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Londono laikraštis skelbia, kad Europos vienuolynai 
"nupirkę" Indijoje 1,200 mergaičių

VATIKANO MIESTAS. — Sekmadienio vakare Vatikanas 
paskelbė, jog rekrutavimas Indijoje mergaičių vienuolynams liko 
suspenduotas. Esą, jau pradėtas tyrinėjimas ryšium su tuo re- 
krutavimu. Pranešimas nenuginčija, jog kilo “problemų” dėl mer
gaičių verbavimo, tačiau skleidžiami gandai, kad religiniai ordi
nai “supirkinėję” mergaites vienuolynams esą be pagrindo.

Vatikane didelį sąmyšį sukė
lė Londono Sunday Times pa
skelbta skandalinga žinia apie 
tai, kad Europos vienuolynai, 
nebeturėdami pakankamai vie
nuolių, supirkę Indijoje (Kera- 
los valstijoje) 1,200 kaimiečių 
mergaičių. Tos mergaitės, esą, 
skiriamos vienuolynams kaip 
kandidatės į vienuoles.

Vatikanas teigia, kad tyrinė
jimas ryšium su “kaltinimais ir 
nusiskundimais” buvęs pradėtas 
liepos mėnesį bet jis nesąs dar 
baigtas. Kai dėl laikraščio pra
nešimo, tai jis, esą, prasilenkiąs 
su tiesa ir per daug išpučiąs da
lykus.

Anksčiau iš Vatikano šaltinių 
buvę patirta, kad indų mergai
tėms buvusi žadama labai vilio
janti ateitis Europoje. Tačiau 
dažnais atvejais jų nesugebėji
mas tinkamai pasiruošti užkirs
davo kelią į geresnę ateitį ir jos 
likdavo tik paprastomis vienuo
lynų tarnaitėmis.

Pagal Sunday Times raportą, 
esą įvelti į tą mergaičių impor? 
tarimą iš Indijos aferą Angli
jos, Italijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos vienuolynai. Jie mokėję 
už tas mergaites po 600, o ker
tasi net 750 dolerių.

Laikraštis tvirtina, kad 26 Ita
lijos vienuolynai “supirkę” indų 
mergaites Keralos valstijoje iš 
astuonių kunigų ar religinių 
bendruomenių (ordinų). Kai 
kurios tų mergaičių Italijoje su
sirgusios nervų pakrikimu. *

Trys Vatikano kongregacijos 
jau pradėjusios vesti tyrinėjimą. 
Tas tyrinėjimas dabar būsiąs 
dar labiau suintensyvintas po to, 
kai Londono laikraštis paskelbė 
visą eilę faktų, kuriuos ^Vatika
nas vadina Išpūstais”, tačiau 
nedrįsta nuginčyti.

Sonia Dongai, kuri Florenci
jos universitete dėsto kalbas, šį 
pavasarį palydėjo Italijoje su
sirgusią rekrutuotą ar “nupirk
tą” indę-vienuolę į jos gimtinę. 
Tada Vatikanas tikrai nežino
jęs, kiek Italijos vienuolynuose 
yra mergaičių iš Indijos. Ta
čiau vienas asmuo; kuris aplan
kęs italų .vienuolyną, pasijutęs 
lyg Indijos Bombėjaus mieste: 
tiek daug tame vienuolyne bu
vę indiškų veidų. .

Vatikanas sako, jog daugelis 
Europos religinių ordinų turi 

savo būstines Indijoje, tad, esą, 
visai natūralu, kad jie ten re
krutuoja vienuolynams indės. 
Rekrutuoja tokias indės, kurios 
yra neturtingos ir kurios mažai 
teturi progos ištekėti. Joms daž
nai yrą pažadama labai viliojan
ti karjera gailestingosios sese
lės arba technikės. Bet kadangi 
joms trūksta išsilavinimo, tai 
jos ir skiriamos tarnaičių parei
goms.

Londono laikraščio paskelbta 
žinia sukėlė didelį nerimą Vati
kane, kuris visą tą skandalingą 
aferą, susijusią su Indijos mer
gaičių verbavimu vienuolynams, 
stengiasi sušvelninti ir užgios-

IŠ VISO PASAULIO

CASTEL GONDOLFO. — Po
piežius Paulius VI vėl pareiškė 
susirūpinimą dėl “nesiliaujančio 
kritiško nusistatymo šiais mo
derniais laikais prieš Romos ka
talikų bažnyčią ir jos autorite
tą”. Kritikavimas siekiąs “vi
sus katalikų tikėjimo sektorius’.’ 
Keliama abejonių dėl Romos 
katalikų bažnyčios mokslo, daž
nai ginčijamas ir jos autorite
tas, pasakė popiežius praeito 
sekmadienio kalboje turis
tams.

BUKAREŠTAS. — Rumunija 
praeitą sekmadienį “šventę” so
vietų primesto komunistinio re
žimo 26 metų sukaktį. Kompar
tijos šefas Nicolae Ceaucešcų ir 
premjeras Gheorghe Maurer su 
kitais raudonosios hierarchijos 
pareigūnais stebėjo armijos, mi
licijos ir, partijos organizacijų 
paradą.

MONTEVIDEO. — Diploma-

ma, kad Į Urugvajų atvyksta 
aukšti Brazilijos karininkai slap
tai tartis su Tujamaros teroris
tais dėl paleidimo Brazilijos kon
sulo Aloysio Dias Gomide. Ne
žinia, ar bus taip pat tariamasi 
ir dėl amerikiečio Claude Fly 
paleidimo'. Brazilijos ambasada 
ir popiežiaus nuncijus pareiškė 
nieko nežiną apie bet kokias de
rybas.

BERLYNAS. — Du jauni Ry
tų Vokietijos pasienių sargy
biniai sekmadienio naktį savo 
automatiniais šautuvais nešini 
perlipo per Rytų Berlyno “gėdos 
sieną” ir paprašė pabėgėlių prie
glaudos Vakarų Vokietijoj. Nuo 
1961 m. rugpjūčio 13 dienos, kai 
ta gėdos siena buvo pastatyta, 
2,243 komunistų pasienio ka
reiviai perbėgo į Vakarus.

