
kreipti dėmesį į spartuolius; jam įgrįsta tuščiaviduriai 
propagandistai, dažnai suėdę gražiausius poilsio vakarus, 
o dar didesnę neapykantą sukelia grožbyliai agitatoriai, 
patys prie varstoto niekad neprisėsdami, ragina pasi
tempti ir “pakviesti” kaimyną “palenktyniauti”. Be pri- 
užiūrėtojo, propagandisto ir agitatoriaus, darbymečiu 
atsiranda ir žurnalistas, kurio pareiga yra ta pati — ra
ginti lenktyniauti darbininką.

Atidžiai skaitome kiekviena atvežta laikrašti, bet 
nei viename nei vieno žurnalisto, agitatoriaus ar propa
gandisto rašinio, kuriame būtų pasakyta, kad kolchozo, 
sovchozo ar dirbtuvėlės darbininkai, ištisus mėnesius 
lenktyniavę, galėtų pasidžiaugti savo darbo vaisiais. Jie 
mato, kad jų prakaito ir pastangų vaisius kiekvieną ru
denį išsiveža rusas. Daugiausia uogų rusai išsivežė iš 
Varėnos, Širvintų, Kretingos, Alytaus, Molėtų, Prienų ir 
Kelmės, o bulvių daugiausia išveža iš Kauno, Vilkaviš
kio, Lazdijų, Šalčininkų, Panevėžio, Mažeikių ir kitų 
sričių.

Kada kolchozininkas mato, kur išvežamos jo augin
tos bulvės ir skintos uogos, tai ir geriausiam žurnalistui 
sunku jį įtikinti, kad jis sparčiau tas uogas rinktų ir len
ktyniaudamas Maskvon bulves vežtų.

trims mėneaiam^ ________  $7.50
vienam mėnesiui  $2 50

Kanadoje:
metams  $30.00
Pusei metų $16.00
vienam mėnesiui ............$3.00

Užsieniuose:
Metams$31.00 
pusei metų  $18.00 
vienam mėnesiui  $4.00

Naujienos eina kasdien, riant
sekmadienius. I>idrift Naujienų Ben
drovė. 1739 So. Halsted Stw Chicago, 
ILL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

VISOS
I

I.

Turbūt ne vienas ir ne vieną 
kartą kartojame, kad emigra
cija yra prakeikimas. Pirmu 
žvilgsniu toks stiprus teigimas,

Y f rVP* T VOO

Algimanto Pautieniaus veiklą žvelgiant

rėjo poveikį, kurį išreikšti kokiais nors skaičiais: pa
skatino žmones dar geriau dirbti, paragino kitus į 
juos lygiuoti, pakurstė socialistinio lenktyniavimo 
ugnelę, tokiu būdu išjudindami ir atsiliekančius, pa
spartindami darbus. Bet darbymečiai praeina, o kas
dieninis darbas lieka. Ir tuo kasdieniniu darbu taip 
pat remiasi laimėjimas, svarbus ne savaitei, ne mė
nesiui, o metams, penkmečiui”. (Tiesa, 1975 m. rug
sėjo 25 d., 2 psl.).

A T A YC* RyvtDcFPe puošniuose, dažniau- dirbdamas Amerikos Lietuvių 
Tarybos Clevelando skyriaus 
valdyboje, septynis iš jų pir
mininku. Tie septyneri metai 
buvo vieni iš kūrybingiausių 
ALTos Clevelando skyriaus is
torijoje. Pirmininkas Pautie- 
nis ne tik sugebėjo įkvėpti sa
vo kolegas valdyboje energin
gam darbui savųjų tarpe, bet 
išjudino ir visą lietuviškąją 
visuomenę didesnei aukai ir 
gilesniam užsiangažavimui lais 
vės ir lietuviškos reprezenta
cijos srityje. Algimantas gebė
jo organizuoti ir jungti.

Daug mažiau žinomas inž. 
Pautieniaus lygiagretis darbas 
įtakojant JAV kongresą. Jis 
asmeniškai parašė tūkstančius 
laiškų ir telegramų įvairiomis 
progomis JAV senatoriams ir 
kongresininkąms Lietuvos rei
kalais. Neretai iki paryčių prie 
darbo stalo sėdėdamas, nere
tai savo atostogas ir savaitga
lius tam reikalui sunaudoda
mas. Beveik visuomet išlaidas 
apmokėdamas savais pinigais. 
Visa eilė kelionių į Vašingto
ną, vizitai pas politikus ten ir 
kitur intervencijos, memoran
dumai, tai vis jo plunksnos 
darbas, jo laisvo laiko gaišatis, 
apmokėti nemigo naktim ir sa
vais ištekliais.

3.
Tačiau ir ši ypatingai kūry

binga ir intensyvi veikla ALT- 
oje neišsėmė inž. Pautieniaus 
jėgų bei energijos, nors daž
nai pirmininkavimas reiškė ir 
planavimą, ir rašymą... ir pla
katų gaminimą, ir kėdžių stum 
dymą, bei panašius darbus.

Per trylika metų Algimantas 
imynė gilias pėdas Clevelando 
jaunimo veikloje, vadovauda
mas Lietuvos Budžiams. Dide
le dalim jo pastangomis Įsigy
tas Palangos laivas, vykdyti 
ti plaukiojimai, mokintasi ir 
praktikuotasi vandens spor
tas. Jis vadovavo Budžių sto
vykloms, ruošė joms progra
mas, jas persunkdamas lietu
viškais ataudais.

Išskirtinai minėtina jo veik
la ir Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjungos Centro Ko
mitete, kur jis šiandien tebe
eina vicepirmininko pareigas 
jau trečioje kadencijoje. Jau 
aštuoni metai inž. Pautienis nuo 
širdžiai darbuojasi KD vado
vybėje, vėl ypatingai ryšių su 
amerikiečių politikais srityje, 
o ir apskritai bendrame krikš
čioniškosios demokratijos dar
be. -Ir šioje veikloje Algiman
tas rodė ir rodo daug pasiau
kojimo ir energijos.

4.
Inž. A. Pautieniaus veikla 

Lietuvai, jos reikalams ir bro
liams yra gražus pavyzdys

lyg burnojimas prieš likimą, 
atrodo tikras nesusipratimas. 
Juk iš materialistinio taško 
žiūrint, ypač amerikinė emi
gracija, iš tikrųjų yra palai
ma. Kvėpuojame laisvės oru,

stai savuose, namuose, valgo
me ką norime (net perdaug!), 
rengiamės paskutinių madų 
rūbais, važinėjame praban
giais automobiliais. Ne vienas 
ir vasarnamį prie kokio van
dens (nors kiek ir užteršto) 
turime, (atsiprašau, 'vasarinę 
“rezidenciją”, mat lietuviškas 
namo žodis jau nemadingas), 
ne vienas atosogas už jūrių 
marių praleidžia. Taigi, tik 
gyvenk ir norėk!