M

.Čilė yra demokratinė valstybė. PavcH'ksle matome tris kandidatus į 
prezidentus. Jorge Alessandri yra konservatorius, Radomiro Tomic 
yra krikščionis demokratas-, o Salvadore Allende yra komunistu par
tijos kandidatas. Dviem kandidatams besipešant, gali laimėti ko
munistas. Čilės demokratai yra. labai susirūpinę artėjančię rinkimu 

išdavomis.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Montevideo policija patyrė, 
kad pagrobtas JAV ambasados 
patarėjas L Fly ir Brazilijos 
konsulas Gomide dar gyvu Vy
riausybė nekreipia dėmesio į tu- 
pama.ru reikalavimus, bet tebe- 
krečia namus. Suimtų maišti
ninkų skaičius didėja.

♦ Negrų apgyventose srityse 
sekmadienio naktį buvo sužeisti 
du jaunuoliai. Policija mano, 
jog tai yra dviejų bekovojančių 
grupių darbas.

♦ Sekmadienį Jordanijos ka
ralius buvo nuskridęs į Kairą ir 
kelias valandas tarėsi su prezi
dentu Nasseriu įvairiais taikos 
derybų reikalais. Jokio pareiš
kimo spaudai jiedu nedavė.

♦ Libano vyriausybė pradėjo 
kovoti prieš Sirijos ir Palestinos 
partizanus, įsiveržusius į Liba
no teritoriją ir puolančius Izrae
lį iš Libano.

♦ Gandhi turėjo keturis akrus 
žemės. Vietos “socialistai” no
rėjo tuos Gandhi dukrai pri
klausančius akrus pagrobti ir iš
sidalyti, bet susilaikė. Galimas 
daiktas, kad Gandhi žemė bus 
neliesta.

♦ Viceprezidentas Agnew pa
reiškė, kad JAV atšauks kelis 
kariuomenės dalinius iš Pietų 
Korėjos, bet duos karo medžia
gos korėjiečiams, kad galėtų ap-

♦ Hanojaus vyriausybė įsakė 
savo ambasadoriui vykti Į Pary
žių ir pradėti pasitarimus Viet
namo taikos reikalais. - .

♦ Prezidentas Nixon priėmė 
gausią Amerikos biznierių dele
gaciją, kad galėtų aptarti įvai
rius biznio reikalus..

VIENAS STUDENTAS UŽMUŠTAS,

Nepatenkintieji bombą padėjo ir policiją įspėjo
■ /

MADISON, Wis. — Madison universiteto rūmuose'pirmadie
nio rytą sprogos galinga bomba, kuri sunaikino daugiau negu mi
lijoną dolerių vertės naują skaičiavimo mašiną ir užmušė univer
sitetą baigusį ir daktaro laipsnio siekusį studentą Robert Fass- 
nacht. Smarkiai nukentėjo studentas David Schuster, kuris spro
gimo metu buvo universiteto rūmuose.

Sovietų rašytojų 
griežčiau nubaudė
MASKVA. — Sovietų rašyto

jas Aleksandras Ginsburgas, ku
rio į magnetinę juostelę užrekor- 
duotą ir į Vakarus slaptai išga
bentą pranešimą apie sovietų 
darbo vergų stovyklas girdėjo 
milijonai amerikiečių, perkeltas 
iš vieno sunkiųjų darbų lagerio 
į kita dar sunkesnių darbu lage
rį.

Iš pačių rusų gautomis infor
macijomis, Ginsburgas (perkel
tas iš Potmos lagerio, esančio 
300 mylių į pietus nuo Maskvos, 
į Vladimiro kalėjimą, esančio už 
110 mylių į šiaurę nuo Sovietų 
Sąjungos sostinės. Vladimiro 
kalėjimas laikomas saugiausiu. 
Jis pagarsėjęs ypatingai žiau- 
riu elgesiu su kaliniais.

Šių metų pradžioje Ginsbur
gas iššmugeliavo įrekorduotą 
juostelę, kurioje jis pats nupa
sakoja apie brutalų elgesį su 
politiniais kaliniais Potmos la-; 
geryje, kur nėra jokios medici- 
nos pagalbos; jam ten esant 16 
kalinių mirė ir “visų gyvybės 
yra pavojuje”.

Sovietų Sąjunga 
žada apsivalyti

MASKVA. — Sovietų valdžios 
oficiozas ilgu vedamuoju paskel
bė nuo rugsėjo 10 iki 30 dienos 
pradėsianti aplinkos valymo 
kampaniją, kurios metu iš cen
tro valdžios, iš vietos valdžių ir 
laikraštininkų sudalyta komisi
ja darys visą seriją staigių 
“kratų” ir baus pagautus van
dens teršikus Volgos upės ba
seine.

Volgos baseinas tęsiasi per 
750 mylių iki Kaspijos jūros ir 
visu tuo tarpu yra apstatytas 
automobilių, aviacijos, hidro
elektros ir ’kt. įmonėmis, kurios 
tiek užteršė Volgos upę ir per 
ją Kaspijos jūrą, kad jau gresia 
sunaikinti daug milijonų ‘ duo
dančią ikros (kaviaro) pramo
nę. Vanduo esąs labai suterštas 
industrijos produktų atmatomis, 
chemikalais, medžiais ir sruto
mis. Vien dėl užteršto vandens 
sovietai jau turį $6.7 bilijonų 
nuostolių.

CHOLEROS EPIDEMIJA PLATINASI
Epidemija pradėjo siausti visoje eilėje kraštų
LONDONAS. — Cholera, viena seniausių ir didžiausių žmo

nijos pavojų, vėl sukėlė didelę baimę, kad jos epidemija iš So
vietų Rusijos ir Vidurinių Rytų gali paplisti Europoje ir toliau.

Labiausiai šiuo metu cholera 
reiškiasi Indijoje, kur vien As- 
samo valstijoje praeitą sekma
dienį pranešta 30 mirimų nuo 
choleros. Kitas chaleros židinys 
pranešamas iš Pietų Korėjos, 
kur susirgimų skaičius pakilo iki 
118 ir 8 žmonės mirė. Cholera 
labiausiai paplitusi dviejose ap
skrityse 270 kilometrų į pietų 
rytus nuo Seoul miesto. Ten per
nai cholera buvo apsirgę 1,538 
žmonės, iš kurių 137 mirė.

žiniomis iš Maskvos, pietinė
je Rusijoje visa eilė miestų dėl 
choleros pavojaus yra turistams 
uždaryta; būtent Astrachan, 
Volgogradas (buvęs Stalingra
das) ir Uljanovskas prie Volgos 
ir Odesa su Batumu prie Juo
dosios jūros.

Lenkija griebėsi priemonių 
apsisaugoti nuo choleros, plin
tančios iš Sovietų Sąjungos, už
darydama praėjimus iš Ukrai
nos pusės. Panašiai Graikija ap
sisaugojo nuo epidemijos atne
šimo per Pirėjaus uostą.

Sirija,- kur nuo choleros du 
žmonės mirė, šaukia arabų vals
tybių sveikatos ministerius į 
Damaską aptarti priemones prieš 
cholerą. Izraelyje praeitą sa
vaitgalį cholera apsirgo 4 žmo
nės — trys arabai ir 1 žydas. Vi
si paguldyti Jeruzalėje į ligoni
nę.

Libano gyventojai paraginti

skiepytis. Sirijos valdžia paskel
bė, kad skiepijimas yra privalo
mas ir kas neklausys, bus bau
džiamas.

Sirija, Jordanas, Libanas, Sau
di Arabija ir kitos arabų vals
tybės paskubomis ruošia bend
rų skiepijimo ir kitokių apsau
gos priemonių programą. Tvir
tinama, kad cholera į Mažąją 
Aziją buvo atnešta iš Sovietų 
Rusijos. t

Nužudyta generolo 
Olenchuko duktė

KENNEBUNK, Maine. — Vie
nos farmos apleistoje jaujoje, 
apie 9 mylių atstume nuo savo 
tėvų vasarvietės, rastas po šie
nu pakištas jau apgedęs lavo
nas trylikametės Mary Olenchuk, 
brig, generolo (Peter Olenchuk 
dukters iš Joliet, UI. Mergaitė 
iš .vasarvietės dingo prieš porą 
savaičių. Nustatyta, kad ji bu
vo nužudyta pasmaugiant vir
ve.

Rugpiūčio 9 d. 7 vai. vakaro 
dviračiu išvykusi į Ogunquist 
miestelį laikraščio ir kramtomos 
gumos parsivežti, ji namo nebe
grįžo. Jos dviratis rastas per 
pora šimtų jardų nuo tėvų namų.

Kaimynas paliudijo matęs 
Mary kalbant su vyru tamsiai 
raudoname automobilyje.

U Thanto įspėjimas
Jungt.OTTAWA, Ontario.

Tautų sekretorius U Thantas, 
kalbėdamas Pasaulio Federali's- 
tų sąjungos 14 pasauliniame kon
grese, pasakė, kad žmonija, jei 
nesutvarkys savo progreso rai
dos, turės pražūti “jei ne dide
liu atominio karo sprogimu, tai... 
dėl pritrukime oro, vandens, re
sursų ir maisto”.

Ginklavimuisi žmonija kas
met išleidžia po 200 bilijonų do
lerių. Gyventojų žemėje daugė
jimas vyksta tiek sparčiai, kad 
dar prieš šio šimtmečio pabaigą 
jau tikriausiai turėsime mūsų 
žemėje 6 bilijonus.

Pasaulio daktarai
■ .. • 

už ribota aborta v
OSLO, Norvegija. — 600 dak

tarų, susirinkę iš 62 kraštų į 
čia vykstantį Pasaulinės Medikų 
asociacijos kongresą, pritarė 
abortų darymui, bet tik kaip te- 
rapeutinei priemonei. Bet koks 
nėštumo nutraukimas turėtų 
būti rekomenduotas mažiausiai 
dviejų gydytojų. Debatuose bu
vo pabrėžiama, kad kongreso 
tuo klausimu priimta deklaraci
ja galėtų pasitarnauti kaip ro
dyklė vadovautis sprendžiant tą 
problemą įvairiose šalyse.

Universitetą baigęs studentas 
Fassnacht turėjo leidimą tęsti 
matematikos apskaičiavimus 
nauja elektronine mašina. Virs
tančios sienos jis buvo mirtinai 
užmuštas. 30 metų jaunas moks
lininkas paliko žmoną ir tris ma
žus vaikučius. Antrąjį studen
tą prispaudė užkritusi mūro sie
na. Jam sulaužyta pečiai ir ge
rokai sužalota ausis.

Dviem minutėm prieš sprogi
mą nepažįstamas asmuo pašau
kė Madison miesto policiją ir 
pranešė, kad įvyks sprogimas. 
Telefonu policijos leitenantui ne
pažįstamasis tarė; — Klausyk, 
parše, matematikos rūmuose yra 
padėta bomba. Jūs greičiau ją 
išjunkite...” Policija nespėjo 
imtis priemonių, nes už poros 
minučių įvyko sprogimas, — 
pareiškė Kenneth Dass.
. Padėtos bombos sprogimas 

buvo toks galingas, kad išmušė 
langus dešimties blokų spindu
lyje. Ugniagesių' vadas stebisi, 
kaip tas sprogimas neužmušė 
daugiau žmonių kituose namuo
se. Labiausiai nukentėjo Sterl
ing Hall pastatai, kuriuose įvy
ko sprogimas, bet nukentėjo 
greta esantieji kariuomenės va
dovybės pastatai, kuriuose ve
dami įvairiausi matematikos ap
skaičiavimai.

Madison universiteto profeso
riai yra toli nuėję praktiškų ap
skaičiavimų srityje. Jie pastatę 
pačias galingiausias skaičiavimo 
mašinas. Į Madison universitetą 
buvo siunčiamos sudėtingiau
sios matematikos formulės įvai
riausiems apskaičiavimams.