O vistik emigracija turi ir 
prakeikimo žymių. Lituanisti
nės mokyklos pustuštės, para
pijų sąrašai liesoki, Studentų 
Sąjunga pirmą vietą gauna tik 
triukšmo kėlime retkarčiais 
susivažiuodama, divorsų jau
nųjų tarpe nemažiau kaip ve
dybų, o ir dūmeliai ne visi tik 
tabakiniai...

Nemažesnis, jei ne prakeiki
mo tai bent liūdesio, šešėlis 
užgula dūšią, mąstant apie 
jaunąsias lietuvių .kartas aps
kritai. Kiek gražaus jaunimo 
per pastaruosius 30 metų išau
go amerikinėje išeivijoje... ir 
kiek maža jo tebėra lietuviško
se gretose, lietuviško darbo va
gose. Didelė dalis, baigę moks
lus, dingsta be ženklo, be gar
so, lyg nebuvę, lyg nelietuvių 
vaikai... Tik dalis besisuka 
lietuviško darbo ir gyvenimo 
verpetuose, tik vienas kitas 
prasikiša į vadovų eiles ir švie
čia pasiaukojimu, energija, 
darbu, meile savo tėvų kraštui 
ir broliams.

2.

Vienas tokių šviesių jaunų 
žmonių yra inž. Algimantas 
kautiems. Vaikiuku iš už oke
ano čia atvežtas, čia augęs, 
mokęsis ir brendęs, bet tyru 
'ietuviškumu spinduliuojąs, 
darbu žavįs, pasiaukojimu už
krėsiąs draugus ir bendradar
bius.

Inž. Pautieniaus veikimo ba
zė yra. Clevenado lietuvių jud
ri kolonija. (Clevelande jis ir 
profesionaliai įaugęs. Yra jau 
senokai apskrities sanitarinio 
inžinieriaus pavaduotojas, mi 
ijoninių projektų planuotojas 

ir vykdytojas. Neseniai išlai
kęs papildomus valstybinius eg
zaminus yra savo srityje pasie
kęs aukščiausio profesinio laips 
nio).

Jo visuomeninio darbo lau
kai ne tik Clevelandas, bet ir 
didžioji Amerika, bei platusis 
pasaulis. Jis buvo ir yra ten 
kur reikalauja Lietuvos byla, 
kur reikia ginti tėvynės teises, 
xur reikia kovoti ir kalbėti už 
jos laisvę ir nepriklausomybę.

Ypatingą judrumą , suma
numą, pasiaukojimą ir energi
ją Algimantas parodė 12 metų

ALT Informacija
Washingtone domisi 
priespauda Lietuvoje

Kongresmano E. J. Derwins- 
kio rūpesčiu “Congressional Re
cord” rugsėjo 17 d. iš “New 
World” persispausdino kun. J. 
Prunskio straipsnį: “Lithuanian 
Oppression Contrary to Helsin
ki”, kur perteikiami naujesni 
faktai iš “Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos”.

Naujos rezoliucijos 
Lietuvos reikalu

Amerikos Lietuvių Taryba yra 
gavusi visą eilę tekstų naujų re
zoliucijų, pasiūlytų kongrese pri
imti ryšium su Helsinkio konfe
rencija. Visos rezoliucijos gina 
pavergtų Lietuvos ir kitų Bal
tijos kraštų teises į laisvę, ypač 
pabrėždamos žmogaus teisių ne- 
pažeidžiam urną.

Yra pasiūlymas sudaryti spe
cialią kongreso komisiją Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo reikalams. Komisija sektų, 
kaip Helsinkio susitarimą pasi
rašiusios šalys laikosi susitarimo 
nuostatų, ypač kas liečia žmo
gaus teisių pagerbimą. Siūloma, 
kad ta komisija būtų sudaryta iš 
senato, atstovų rūmų narių, iš 
JAV prezidento atstovo, Gyny
bos departamento atstovo, taip
gi ir Prekybos departamento at
stovo. Komisijai būtų duota tei
sė apklausinėti liudininkus, leis
ti knygas, skelbti protokolus, 
susirašinėjimus, memorandumus 
ir įvairius dokumentus. Komisi
ja periodiškai duotų pranešimus 
senato.ir atstovų rūmų nariams.

Reikalauja grąžinti Sibiro 
tremtinius

Kongreso atstovas Frank An- 
nunzio pasiūlė Atstovų rūmuo
se dvi rezoliucijas, kurių viena, 
Nr. 388, skatina JAV preziden
tą kelti Jungtinėse Tautose rei
kalavimą, kad iš Sibiro būtų grą
žinti tremtiniai išvežti iš Balti
jos valstybių,, kaipgi, kad tie pa-, 
baltiečiai būtų paleisti iš kalėji-' 
mų ir vergų darbų stovyklų. 
Taip pat skatina kelti reikalavi
mą Jungtinėse Tautose, kad Bal
tijos valstybėms būtų grąžinta 
laisvo apsisprendimo teisė, ką 
jos pareikštų laisvuose rinki
muose, pravestuose Jungtinių 
Tautų priežiūroje, Sovietų Są
jungai atitraukus savo kariuo
menę.

Rezoliucija Nr. 389 reikalau
ja, kad ir po tų Helsinkio susi
tarimų JAV vis tęstų Baltijos 
valstybių inkorporavimo nepri
pažinimo politiką.

daugeliui jaunų, jau čia išau
gusių lietuvių. Jei tokių pau
tienių turėtume daugiau, lie
tuviškasis gyvenimas riedėtų 
kita vaga. A. E.

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

0 KAS TU?...

Tuo pat metu instinktyviai metė žvilgs
nį į duris ir nustebo. Grižo Lilija, lydima 
jo draugų Roberto ir Džimio. Nors valgo
moji salė jau aptuštčjusi, buvo daug lais
vų stalų, bet trijulė artėjo tiesiai prie jo 
užimtos vietos. Greta sėdėjęs tas juodai ap
sirengęs vyras, išgėrė paskutinį vandens 
gurkšnį iš stiklinės ir atsistojo, matomai 
pasirengęs išeiti. Iš karto Denniui buvo 
švystelėjusi mintis, kad jie ateina susitai
kyti, bet kai arčiau priartėjus pamatė Li- 
lijos akis, jos tebeliepsnojo ta pačia pyk
čio ugnimi. Jam pasirodė, kad ir Džimis 
su Robertu ironiškai šypsos. Per visą jo 
kūną perbėgo kaip koks sukrečiantis pyk
čio šiurpulys. Jie nieko nesakė, kaip geri 
draugai, bet susėdę prie jo stalo nepradė
jo nė tarp savęs pokalbio gal todėl, kad 
tuoj su meniu, lapu prisistatė patarnauto
jas. Jiems užsisakinčjant valgius, Džimis 
kreipėsi į Dennį.

— Ką gersi, Denni?...
Jis nieko neatsakė, tik papurtė galvą, 

bet Robertas laukiančiam patarnautojui 

P*_ Jam tokį pat konjaką, kokį anksčiau

gėrė- . . .
Visi pastebėjo tokią keistą suniurusią 

Dcnnio nuotaiką, nes išgeriant stiklus, 

Dennis savojo nepakėlė ir negėrė. Tuo mo
mentu kaip tyčia sudundėjo šokių salėje 
bubnas ir klykiančiai ėmė rėkti kiti džaso 
instrumentai, išsivystydami pamažu į ra
mesnį šokių muzikos taktą, fokstrotą. Foks 
trotas tada Amerikos jaunimui buvo pats 
užburiančiai veikiąs šokis, kaip dabar įsi
viešpatavęs tvistas. Tada, žinoma, senie
ji žmonės laike jį net nepadoriu, peikė, 
draudė, bet tai dar labiau juos veikė ir ska
tino. Fokstrotas buvo užvaldęs jausmus, 
kraują, ir širdis. Ten, kur šokiuose ne
buvo griežiamas fokstrotas, jaunimas vi
sai nepasirodydavo.

Iš viso jaunimas, nors mes patys esame 
buvę jauni, dažnai mums darosi nesu
prantamas. Nors daug kas pasikartoja, bet 
kiekvieną kartą turi sau skirtingą spal
vą. . . Tarp jaunųjų yra ir didelis bendru
mas. Juos ryškiais tipais neišskirsi. Tik 
jau subrendusiuose žmonėse skirtingi cha
rakterio bruožai išsiskiria ir išryškėja. Tas 
jų bendras amžius juos savaip ir sulieja. 
Blogai dažnai baigiasi ir vyresniųjų įsi
maišymas į jų tarpusavio ginčus, mušty
nes. Pikčiau atsitinka, kaip įsiterpus į či
gonų. žydų, ar šeimos.reikalus. Jie tada 
jau vis bendrai šoka, išjuokia ar net ap- 
muša. Tik sutvarkę įsibrovėlį, jie gali 
baigti tvarkyti savąsias sąskaitas. Kitoks 
yra ir tarp jų savitarpinis įsipykimas. Jie 
ir išsibarę, apsimušę tebesijaučią esą ge
rais draugais. Po gerų ir kruvinų mušty
nių jiems labai lengva sėstis prie bendro 

stalo, kartu išsigerti, lyg būtų nieko tarp 
jų neįvykę. Išmintingi žmonės todėl į jau
nųjų reikalus nesimaišo, jei tik jie nėra 
pavojingi pačiai visuomenei, tvarkai,

Pasiklausęs džazo muzikos Džimis pa
žiūrėjo į Robertą, padavė ranką Lilijai ir 
mirktelėjęs draugiškai Denniui, lyg duo
damas suprasti, kad jis turi ką jam svar
baus pasakyti apie ją. nuėjo į šokių salę. 
Tuo tarpu Dennis įsiaudrinęs savo pykčio 
sutemose kitaip pažiūrėjo. Jam pasirodė 
piktas ir pasi tyčioj autis iššūkis ir jam 
visas kraujas užvirė, iššaukiančiai sukel
damas pikto keršio jausmą. Kaip tik jo 
akyse blykstelėjo melsva šviesa jo stalčiu
je laikomo brauningo, kurį prieš porą mė
nesių atsitiktinai buvo įsigijęs vienoje gink
lų parduotuvėje.

Tada dar prieš vasaros atostogas jis tu
rėjo laisvą nuo studijų dieną. Robertas ir 
Džimis buvo užimti, kaip tik priešingai, 
mokslo reikalais. Neturėdamas ką veikti 
nusitrenkė į kiną. Pataikė į labai nuobo
dų perskyrų filmą. Ginamosios advokatas 
ilgai ir nuoširdžiai įrodinėjo, kodėl ji ne
gali su savo vyru gyventi. Jis esąs žiaurus, 
pavydus ir sukvakėjęs. I\ksta pavydi net 
ir tada kai ji glosto savo šunį — Kudlių. 
Karlą jis tą Kudlių taip primušė — suspar
dė, kad vargšas padarėlis šlubavo visą sa- 
vaitę, Ką ji gali žinoti, kada tas žiaurus, 
sukvailėjęs beširdis pradės ją pačią mušti, 
spardyti. Ar nėra žinomi atsitikimai, kad 
tokie bejausmiai žmonės visai nužudo savo 

žmonas... Ta problema jo visai dar nedo
mino. čia nebuvo jokio veiksmo, mušty
nių, šaudymų, kaip matomose kaubojų 
filmose, ir, neturėdamas kantrybės laukti 
jos pabaigos, pasikėlė ir išėjo.

Nebuvo kas veikti gatvėse. Apžiūrinė
jo praeidamas prekių langus. Nieko ne
matė ir čia, kas jam būtų įdomu, reikalin
ga. Tik prie ginklų parduotuvės ilgiau stab 
telėjo. Čia laigė buvo išstatyta nemažai 
medžioklinių šautuvų. Tarp jų ant to pa
ties lango buvo padėta ir keletas mažų šau
namų ginklų. Vienas iš šių jam krito į 
akį. Tai buvo nedidelis, lengvai ir nema
tomai paslepiamas kišenėje revolveris — 
brauningas. Patiko jam ir melsvai bliz
gančio plieno spalva, šio krašto jaunimo 
tarpe mums žinomas yra greitas ir neretai 
lengvabūdiškas apsisprendimas. Patiko 
kas jų akiai, ir jie įsigeidžia tai įsigyti. Ne
svarstant, kiek tai yra reikalinga, naudin
ga. Ne kitoks šiuo atveju buvo ir Dennis. 
Jam staiga kilo noras jį sau įsigyti.

Įėjęs į parduotuvę, nurodė kokį ginklą 
jis norįs nusipirkti. Parodė savo doku
mentus, užmokėjo pinigus ir, neleidęs nė 
įpakuoti, tuojau įsidėjo į kišenę. Iš sandė
lio atneštas plieninis brauningas buvo šal
tas, ir jis lai iš karto pajuto ir net nusi
purtė. Greit, žinoma, jis atšilo ir grįžęs tik 
nusirengdamas, teprisiminė įsigytąjį gink
lą. Išėmęs iš kišenės, kaip nereikalingą 
daiktą įmetė į savo stalčių, užmetė dar 

kelias knygas, kad kartais jo nepastebėtų 
motinos akys. Daugiau jis juo nebesido- 
mėjo. Jam. tik dabar staiga prisiminė, 
kaip geriausias jo kerštui įrankis. - Ilgiau 
čia prie stalo pasilikti jis nebeturėjo va
lios. Pasikėlė ir beveik svirduliuodamas 
ėjo salės tako viduriu vis lyg tos plieninės 
melsvos šviesos vedamas...

Kerštas yra tamsi gaivalinga jėga. Ne 
be reikalo senais laikais, kada buvo dar 
tikima į galimą dvasių poveikį žmogui, 
kerštas buvo laikomas pačių demonų ap
sėdimu. Jis tikrai paraližuoja žmogaus 
valią. Jo paveiktas žmogus praranda gai
lestingumo, pareigos, atsakomybės jaus
mus tuo pat prarasdamas ir žmogiškąjį 
kilnumą. Keršto ugnimi sudeginami praei
ties, dabarties ir ateities gyvenimo tiltai- 
Jam, sako, išblunka net artimųjų veidai, 
nebevertina jų nuopelnų ir nedaro išvadų, 
kokias pasekmes ir kančią atneš jiems tas 
jo įvykdytas kerštas. Nebėra pas keršyto
ją net baimės jausmo. Tada jis nebepri- 
pažįsta jokio autoriteto, nei valstybės 
įstatymų. Pats sau pasisavina teisėjo ir 
budelio pareigas. Kerštui pajungiamas ir 
protas. Dažnai tenka net stebėtis, kaip 
keršytojai tiksliai išbaigtinai paruošia kerš
to planą. Jie su pilnu tikslumu apskaičiuo
ja laiko ir vietos sąlygas. Tik pasitaikę ko
kie netikėtumai tegali jį suardyti, ar pa
keisti jo vykdymą.