Madison universitete yra ga
na gausi radikalių studentų gru
pė, su kuria kelis kartus teko 
susikirsti ne tik universiteto ad
ministracijai, bet ir pačiam gu
bernatoriui. Praeitą pavasarį 
policijai teko vartoti ašarines 
dujas studentams išvaikyti. Stu
dentai protestavo prieš moder
nią matematikos laboratoriją.

Policija labai atidžiai tiria, 
kas būtų galėjęs padėti daug 
nuostolių padariusią bombą.

Prezidentas Nixones paskyrė Russel 
E. Train Artimosios erdvės tarybos 
pirmininku, šiai tarybai teks rūpin
tis oro švarumu ir kitomis sveikatin

gumo priemonėmis. . t

Jau treti metai 
su svetima širdimi
INDIANAPOLIS. — Louis 

Russel, 44 metų amžiaus pra
džios mokyklų mokytojas, nuo 
praeito pirmadienio pradėjo tre
čiuosius metus gyventi su sveti
ma širdimi. x

1968 m. rugpiūčio 24 dieną 
Virginijos medicinos kolegijoje, 
Richmonde, jam buvo perkelta 
mirusio 17 metų, jaunuolio šir
dis. Russel laikomas ilgiausiai 
su perkelta širdimi išgyvenęs 
žmogus pasaulyje. Daktarai ti
ki, kai po dviejų metų jo orga
nizmas tą svetimą širdį bus jau 
“įsisavinęs” ir nebesistengs at
mesti.

Russelis atrodo, ir yra, svei
kiausias žmogus Indianopolyje. 
Jis sveria 200 svarų, valgo dau
giausia ką tik nori, mankština
si ant namų darbo dviračio, net 
rūko cigaretes, nepaisydamas 

•daktarų protesto.

Massachusetts 
užrašys receptus

BOSTONAS. — Massachusetts 
yra pirmoji valstybė JAV-bėse, 
kur daktarai pradeda išrašyti re
cepte pilną vaisto cheminį vardą 
ir jį gaminusios firmos vardą. 
Dėl šio potvarkio buvo kovoja
ma per keletą metų, bet legisla
ture je vis būdavo atmetama. 
Vaisto ir firmos vardų išrašy
mas turi tikslo sumažinti vais
tų kainas, kadangi pirkėjas gali 
pats pasirinkti, gurios firmos pi
gesnės. ’.

JERUZALĖ. — Izraelis pa
skyrė savo užsienių reikalų mi
nister? Aba Eban oficialiu atsto
vu taikos deryboms Viduriniuo
se Rytuose. Pirminiams pasitari- 
mama paskyrė savo ambasado
rių Jungtinėms Tautoms Yose- 
fą Tekoah, kurs pavaduos Ebą 
Ebaną. v V

pama.ru


ęs a man leave

kiau su skleroze kova jau buvo 
aprašyta šiuose puslapiuose.

Pasiskaityti. Sandoz Panora
ma, Vol. 8, No. 5, August 1970.

montono.
Velionis buvo talentingas eko

nomistas, jauniausias nepriklau
somos Latvijos ministeris, nuo 
1936 m. vadovavęs ekonomijos, 
finansų prekybos ir pramonės 
ministerijoms. Karo metais A.

NAUJIENOS" KIEKVIENO.

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

Prie Edmontono žuvo 
Latvijos ministeris
Artūras Alfredas Valdmanis, 

61 metų amžiaus, rugpiąčio 11 
d. žuvo dviejų automobilių šu-
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Prasidėjus lietaus sezonui, moteriškės 
Paryžiaus gatvėse pradėjo rodytis pa
veiksle matoma apranga. ' Graži mo
teris tinka bet kokiam drabužiui, sa

ko pranc&tal. ,

even t ne langua 
s , to come here?

grindžio veiklai, pokaryje buvo 
JAV ir Britanijos kariuomenės 
patarėju civiliniam reikalam 
Vokietijoje, tarptautinės pabė
gėlių organizacijos IRO tarnau
toju. Kanadoje jis išgarsėjo 
1954-59 m, kaip Newfoimdlan- 
do premjero J. Smallwood finan
sų ir pramonės architektas, su
stiprinęs Kanados federacijon 
įsijungusios provincijos ekono
minius pagrindus. Tarnybą pra
dėjęs su $10,009 metine alga jau 
tais pačiais metais gavo. $25,000 
atlyginimą, išryškėjus ja neeili
niam talentui. Premjeras J. 
Smallwood netgi buvo pradėjęs 
kalbėti, kad Newfoundlandas tu
rės pastatyti paminklą. Ą. Valdr 
maniui už jo nuopelnus, šiai pro
vincijai. Meteorinę Ą. Valdmą- 
mąnio karjerą, nutraukė netikė
tas suėmimas 1954 metais. Teis

ių iš dviejų Newfoujidlande 
veikusių vokiečių firmų ir nutei
sė kalėti ketverius metus.' Po 
dviejų metų ir trijų mėnesių A. 
Valdmanis buvo išleistas iš ka
lėjimo.- Jo byla susilaukė nema
žo dėmesio didžiojoje Kanados 

' spaudoje. Laikraštininkai įta
rė, kad į kyšių ėmimą buvo įsi
vėlęs ne tik A. Vąldjnanis, bet 
ir kiti Newfoundland© pareigū- 

kurie jį padarė atgailos 
ožiu. Spaudos puslapiuose bu
vo pranešimų, kad tuo metu, kai 
jis turėjo sėdėti kalėjime, žmo
nės jį yra matę meškeriojantį. 
Įtarimą kelia ir kita aplinkybė.

Atlikęs bausmę, A. Valdma
nis paskelbė oficialų bankrotą, 
neįstengdamas, sumokėti Kana
dos federacinei vyriausybei 
■$118,000 pajamų mokesčio už 
1951-53 metus. Šią sumą būtų 
lengvai galėjęs, padengti minė
tasis $210,000 kyšis.