(Bus daugiau)
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WL ANNA BALIONAS
AU8Ų,

IR GKRKLtS
NOSIES 
LIGOS

2858 W. (Šri Street

Valandos pagal susitarimą.

K. G. BALUKAS 
AKUMRUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
6449 S*. Pulaski Rd, (Crawford 

Modical Building). T»L LU 5-6444 
Priima ligoniui pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 3744012

DU C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolof. 695-0533 

Fox Valley Medical Canter 
M SUMMIT STREET 

ROUTS 54, 1LG1N, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEm lock 44849 

JlexkLt 3S8-2233
OFISO VALANDOS: - 

Pirmadieniai* ir ketvirtai 1—1 tai

DR. PAUL V. DARG1S

M W. EISIN - B1S1HAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGIHa CHIRURGIJA 
ai 32 So. Kadžio Ave., WA 5-2670 

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

TE1____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 
t, 3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS 
Tol.: 5614605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFI S.A I

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 

, Yalfindns pagal, susitarimą.

Ofiae. t»L: HE 4-1818
R«xid«Ki|cst PR 6-9*01

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

« VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

yAT.ANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai, popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI’ 
2tl> W. 71»t St. — Tel. 737-5149 
Tikrina skis Pritaiko akinius ir 

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

PRISIMENANT KANADĄ
(Tęsinys)

Deja, nieks negalėjo paaiš- 
jkinti. Tikriausiai nieks iš to
rontiškių nežino ir net nepa
galvoja apie tai. O vertėtų! 

J Juk Pensilvanijos, Baltimorės, 
Čikagos ir kitų vietovių, čia 
Amerikoje ir kitur pasaulyje 
lietuviškų bažnyičių parapijų, 
Šv. Kazimiero kapinių bylos, 
atrodo, turėtų bent kartą atver
ti akis. Kai pagalvoji, kiek su
aukota lietuvių darbininkų pra
kaito toms parapijoms, para
pijų salėms steigti — nesuskai 
tysi nei milijonais. Tie lietu
vių parkaitu sunkiai uždirbti 
milijonai galėtų kalnus nuvers
ti lietuvybės išlaikyme, kovo
je dėl okupuotos Lietuvos, bet 
kur jie šiandien? Kas jais nau
dojasi? Deja, jais naudojasi 
kitataučiai.

merai. peoiUdieni nuo 1—5. treč. 
Ir įeitai tiktai susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Warichastsr Cammunlty klinikos 

Medicinos direktorius, 
1931 S. Manhrim Rd„Wastchosi»r, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir' 

kas astrą se&Udieri 8—3 vai.
ToL 562-2727 arba 562-2728. Į

REZ.: GI 8-0873

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlam Avcu — 586-1220

L 1 'r -...........

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GĖL1NYC1A

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

SOPHIE BARČUS 
radijo Šeimos valandos 

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

DR LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

TiL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtai nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Nauja*, raz. telef.: 448-5545

DR VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tai.: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir ponkt 24 ir 6-8 vaL vak. šeštadie-j 
n) ii t 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku!

pagal susitarimą.________ |

¥• Tumosonis, M. D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso talof^ HEmlock 4-2123 

Razid. talaf.: Glbson 8-6195 
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
i-il indra skambinti telef. HE 4-2123.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—I 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715° So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ELL. 60629
---- ------------------------- J
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P. ŠILEIKIS, 0. P.^3 ORTHOPEOAS-PROTEZISTAS 
ifi Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

dažai. Speciali pažibi kojomi1 (Arch Supports) ir t t
Vai- ^—4 ir 6—8- Šeštadieniais d—1.
H5O West 63rd St, Chicago, III. ^6^

Tai vis mintys, gal ir “grieš- 
nos” klebonėlio atžvilgiu, bet 
teisingos! Kur šiandien yra 
daktarai šliupai, Milukai, ku
nigai Burbos? Jie atskyrė lie
tuvius nuo lenkiško išnaudoji
mo, steigti lietuviškas parapi
jas, bet darbo, visdelto, ne
įstengė užbaigti: lietuviai atsi
kratę lenkiškos globos, atsidū
rė airių — italų malonėje. 
Šiandien lietuviški reikalai 
vėl ieško naujų kunigų Burbų, 
daktarų šliupų, nors jie būtų 
ir vėl' apšaukiami, kaip ir 
anais laikais, atžagareiviais, 
bedieviais, parmazonais...

Išklausę lietuviškų pamal
dų, aplankėme ir kapines. Bū
ti Anapilyje ir nematyti kapi
nių, tai tas pats, kaip būti Ro
moje nematyti Šv. Petro vardu 
statytos bazilikos. Anapilio ka
pinių didžiulis plotas nusags
tytas mirusiųjų pavardėmis iš
rašytais paminklais. Pamink
lai gražūs, modernūs — viens 
už kitą didesni, gražesni. Vaikš 
tome kapinėse ir skaitome čia 
daktaro, čia profesoriaus, in
žinieriaus, čia nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės kapito
no, pulkininko bei leitenanto 
ir net generolo pavardes. Vi
sos lietuviškos, mielos ir ma
lonios, nors ir mirusiųjų. Už
tikome keletą iš Klaipėdos 
krašto ir net iš Mažosios Lietu
vos — Rytprūsių čia atsigulu
sių amžinam poilsiui. Paste
bėjome ir menkučius kryžius, 
tai neprikl. Lietuvos buvusių 
ūkininkų, darbininkų arba ne
turėjusių artimųjų.

Vaikštinėjom po kapines ir 
galvojome: kaip greit viskas 
'keičiasi, juk tai turiningas 
pluoštas, tai nerašyta lietuviš
kos praeities knyga, jos isto
rijos dalis. Laikas bėga nesu
laikomai. ..

TORONTO LB NAMUOSE
— KLUBE -

Aplankėme ir torontiškių 
lietuvių pastangomis įkurtą 
klubą — Lietuvių Namus. 
Kaip gi nebūsi būnant Toron
te ir neaplankyti tokią įžymy
bę — būtų nusikaltimas pilna 
to žodžio prasme. Juk tai visų 
lietuvių darnių pastangų gra
žus vaisius — jų susibūrimų 
centras, jų gyvenimo kunku
liuojanti versmė.;

Radome jau didžiąją salę ir 
mažają baro svetainę svečiais 
prisipildžiusias. Vieni pieta
vo, malšino alkį skaniai paga
mintais valgiais, kiti putojan
čiu alučiu troškulį. Kaikas ir 
dainelę bandė užtraukti:
“Stiprus alutis — balta putelė,. 
Oi graži, graži mano mergelė’’

Lėkščių, stiklų skambesys^ 
maišėsi su svečių balsais, jų 
klegesiu salės erdvėje, suda
rant bendrą ūžesį, primenantį 
besispiečiančių bičių avilį. 
Vieni svečiai įeidavo kiti išei
davo. Nepaliaujama judanti 
žmonių srovė.

Vos spėjome užkąsti, kai. 
prisistatęs Lietuvių Namų di
rektorius Strazdas pasiūlė ar
čiau susipažinti su patalpomis, 
įrengimais. Kaip atmesti tokią 
progą — sutikome, fijome iš 
salės į salę, iš kambario į kam
barį, vis kitaip įrengtą, kitaip 
išgražintą. Ir gėrėjomės ir ste
bėjomės.

— Namai turi liek ir tiek 
tūkstančių kv. pėdų ploto (tik
ro skaičiaus neprisimenu). 
Vien tik didžioji salė turi tiek 
ir tiek, — pradėjo aiškinti di
rektorius, įžengus į didžiąją 
salę..

— Žemė, pastatas ir namų 
vidaus pertvarkymas, įrengi
niai kaštavo apie milijono 
dolerių, šiandie jie yra jau ver
ti netoli 1V6 milijono. Vengrai 
pirmieji surengė šioje salėje 
savo tautos metinį minėjimą — 
pokylį- Jų pirmininkas — pre
zidentas išsireiškė atidaryda
mas minėjimą: “Mes vengrai,

paiipuosti frakais, kad nesu
daryti kontrasto salės didybei 
bei puošnumui. Garbė lietu
viams, jog būdami negausūs 
skaičiumi, vos 10 tūkstančių, 
neperseniausiai atvažiavę į Ka
nadą, spėjo mus pralenkti — 
mus sudarančius daugiau ket
virčio milijono, senai čia gy
venančius, turinčius savo tar
pe milijonierių”.

Taip pasakodamas, aiškiu?- 
damas, dir. Strazdas vedė mus 
į kitas mažesnes sales, kurių 
yra be didžiosios dar keturios, 
radė administracijos kamba
rius, sandėlius ir įsikūrusį lie
tuvišką knygyną — skaityklą, 
kurioje be kitų'laikraščių sklai
dėsi ir “Naujienos’’, pensinin
kų gražiai įrengtą patalpą ir 
vis aiškino:

— šie namai jau darosi per 
maži: yra numatyta steigti mu
ziejų, bet nebeturime vietos. 
Todėl esame numatę nupirkti 
prie Bloor gatvės dvejus namus 
ir, juos nugriovus, pastatyti 
didelį (viešbutį, kad: atvykę 
svečiai — lietuviai turėtų kur 
apsistoti, o kita kryptimi, Lie
tuvių namų užpakalyje, pa
statyti seneliams ir pensinin
kams namus, kad visi kartu lie
tuviškuos namuose kiekvienas 
geriau jaustųsi. Tikimės, kad 
šie naujieji planai pavyks įvyk
dyti, kaip ir pirmieji kad pa
vyko. žinoma, daug kas pri
klausys nuo lietuviškos visuo
menės ir pačių pensininkų pa
ramos.

Vos spėjęs atsisveikinti, ma
lonus namų direktorius nusku
bėjo prie kito svečio, prie iš 
Vokietijos atvykusios lietuvai
tės, kuri yra gimusi jau šiapus 
Atlanto ir kuri dabar mokyto
jauja Vasario-16 dienos gim
nazijoje.

Bevaikščiojant Lietuvių Na-

jus nesulaukti. Net,, esą, nėra 
noro toliau laikraščius išsira- 
šinėtt |

Neieškant tikros šio reiški
nio priežasties, skaitytojai tu
rėtų. Sis dėlto, patys susirū-
pinti lietuviškos spaudos liki
mu. Turi neatidėliojant eiti į 
pašto įstaigą ir tenai pareikšti 
nepasitenkinimą ir net protestą 
žodžiu ir raštu. Ir tai daryti 
reikia nuolat iki pristatymo 
reikalai, patarnavimas, susi
tvarkys.

Dienraščių redakcijos, juo 
labiau “Naujienų”, tikrai nėra 
kaltos. Jos daro viską, kad ši 
netvarka dingtų, bet deja, ne 
nuo jų vienų priklauso. Skai
tyklai šiuo atžvilgiu labai daug 
galėtų^ padėti.

Nusiminti ir atsisakyti lietu
viškos spaudos, būtų netiesio- 
sioginis lietuvybės ir lietuviškų 
reikalų, pasmerkimas. Atvirkš
čiai, juo sunkesnės spaudos 
sąlygos, juo blogesnis jos pri
statymas, tuo tvirčiau reikia 
ją remti pačiam užsiprenume
ruojant ir kitus paraginant, 
surandant vis naujų, skaityto
jų. Pašto bei jo tarnautojų, ap
sileidimą reikia šalinti bendrai 
visiems veikiant, bendromis, 
jėgomis.

(Pabaiga)

Eloise Pensilvanijoje
PHILADELPHIA. Tvari

niai potvyniai JAV rytuose daug 
tūkstančių žmonių išvarė iš jų 
namų, Įklampino keleivius pu- 
siaukelyje, privertė uždaryti mo
kyklas ir pridarė miliįonirius 
nuostolius.

Uraganui Eloise pereinant per 
centro-rytinius JAV pakraščius 
smarkiuose potviniuose ir tro- 
pikinėse liūtyse vien šeštadienį 
Pensilvanijoje 20,000 žmonių li-

mų labirintais, netikėtai teko ko be pastogės ir daugelis Wash- 
susitikti su ukmergiškiu Petru ingtono Distrikto, Marylando, 
Kulėšiu, buvusiu Ukmergės Virginijos, New Yorko valstijos
Valdžios Gimnazijos, bendra
klasiu, dabartiniu pensininkų 
klubo vadovu. Nuoširdžiai pa
sišnekėjome ir buvau pažadė
jęs kitą dieną atsilankyti jo na
muose, bet, deja, pasijutęs ne
kaip, pasukau namų link. Te- 
nepyksta. p. Petras, sekantį 
kartą tikrai pažadą ištesėsiu.
NEMALONŪS LIETUVIŠKOS 

SPAUDOS REIKALAI
Lietuviška, tremties spauda 

yra dusinama nuolatinės infla- 
cijos, protarpiais “paskanini- 
nant” depresijos- prieskoniais. 
Lankantis pas Kanados lietu
vius, “Naujienų” skaitytojus, 
teko pastebėti, spausdinto lie
tuviško žodžio nemalonumus,, 
kitokiais “prieskoniais” at
mieštus. Tai, būtent, kad lie
tuviška spauda pristatoma la
bai netvarkingai, pavėluotai. 
Kartais etsi dienų,, jog jos visai? 
negaunama. O kartais sušilau 
kiama ištiso glėbio, bet jame 
būna dienų tarpas, kuriame 
dienraščio numeriai esti visiš
kai dingę.