Iš Newfoundland© persikėlęs 
į Albertą, A. Valdmanis iki pat 
mirties dirbo Kalgaryje kaip 
privatus ekonominių reikalų pa
tarėjas. Velionis palaidotas Mon
realyje rugpiūčjo 13. d. -T. ž.

nes dažniausiai kraujas išsilieja 
tik Vienoje kurioje iš dviejų sme
genų pusėje. Kai išsilieja krau
jas kairėj pusėj, paliečia kal
bą. žmogus ima nekalbėti. Taip 
nutinka dešinę pusę suparaly- 
žavus, nes visi iš galvos einą 
nervai kryžiuojasi prieš galvą 
apleisdami: kairėj pusėj savas 
šaknis turį nervai eina aprūpin
ti raumenis nervais į dešinę kū
no pusę. 'Todėl žinokime, kai 
mums dešinę pusę suparalyžuo 
ja, tada gysla esti prakiurus kai
rėje smegenų pusėje. Tai tiek 
trumpo orientavimo kiekvie
nam turėtino taip visiem svar
bioje srityje. Niekas nežinome, 
kada į mūsų duris ta giltinė pa-, 
sibels, todėl visi šiandien im
kime rakinti nuo jos savas ne 
tik duris, bet ir smegenis, širdis, 
inkstus ir visus kitus galus.

s

Apopleksija (Stroke - strokas) 
yra trečioji mediciniška blogybė

Arteriosklerozė viso kūno yra 
pirmoji giltinė šio krašto žmo
nėms. Vien smegenų sklerozė 
su jos pasekme — apopleksija 
yra trečioji didžiausioji liga šia
me krašte. Tai didelė nelaimė, 
nes du milijonai žmonių palieką 
Įvairiopai paliegėliai šiai gilti
nei apsilankius. Gavus apoplek
siją (stroką) atsiranda nervi
niai negerumai. Taip esti dėl- 
šutrikusios< smegenyse kraujo
takos. Smegenys labai daug su
naudoja deguonies. Deguonį jos 
gauna per kraują. Smegenys

- "When a family leaves behind 
an did familiar way of life 
to start a new one, there are 
seme reasons.

Reasons yo« 
might like to jigMį 
invest m.

Arteriosklerozė — kraujagys
lių (arterijų) priskretimas iki 
jų pilno užsidarymo yra didžiau
sia giltinė šio krašto žmonėms. 
Priešas galingas, tad nesnauski
me ir mes: pradėkime atgimti 
iš ilgo mediciniško miego sėk- 
mingesniam tos giltinės apsisau
gojimui, Galima daug kas pa
tiems sau padėti visų ligų sri
tyje, taip ir šioje negalėje yra. 
Tik imkime save nagan ir svies- 
kimės. Netrukus imsime pajus
ti palaimą savo tinkamo elgesio.

Smegenų arterijų dėl sklero
zės priskretimas vadinamas 
“cerebrovascular disease”. Kur 
tik būsi — ligoninėj ar pas gy
dytoją — visur tą žodį girdėsi. 
Ypač senesnieji dažnai jį minint 
girdi. Užtai supraskime jo 
reikšmę, tada inteligentiškiau 
pajėgsime su savu gydytoju kal
bėtis, jo nurodymus geriau su
prasime ir pagal juos gyven
ti daugiau pajėgsime. Taigi, to
ji galvos smegenų arterijų skle
rozė — priskretimas jų ir yra 
viena didžiausių blogybių senes
niems žmonėms. Tos smegenų 
sklerozės esti galimos keleriopos 
apraiškos. Vieniems atmintis 
ima šlubuoti. Kitiems — bū
das keičiasi. Tretiems ima vir
pėti rankos ir pati galva bei ki
tos, kūno dalys. Tretiems sme
genų gysla — sprogsta — plyš
ta. Tada išsilieja kraujas į sme
genis (apoploksija). Tokios ne- 
ląhnės pasekmėje žmogus gau
na paalyžių vienos kūno pusės,

Maniau, kad jie važiuoja namo, 
bet ne. Jų atostogos. Savo nau
ju Buiku patraukė į vakarus 
apie pora šimtų mylių.

Sekmadienį buvo saulėta ir 
šilta. Lietuvių klubas surengė 
savo pikniką. Klubas uždarė du
ris ir visi nuvyko į pikniką ku
kurūzų dovanai valgyti, štai ir 
mūsų keliaunininkai pasirodė. 
Susirado klubo parką ir vėl su
sitikome. Turėjome daug lai
ko pasikalbėti ir'šalto alučio-iš
gerti. Andrašiūnas iškalbus 
žmogus. Petras šernas, ALT 
skyriaus ■ pirmininkas, pakvietė 
agr. Igną Andrašiūną kalbėti 
Vasario 16 parengime Rockfor- 
de. Jis mielai sutiko. Ačiū jam.

neturi sandėlių deguoniui. Už
tai nerviniai reiškiniai pasiro
do atsakančiai krauju smegenų 
aprūpinimui. Jei ir truputį su- 
mažta krauju aprūpinimas sme
genų, tuoj gaunasi nerviniai ne
gerumai. Jis greit praeina, kai 
greit atsistato smegenų kraujo 
apytaka. Laikinai ar nuolatiniai 
smegenų pakitimai gali gautis 
užsikimšus kraujagyslei vietoj 
pasigaminusiu krešuliu (throm
bosis) , iš kitos kūne vietos į sme
genis atneštu su krauju kraujo 
krešuliu (embolism), išoriniai 
gyslas užspaudžiant pakitus 
kraujo srovės greičiui, pasikei
tus kraujo krešamumui, jo gau
sumui ir srovės krypčiai.
Velnio tuzinas blogybių artinan
čių žmogui apopleksiją (stroką)

Kai kurie visam kūne atsira
dę liguisti reiškiniai dažnai ri- 
šasi su apopleksijos (stroke) 
atsiradimu. Užtai sekančiųjų 
trylika negerovių priskaitoma 