Dienraščio skaitytojai skun
džiasi ir sako, jog esant tokiai 
paštų netvarkai, apsileidimui, 
beveik, esą, tik bevertis laiko

ir Connecticut gyventojų turė
jo gelbėtis nuo- potvynių. Ura
ganas Eloise penkis žmones už
mušė Pensilvanijoje, du New 
Ybrice ir vieną Connecticut©.

Eloise pačiu įdūkimu siau
čiant, jos “sesuo” — uraganas 
Faye staiga liovėse skandinusi J 
Bermuda ir penktadienio naktį i 
100 mylių per valandą vėjų va-j 
romą pasuko į Atlanto vandeny
ną šiaurės kryptimi!

SAN DIEGO. — Sara Jane 
Mbore, kaltinama pasikėsinimu- 
nušauti prezidentą Fordą, paso
dinta izoliacijoje (vienų viena) 
Metropoliniam Pataisos Centre, 
ikur bus laikoma atskirai nuo.ki-. 
tų kalinių per pora mėnesių, kol. 
bus baigti psichiatriniai tyrimai: 
Į šią puošnią fedėralinę institu
ciją ji:buvo atvežta iš San.Fran- 
cisco kalėjimo.

Susiriiikimu
j PRANEŠIMAI __

— Eržvliko Draugiško Klubo pir
mas poatostoginis susirinkimas bus 
trečiadienį, spalio 1 d. 7:30 vai. vak. 
Vaičaičio svetainėj, 4258 So. Maple
wood Ave. Visi nariai, kviečiami da
lyvauti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Po susirinkimo bus vaišės.

B. žemguliu prot. rast.

MP, — — -

JULIA PUDZVELIS
Pagal tėvus Jacobaitė
Gyv. 9848 So. Artesian Ave.

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 28 dieną., 5:00, vaL ryta, sulaukusi 
77 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps.

Amerikoje išgyveno, virš 60 metru
Paliko nuliūdę: daug, dukterėčių, sūnėnu, krikšto, vaikų ir kiti gi

minės, draugai bei pažįstami.
Velionė buvo žmona mirusio John.
Priklausė St. Hheresa’s of Nativity B. V. M. Church of Mar

quette Park.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Trečiadienį spalio 1 dieną 9:00 vai* ryto bus lydima iš koplyčios 

ISv. P. Marijos, Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
us laidojama Sv. Kazimiero Lietuviu kapinėse. ( p

1 Visi a. a. Jatjos PudTvęiis gksinės,< draugai ifr< pažisLuni nu®&> 
džiai kviečiama d|dxrautį laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikiHxnq.

Nuliūdę lieka:
Giminės* l

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Jūs, mylimiausi*)!, petys save statydami ant jūsy švenčiausio ti

kėjimo, melademies iventojo dvasiojo". — Judo 20.

Ksl kuriems maldos yra apsunkinimas, nuoboda. bet tikram krikščio
niui, malda yra. didžiausiu palaiminimu, Tai yra brangiausia jo privilegija 
artintis prie, dangiškos malonės sosto ir gauti sau pasigailėjimo, nuodėmių 
atleidimo ir visokios reikalingas pagalbos, šita palaiminta maldų privile- 
S"a priklauso Dievo žmonėms, kuriems yra leista artintis pas dangiškąjį 

vą, visos malonės ir paguodos Dievą, visų gerų dovanų Davėją. Pas tą 
visų begalinių erdvių Tvėrėją, gyvenantį aukščiausiame danguje, jie gali 
visuomet, ateiti- vardan mūsų didžiojo Užtarėjo ir Atpirkėjo, kuris yra per- 
maldavtinaa. už mūsų nuodėmes.

Viii Mno> kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mU 
rusiejiT { ta klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 

.nemeJuMwel. Rąžykite:
e e o

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

» IV. RAiTO TYRINĖTOJAI

GAIDAS ■■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAlYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUAN1CA AVENUE. Phone: YArds <-3401

BUTKUS - VASAIT1S
1446 So. JOth Avė., Cicero, 111. PLone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMLNAS
331* So. L1TUANICA AVĖ. Tek: YArds M138-H3S

STEPONAS C. LAUK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 63th STREET KEpuonc 7-lZid
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hi , 111. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArdi 7-19
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ST. PETERSBURG, FLA.
Linksmos sugrįžfuvės

Rugsėjo 21 d. Lietuvių namuo- 
buvo linksmybės šventė. Iše

ivių klubas buvo netekęs savo 
ildovo per tris savaites laiko, 
lubo pirmininkas su ponia bu- 
> sugalvoję pasiliuosuoti nuo 
su rūpesčių. Trijų savaičių 
ikotarpį negalima' palikti be 
Jdžios. Pirmininkas A. Kar
us, kaip geras tvarkytojas, ge
susiai pasitikėdamas paskyrė 
paliko ponią Miliauskienę, kad 

išlaikytų visą tvarką, svarbiau- 
i, kad nariai ir svečiai sekma- 
eniais nebadautu. I 
Tad šis sekmadienis buvo link-, 
la sugrįžtuvių diena.- Visi dai- 
.vom, kad net Albertas Matei- 
i paleido jo skardų j j balsą Į 
rba, kad net šviesos mirkčio- I 
. Valio visiems dainininkams.: 
mūsų mielam vadui Albinui, I 

ipgi Angelijai geriausios kan- 
ybės ir stiprybės, kurios pri
rinkote be viešėdami čikago- 

0 ką choro “meisteris” pa-

: darys su savo choru, tai ir lauk
sim.

Šioje linksmoje sųlauktuvių 
puotoje turėjau malonumo susi
pažinti su viešnia iš Europos, iš 
Lenkijos, iš Bolestawieč (?), po
nia Sofija Lavrynavičienė. So
fija atvažiavusi pas savo tetą j 
svečius trims mėnesiams pavie
šėti ir turės grįžti i Lenkiją lap
kričio mėn. Sofija man daug įdo
mių žinučių apsakė. Ji sakė, kad 

Į ji nematanti didelio skirtumo čia 
Amerikoje nuo Lenkijos gyve
nimo, tik sako, tas skirtumas, 

į kad čia yra daugybės pasirinki- 
| mų krautuvėse. Kas dėl kainų, 
tai pas juos visokį produktai, 
perkant jų pinigais, atrodo bran
giai, bet perkant doleriais ten bū
tų labai pigu. Ji parodė jos pirk
tą kaklo papuošalą ir ausinius — 
ji sumokėjusi 2 dol. Amerikos pi
nigais. čia ji parodė tokių pa
puošalų krautuvėje, jie įkaina
vo apie 25 dol. Laurynavičienė 
dirba fabriko portere, uždirba 
2',4 tūkstančių zlotų į mėnesį.

Norvegų plaukiojimo mokyklos laivas "Christian Radich". Jis sta
tytas 1937 metais, bet ir šiandien veik ketvirtainės ijo burės jį ne
šioja tolimiausiais vandenimis. Laivas paprastai išplaukia keturių 
mėnesių kelionėms. Jis atplaukė į Ameriką, kad galėtų paminėti 
10 metų sukaktį norvegų imigracijai (į Ameriką. Norvegai turės pro
gos pamatyti laivą ir pasikalbėti su būsimais norvegų prekybos lai

vų kapitonais.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Forge Operator — Hot 
(Upsetting — Bolt 

Maker)
Some experience.

Days — Overtime. 
Free Medical 

& Life Insurance.
^VICTOR PRODUCTS CORP.

2635 W. BELMONT AVE.

539-5940

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

CUTTING PRESSMAN
For Bobst cutting and creasing 

press for folding carton 
Company.

Excellent company benefits.
744-7000

LEATHER CRAFTSMAN
Must have experience with Industrial 
Sewing Machines, Hand Stitching and 
Leather Cutting. Experienced or will 

train. Full Time.
Apply in person or call:

362-1030

LIBERTYVILLE
SADDLE SHOP

307 PETERSON RD.
LIBERTYVILLE. ILLINOIS

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik .................... $3.00
Minkštais viršeliais tik .... ,............  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________ $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštuz atsiuntus čekį arba 
money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
■A... ‘ ........ . ... v- —=  — ........ ------------------------------ s—

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENž — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 3 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
&

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. -

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
=

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Cosmos Parcels Express Corp.

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

-s»

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. —
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

JUBILIEJINIU METŲ
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

Hemet snėįo 50 metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

lUJIĘNOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuvių laisvę, 
neldamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantais ar jų Įgalioti
niais.

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

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
dbdama platinimo valu kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
tudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
indinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos 
p pat pavergtos Lietuvos ir Jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
Ąškų reikalų renesanso.
JNUOJA: ChlcigoĮe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 230. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

aioma naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS,
39 So. Halsted St,
hicago, III. .IGIIK

Siunčiu  doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

Varde ir vardas ________________________
JRESAS ----------------------------------------------------------------------ARSINKITES naujienose

Moteris 60 m. gali išeiti į pen
siją. Valdžia moka pagaly už
darbį. Jei daugiau įdirbai, dau
giau gauni pensijos (kaip pas 
mus). Valdžia apmoka visas 
ligoninės išlaidas, vaistus, dak
taro aptarnavimą. Užmoka už 
dantų ir akių gydymą ir opera
cijas, dantų ištraukimą ir nau
jų sudėjimą. Turi tik gauti iš 
daktaro prirodymą ir priduoti Į 
valdišką Įstaigą. Ji turi tris duk
ras. Dvi jau ištekėjusios su šei
mom gyveno, o viena dar moki
nasi. Dukros visos turi univer
siteto laipsnius. Vyras jau pen
sininkas, 65 m. Paklausiau, kaip 
namų pirkimas. Atsakė, namas 
6 kambarių naujas perkamas 
valdžios nustatyta kaina. Toks 
kainuoja 60,000 zlotų. Žemės 
sklypas tokiam namui pastatyti, 
pilnai Įrengtas, kainuoja apie 
30,000 zlotų. Kas nori pats pa
sistatyti namą, turi gauti visas 
informacijas iš valdžios. Val
džios žmonės aptvarko namo sta
tybą ir duoda leidimą pačiam 
pasistatyti, kas būna pigiau.

Amerikos doleris labai aukš
tai įvertintas. Kas su doleriu 
atvažiuoja, tai karališkai pra
gyvena ir gali daug ką nusipirk
ti labai pigiai. Visi tik gaudo 
dolerį. Kai girdim kitų šalių — 
valstybių piliečiai gražiai val
džios aprūpinti sveikatos atžvil
giu tai tikrai skaudu yra, kaip 
tokia turtinga valstybė taip ap
leidžia savus piliečius. Mes tu
rim savo gydytojui sumokėti net 
už minutės su juo pasikalbėjimą. 
Kad gydytojas tavęs nors iš
klausytų, kuo skundiesi. Aš einu 
pas gydytoją, šis niekados ne
šneka. Veik ir nežinau, ar jis 
moka bent kaip šnekėti. Jei ko 
jo paklausi, tai turi sekti jo gal
vos judesį: jei linkteli. Tai ži
nok, kad dar gali klausti, o jei 
pakrato galvą, tai jau užsidaryk 
savo “armoniką”.

Tai tokias gėrybes čia gauni 
už savo dolerį. • Onutė

Verčiau Reagan 
arba Fordas

ATLANTA, Ga. — Septyniose 
pietinėse valstijose apklausinė- 
jus registruotus balsuotojus re
zultatai gauti tokie, kad už Ka
lifornijos gubernatorių Ronald 
Reagan pasisakyįtų Žymiai di
desnė balsuotojų dalis negu už 
Alabamoje, Tennessee, Georgia, 
Wallace ir kad Reagan būtų stip
rus konkurentas net prezidentui 
Fordui. Apklausinėjimai buvo 
pravesti abiejose Karolinose, 
Arabamoje, Tennessee, Georgia, 
Floridoj ir Mississippi. Iš bal
suotojų pasisakymų aiškėjo, kad 
Fordas ,gautų 45.2%, Reagan 
49.2% ir Wallace 4.3%.

SKAITYK IR KlTAil PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ■NAUJIENAS*

— Atlanto pakraščio lituanis
tinių mokyklų mokytojų kon
ferencija bus lapkričio 23 ir 24 
d. Brooklyno lietuvių Kultūros 
židinyje.

— Gražina ir inž. Raimundas 
Kudukiai iš Klevelando buvo 
pakviesti ir dalyvavo Amerikos 
viceprezidento Nelson Rocke- 
fellerio naujos viceprezidento 
įstaigos bei rūmų atidaryme 
rugsėjo 24d.

— Pranas Zaranka pakvies
tas Detroito lituanistinės mo
kyklos “žiburys” vedėju. Pa
vaduotoja yra visuomenės vei
kėja mokyt. Stefanija Kaune- 
lienė. Pamokos .-.būna šeštadie
niais Kultūros centre.

— Prof. Stepono Kairio Pa
minklui Statyti vykdomasis ko
mitetas š. m. rugsėjo 25 d. po
sėdyje priėmė paminklui supro
jektuoti konkurso taisykles. Šis 
konkursas paruoštas susitarus 
s Pasaulio Lietuvių. Inžinierių 
ir architektų S-gos Centro Val
dyba. Konkurso projektą refe
ravo vykdomojo komiteto na
rys ir ALIAS Chicagos skyr. 
pirm. inž. Kostas Burba. Pro
jektams pristatyti terminas nu
matytas 3 mėn. po konkurso pa
skelbimo. Tikimasi ne vėliau 
poros savaičių šį konkursą pa
skelbti spaudoje.

Visuomenė, siunčianti aukas 
paminklo statymui, prašoma 
siųsti šiomis dienomis pakeistu 
naujuju iždininko adresu: Prof. 
S. Kairys Memorial Committee 
% Jonas Krutulis, 7355 So. 
Richmond Ave., Chicago, Illi
nois 60629.