’prie apopleksijos, pas žmogų pri
artinto jų. Tai velnio, tuziną su
darantieji negerumai. štai jie. 
1. Praeinančios smegenų krau
jagyslių negerovės (transient 
cerebrocascular disease), 2. Pa- 
keltas kraujospūdis.: sistolinis 
didesnis už 160, o diastoiinis 
(antras) didesnis už 90. Tuos 
skaičius kaip viršutinės normos 
ribą Įsidėniekit višam savo am
žiui. 3. Pamažintas kraujospū
dis ir sumažėjęs išpumpuojamo 
kraujo kiekis. 4. širdies padidė
jimas ryškiai matomas krūtinės 
nuotraukoje ir chroniška plaučių 
liga, pvz., tokia plaučių emphy
sema — jų išsiplėtimas, apturi-, 
mąs per tabako rūkymą. 5. Elek
trokardiogramoj, pastebėti nege
rumai: kairiojo skilvelio siene
lės pastorėjimas (left ventri
cular hypertrophy), širdies rau
mens apmirimas (myocardial in
farction), pavojingas pulso ne
reguliarumas (cardiac dys
rhythmia) ir tarpskilvelinis blo
kas (intraventricular block) . 6. 
širdies darbo nepakankamumo 
pirmieji reiškiniai (congestive- 
heart failure). 7. Pagal medici
nišką istoriją susektas ar tyri
mo daviniais nustatytas širdies 
kraujagyslių nepakankamiųnas 
(coronary artery disease). 8. 
Kraujo riebumas — cholesteror 
lio kiekis prilygstąs 259 mg % 
ar gausesnis. 9. šeimos nariuose 
— giminėse pasitaikanti smege
nų kraujagyslių negerovė — ce
rebrovascular disease. Tai pa
veldėjimo liguistumas. 10. Cu
kraligė. 1L Nutukimas. 12. Ci- 
garečių-tabako rūkymas. 13. šla
pimo rūgšties (ųrįc acid) gau
sesnis kiekis kraujuje, negu 6 
mg. %.

Išvada, Geriausiai pasielg
sime, jei ligai už akių bėgsime, 
o ne vien apie savo sveikatą tik 
tada susirūpinsime, kai mums 
reikės rengtis visam laikui, at
sisveikinti su draugais- Iš mi
nėto velnio tuzino negerovių, jau 
šiandien imkime šalintis nuo 
labiausiai į mus įsikibusių blo
gybių: riebumo, persirūkymo,' 

krau j o taukais pavertimo, pakel
to kraujospūdžio ir kraujagys
lių pergreito priskretimo. Visais 
keliais eikime sveikatom Su 
skleroze kovokime visomis me
dicinai žinomomis šiandien prie
monėmis, ypač nepamirškime 
tinkamos mitybos (baltymų, ža
lėsių, citrininių sunkų) it rin
ko sulfato (Orazink). Sniul-

TWU SVEIKATA - PASTOVI LAI
Kūęo# prote ir jausmu darnos pagrindai
Nąųjąusių mokslo žinių populiarus perteikimas

____ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _____

Alvudo vakaronėse vaikai užsiima iv amžiui attekančiu, iv mėgiamu tinka
mu darbu. ‘ šitaip elgdamiesi jie brandina savus, jausmus ku» tinkamiausiai.

Nuotrauka M. Nagio

Vaikai ir suaugusieji Alvudo popietėse ramina nervus, pratinasi pamilti gra
žia mužiką} stebi savo, vaikučiv bet anūkėliu žaidimus gryname. Marquette 

• Parko ore.
Nuotrauka3L Nagio

KAIP SAUGOTIS APOPLEKSIJOS (STROKE)
Tvarkymas aplinkos yra svarbus kiekviename

• apsisaugojime. . . Mediciniška tiesa

HgameČio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kietį viršeliai $4.00, minkšti —> $3.00.

Įdomi knyga, kiekvienam lietuviui, ypač trtiutiiiiui. Genau- 
šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties, vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį, arba, Moųey Orderį tokiu adresu:

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

SANTA MONICA. CAL.
Santa Monikos Amerikos 

Lietuvių Klubo veikla 1970 m.
Santa Monikos. Amerikos Lie

tuvių Klubo visuomeniniame na
rių susirinkime, kuris įvyko 1970 
kovo mėn. 20 d.r į klubo valdybą 
buvo išrinkti šie klubo nariai, 
kurie savo posėdyje 3.24.70 m. 
pasiskirstė pareigomis taip: 
Alena Devenienė — pirmininkė, 
Albinas Markevičius — I-mas 
vicepirmininkas, Emilis Sinkys 
— II-as vicepirmininkas, Juozas 
Andrius — iždininkas, Regina 
Aukštkalnytė — klubo sekreto
rė, Elena Gedgaudienė — proto
kolų sekretorė ir Vitalis Lem- 
bertas — valdybos narys.

Į klubo pagelbines komisijas 
išrinkti |ie nariai:

Į Revizijos Komisiją: dr. My
kolus Devenis, prof. Kazimieras 
Alminas ir Vytautas Pinkas.

Į Narių Verbavimų Komisiją: 
Antanas Daukantas, Vladas 
Rees-Hriskevičjms ir Antanas 
Nikoląjūnas.

Į Moterų Pagelbinę Komisiją: 
dn Aurdiją; Bartkus, Elena 
Graužinienė, Jadvyga Jusionie- 
nė, MoniŽa Lembertienė ir Mar
celė Vaičienė.

Į Parengimų Komisiją: Danu
tė Lembertienė/Albinas Marke
vičius,. Stasė Pautienienė, Hen
rikas Paškevičius ir Algis že
maitaitis.

Kaip ir visada, S.M.A. Lietu
vių Klubas prądės parengimų se
zoną su tradiciniu rudens balium 
ir tikisi plačios visuomenės pa
ramos. Rudens balius įvyks spa- 
,lio mėn. 10-d-.*,.šeštadienį 7 vai. 
vakare, gražioje Miramar vieš
bučio salėje prie Ramiojo van
denyno, S. Monikoje. Bus trum
pa, bet linksma programa, šo
kiams gros žymus Larry Lar
son orkestras. Bilietai $8.50 

•asmeniui. -Studentams $6.5.0,. 
Įskaitant vakarienę . ir- dovanų, 
laimėjimus,... ■

Lapkričio, mėn. pradžioje, orui 
atvėsus, norima suruošti rudens 
pikniką su .skaniais užkandžiais

ROCKFORD. UI. 
Du keliauninkai

Džiugu susitikti savo mielus 
tautiečius, išmokslintus, užsitar
navusius savo tėvynei Lietuvai, 
moksliniais, ekonominiais, soci
aliniais kreditais, kurie išsigel
bėję nuo raudonojo amaro at
sidūrė laisvoje draugiškoj Ame
rikos šalyje, apsistojo Chicago- 
je kaip ir antroje Lietuvos sos
tinėje. štai šie du keliauninkai 
Stasys Vidmantas ir agr. Ignas 
Andrašiūnas, lankėsi Rockforde. 
S. Vidmantas jau buvęs Rockfor
de ant parengimų, bet p. Andra
šiūnas tai pirmą kartą pamatė 
Rockfordą, antrąjį miestą po 
Chicago IHinojaus valstijoje. Ap
žiūrėję Lietuvių klubo patalpas, 
keliaunininkai išsiskubino.