— Toronto universitetas savo 
Continuing Studies mokykloje 
įsteigė Baltistikos skyrių — Po
litical and Social History of the 
Baltic Nations. Pereitais me
tais lankė tik vienas ar du lie
tuviai. Gausiai lankė latvių ir 
estų studentai.

— D. Staniškis išrinktas Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los Klevelande Tėvų komiteto 
pirmininku, J. Kašubą — ižd., o 
valdybos nariais bei įvairiais 
pareigūnais — D. Balčiūnas, M. 
Ginčienė, I. Kijauskienė ir dr. S. 
Matas. Mokykloje veikia 12 
skyrių, juose yra 111 mokinių. 
Mokyklos direktorė yra Vida 
Augulytė. Planuojami įvairūs 
parengimai auklėjimo tikslais 
ir telkti mokyklai lėšas.

— St Rita aukšt mokykla 
dalyvavo visoje Amerikoje pro- 
paguojamoj mokinių pažangu
mo programoje ir gavo gerus 
rezultatus. Ypatingus gabumus 
parodė keliolika mokinių, kurių 
tarpe buvo Antanas Bindokas, 
Virgilijus Derenčius, Vytas Jo- 
zaitis ir Algirdas Valinskas.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy reikia

MOTERIS
Drabužių taisymams

Patyrimas suknelių taisyme pageidau
jamas. Nuolatinis darbas, pilnas lai
kas. Geras atlyginimas, įvairūs prie
dai ir tarnautojams nuolaida nuo per

kamų prekių.
nereikla kalbėti angliškai

EVANS
36 So. STATE ST.

13-tas aukštas 
TEL. 855-2160

— Janina Mathews pakviesta 
New Yorko TV-13 vaidinti kas
dieninėse programose vaikams 
“Electric Co.” Tos programos 
prasidės spalio 22 d. ir bus tran
sliuojamos 10 vai. ryto, 1 vai. 
popiet ir 6 vai. vak Janina ne 
tik vaidina, bet ir puikiai dai
nuoja taip pat šoka. Ji yra ži
nomos. solistės Lionės Juodytės 
dukra.

— Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sudarančių 
grupių atstovų seimas bus lap
kričio 29—30 d. Brooklyno lie
tuvių Kultūros židinyje.
. — Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos atstovių suvažiavimas 
bus spalio 4 ir 5 d. Kultūros ži
dinyje, Brooklyn, N. iY. JAV 
veikia 12 klubų, pavieniai sky
riai yra Kanadoje, Australijoje, 
Pietų Amerikoje ir Europoje.

— R. J. Karasiejų vadovauja
mas Toronto “Gintaro” ansam
blis pakviestas koncertui į Hart
fordą, Conn, spalio 18 d. 7 vai. 
Lietuvių klubo salėje. Koncertą 
ir balių ruošia LB Hartfordo 
apylinkė.

— Kompoz. Giedrės Gudaus
kienės kūrinį “Los Angeles pei- 
sažai” gros Brentwood simfo
ninis orkestras atidarant 200 m. 
Amerikos sukakties koncertus. 
Veikalas susideda iš 4 dalių, ku
rių viena pavadinta “Lietuvių 
bažnyčia Šv. Jurgio gatvėj”. Or
kestrui diriguos Alvin Mills.

— Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas New Yorko 
Town Hall salėje bus spalio 
11 d.

— Kanados Lietuvių Versli
ninkų Sąjunga pagrindinai per
sitvarkė. Dabar, Amerikos Lie
tuvių Prekybos Rūmų pavyz
džiu, į sąjungą bus priimami 
taip pat įvairūs profesionalai.
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REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALI 
Namai, Žsmė •— Pardavimui [ Namai, Žemė — Pardaviau

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVING
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road. Chicago, Ill. Virginia

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
į 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 
I

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

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant si* 
jais konfrontaciją pavergtie 
siems — Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti.prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms,

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

JI .II I .......................i ■ -

Didžiausias kailių 
pasirinkimas (Yv^ 

pas vienintelį 
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje -----

NORMANĄ

♦ Į Mergelės Marijos apsireiš
kimą Necedah, Wisconsin, šv. 
Rožančiaus šventėje spalio 7 
dieną iš Čikagos važiuoja mal
dininkų autobusas. Dėl infor
macijų skambinti PR 6-3730.

(Pr).

185 North Wabaah Avenue

el. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, fll. 60601

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI ■NAUJIENAS*

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYKI DEMOKRATINĮ 
I DIENRAŠTI ’NAUJIENAS’

SAVI NAMAI — TVIRTO
LIUKSUS 17 M. MŪRAS. 2 

mūro garažas. Seimai gyventi 
California ir parko. S21,500.

MODERNUS 4 BUTŲ mūras 
auto mūro garažas. Atskiri šile 
Cent, air cond. Arti Maria Hų 
$45 500

1% AUKŠTO NAMAS ir 2 
garažas. Arti bažnyčios ir parl 
$18,000.

iy2 AUKŠTO 2 BUTU 19 m. i 
ir 2 auto garažas. Kambarys s: 
beismonte su patogumais. Pušį 
džio porčius. $32,000.

7 KAMB. MŪRO REZIDEN 
2 vonios. Gražus beismantas. 2 
garažas. Tuoj galite užimti, 
ąuėtte Parke. S29.750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro 
žas. Nauji atskiri šildvmai. 
cond. Karpetai. įrengtas beism 
Per mėnesi gaunate butą. Arti i 
$35.700.

8 BUTU MŪRAS, naujas gaz 
dymas. nauia elektra, alumin. 1; 
$15.000 metiniu pajamų. Arti i 
$71.700. x
6 KAMB. (expandable) 18 metų i 
ir 2 auto garažas, Marquette I 
$23.900.

6 KAMBARIU MŪRO NAMA! 
auto garažas. Beveik prie Mare 
Parko bažnyčios. Jau laisvas 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam 
mante. naujas gazu šildymas. < 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

VAL DI S
REAL ESTATE

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

RTTHT NUOMAVIMAS. TVATI 
IRAUDTM.AT. NAMU TR NEK1 

JAMO tttrto PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

3UD’S REAL ESTA
4369 ARCHER AVE., CHIC

TEL. — 254-5554

M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public

INCOME TAX SERVICE
4259 $. Maplewood. Tel. 254-7
Taip pat daromi vertimai, glm 
Iškvietimai, pildomi pilietybės 

šymal ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTC 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty nauj 
oerstatau senus visų rūšių nam 
šildymo pečius, air-conditioning, 
dens boilerius ir stogų rinas (gut 
Dirbu greit, sąžiningai it gananti 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago, m. 60609. Tel. VI T

- ■■■
DĖMESIO 

62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTI 
Tiktai $60 pusmečiui automobi] 

Liability apdraudimas.
Kreiptis:

A. LAURAITIS 
4645 So. ASHLAND AVĖ, 

5234775
"— -------------- -------- i iijl ii— iilji -—■— -----—-

A. TVER AS 
laikrodžiai ir brangenye 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Telefu REpublk 7-1941 
i>_ __

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITA 
PASAKYSI. KAD JOS RA< 

TIKRĄ TIESĄ — SKLEID 
ŠVIESĄ.