S. Fernando slėnyje, malonių po
nų Aukš&alnių jaukioje sody
boje.

Visi maloniai kviečiami da- 
lyvuati S. Monikos Lietuvių 
Klubo parengimuose ir praleisti 
kartu keletą jaukių valandų su 
lietuviais santamnnikiečiais.

Santa Monikos Amerikos 
Lietuvių Klubo Valdyba

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ____________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psL________
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ. ATEINA LIE

TUVA. 699 psl. ________________ ______________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.____
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO. VEIKLA.

154 psl. _____ ___ ________________ ___ _ _______
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ________ ... $2.00 Ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. _______________

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. ______ ...._ ____ :____________ '.

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTASI _____________
12. Djr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais _ ______________________
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl._________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ________ __
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. __
18. Kip-as Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psL ___________ ______ ______________ __ ___ L
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

angliškai. ------ ----- ------------------ -------------------------------
20. Pranys" Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.______
22. V. Q, Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psL ______

šitas knygas galite įsigyti “Naujienų** ofise arba gauti, 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:



LEMTINGI MOMENTAI VAIKO AUKLĖJIME
* Prof. JUSTINAS PIKUNAS

o«®
: 2!%r’:>^?:r ■ ■ «*•

(Tęsinys)

VAIKO POREIKIAI
Norint vaiką tinkamai trak

tuoti, norint su juo tinkamai 
elgtis, reikia suprasti jo porei
kius bei trūkumus. Reikia ži
noti, kaip šie yra patenkina
mi. Bet jausmų bei emocijų at
žvilgiu, -z labai dažnai vaikas 
šeimoje negauna tiek meilės iš
reiškimo ar saugumo užtikrini 
mo, kiek jam reikia. Jeigu jis 
gauna jos mažiau, tuomet jis 
dėl jos varžosi su savoz broliais 
ir seserimis. Arba jis šį trūku
mą kompensuoja, ieškodamas t *
dažno dėmesio. Mokykloje vi-j Iš vaikų yra. reikalaujama, kad 
sada pasitaiko vienas kitas mo jie būtų visai ramūs, kad jie 
kinys, kuris nepaprastai nori sėdėtų per jų amžiui palyginti, 
daug dėmesio. Tai rodo, kad pigas pamokas, kad jie ir Šaukš- 
vienas jo vidinių reikalavimų j tus, ir šakutes, ir kitką naudo- 

• nebuvo pilnai patenkintas, ir tų, kaip suaugusieji daro ir t. 
tai jis bando kompensuoti. Ži- t. Tokių reikalavimų statymas 
noma, dėmesio ieškojimas yra parodo, kad tėvai savo vaikų 
tik vienas kompensacijos bū- nepriima tokių, kokie jie yra, 
dų. Kitas kompesacijos būdas ir kad vaikas tik tuo atveju tė- 
yra bandymas viską gauti, vis- ra pilnai priimtas, kai jis pa- 

zką turėti. Vaikas nori to, ką vyzdingai elgiasi. Deja, vai- 
turi kitas vaikas ir ką dar kitas [kas elgiasi, kaip vaikui pride- 
vaikas turi. Vaikas nori viskoj 
ką jis panfato. Jam trūksta 
kažko esmingesnio. Ir taip jis 
kompensuoja, norėdamas gau
ti tuos dalykus, kurie tuo mo
mentu jam atrodo svarbūs, daug pagrindo iš vaiko mažiau 
Taip pat neretai pasitaiko, kad 
pirmame skyriuje vaikas pa
čiumpa kito vaiko pieštuką ar 
kitokį mažmožį. Žinoma, tai 
nėra, vogimas; bet toks jo el
gesys parodo, kad kai kurie 
vaiko poreikiai nėra paten
kinti.

Daugiau iš socialįnio .taško

žiūrint, iškyla vaiko priimti
numo klausimas. Daugelis tė
vų pradeda iš vaiko gana daug 
reikalauti. Tėvas tarsi sako, 
jeigu tu taip ir taip padarysi, 
tai, taip sakant, tu būsi geras 
vaikas, ir mes tave mylėsim. 
Gal žodžiais to jie ir neišreiš
kia, bet savo veiksmais paro
do, kad jie tą vaiką priima tik 
sąlyginiai: jeigu tu tą darysi, 
jeigu tu tai užbaigsi, jeigu tu 
ten pasirodysi ir panašiai, tai 
būsi geras yaikas, ir mūsų aky
se tu pakilsi. Statant aukštus 
standartus, kartais priartėja
ma net prie suaugusio normų.

ra. Vadinasi, vaikas parodo 
jam normalius elgsenos trūku
mus. Galima sutikti, kad su
augusiems nėra, gerai turėti 
daug trūkumui. Tačiau yra

reikalauti. - Tuomet vaikas jus, 
kad jis yra pilnai priimtas ir 
kad tėvai jį supranta.. Didelių 
reikalavimų statymas parodo, 
kad tėvai ar mokytojai vaiko 
nesupranta.

Bendroji' elgsenos kryptis, 
arba, kaip amerikiečiai sako,, 
pritaikymas (adjustment),

1970 Plymouth-Duster

KAINA nuo Sl.995-00
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 

; ’ Pigus leidimas. . '
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 

G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Chicago Savings
and Loan Association

SHESji 
SMiv

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

'o PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

Dideliuose Kalifornijos parkuose laukiniai gyvul'ai laisvai vaikštinėja iš vienos vietos į kitą. Kai 
keleiviai sustoja paveiksle matomy drambliy fotojrafuoti, tai ir jie sustoja pasižiūrėti, ką keleiviai 

karo.. Parkuose uždrausta lipti iš mašiną.

daugiausia pareina, kaip vėl 
amerikiečių yra sakoma, nuo 
trijų A (trys žodžiai, kurie 
prasideda A raide). Pirmas jų 
yra affection, tai yra vaikui 
meilės parodymas, kuris yra 
esminiai svarbus. Tas meilės 
parodymas reikalauja, kad tė
vai tam tikrą dalį laiko skirtų 
savo vaikams. Toliau seka vai
ko priimtinumas (acceptance). 
Tas priimtinumas turi būti be
sąlyginis, nes, jei mes peikia
me vaiko elgesį, vaikui atrodo, 
kad jis yra atmetamas. Net ir 
suaugusiems panašiai atrodo. 
Vaikas reikalauja besąlyginio 
priimtinumo, ir tik toks pri
imtinumas ji pilnai patenkina. 
Ypač pirmieji keleri metai yra 
tuo atžvilgiu labai svarbūs, nes 
reikalavimai tiek kūdikiui, tiek 
ir jaunam vaikui turi būti la
bai maži. Ką vaikas sugeba, tą 
jis parodo. Bet, kas vaikui yra 
sunku, to rekalauti yra nepa
tartina, nes tuo yra pažeidžia
mas vienas vaiko poreikių.

Giminingas su priimtinumu 
yra jpasisekimas (achieve
ment). Vaikui turi sektis: ką 
jis daro, turi, taip sakant, ge
rai pasibaigti. Tie dalykai ge
rai pasibaigia, kuriuos motina, 
tėvas ar mokytojas pagiria ar
ba atkreipia į jį dėmesį —- žo
džiu ar veido išraiška. Kaip 
žinome, tai tinka ir suaugu
siems; kai, pavyzdžiui, val
dyba daro pranešimus, jiems 
taip pat malonu girdėti revizi
jos komisijos ar susirinkimo 
dalyvių išreikštą užgyrimą. 
Tuomet jie tikrai jaučiasi, kad 
jie gerai veikia. Jeigu to užgy- 
rimo nėra, jiems atrodo neaiš
ku, ar jie gerai veikia, ar ne. 
Tai ką kalbėti apie vaiką, ku
ris daug mažiau supranta ir 
kuriam pasisekimas priklauso
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nuo to, kaip jo akyse įžymūs 
asmenys — tėvai ir mokytojai 
— reaguoja į jo pasisekimus? 
Jeigu jie teigiamai žiūri, vai
kas yra patenkintas. Jeigu jie 
dažnai neigiamai atsiliepia, 
tada ir jo akyse pasisekimas 
mažėja. Kaip meilės gali būti 
per mažai parodoma, kaip pri
imtinumo gali būti per maža, 
taip lygiai vaikas gali nerasti 
sričių, kur jis gali veikti sėk- 
mingiai. ^Suprantama, tai jam 
labai (kenkia: sukelia pyktį, 
nusikaltimo pajautimą, o gal 
baimę ir netikrumą. Jei vai
kas pasidaro nebedrąsus, jei 
baimė jame įsivyrauja, jo pa
sitikėjimas savimi savaime su
mažėja. Vaikas ir šiaip jau ne
turi perdaug pasitikėjimo sa
vimi. Kas sumažina tą jo pasi
tikėjimą savimi, daro tiesiogi
nę žalą vaikui. Kartais ir. su
augęs nepasitiki savimi, nors 
jis- yra žymiai stipresnis ir žino 
daug daugiau strategijų, kaip 
elgtis įvairiuose-atvejuose. Gi 
vaikas- dar nėra tos psichinės 
savigynos pilnai išplėtojęs, to
dėl jis yra lengvai pažeidžia
mas. Kaip nauja empirinė S. 
Coopersmitho 'studija “The 
Antecedents of.Sėlf — esteem” 
nurodo, vaiko savivertė iš es
mės pareina nuo jo priimtinu
mo tėvams, nuo aiškiai nusta
tytų jo apribojimų bei jo turi
mos laisvės jam nustatytose 
ribose ir nuo jo, kaip asmens, 
respektavimo.
PAKLUSNUMO KLAUSIMAS

Vaiko elgsenoj vertinime ir 
jos krypties nustatyme daug 
svarbos turi veiksmo įvardini
mas. Ką vaikas gerai daro, 
mes turime sakyti, ką jis daro, 
įvardinti. Jis turi žinoti, ką jis 
gerai daro: kad jis yra darb
štus, sumanus ir panašiai. Tą 
mes turime laikas nuo laiko 
prisiminti. Tačiau, ką vaikas 
netinkamai daro, to mes netu
rėtume priminti. Dažnai moti
na sako: “ O, Jonukas manęs 
nekląuso, jis visai manęs ne
klauso, jis niekad neklauso”. 
Ir Jonukas pradeda mamos ne
klausyti; jis klauso tik tėvelio. 
Mama vis primena bei pakar
toja tą mintį tol, kol ji giliai 
įsminga į vaiko galvą, ir nu
kreipia į tai jo veiksmus.

Paklusnumo problema yra 
bene . pats reikšmingiausias 
klausimas. Labai dažnai atro
do, kad tikrai vaikas gali ir tu
rėtų paklusti. IŠ tikro, vaikas, 
kuris ką padarė vakar, gali tą 
patį padaryti ir šiandien; bet 
jis to nedaro. Paklusnumo pro
blemą iš dalies išsprendė Ma
ria Montessori. Savo knygoje 
“The Absorbent Mind” ji pri
simena Pestlozzį ir jo metodus 
ir pamini, kad jis buvęs labai 
nuolaidus vaikams. Nuolaidu
mas buvo vienas jo pabrėžia
mų dėsnių. Tačiau iPestalozzis 
negalėdavo atleisti vaikui, ku
ris, štai, vieną valandą ką pa
daro, tačiau kitą valandą ar 
dieną to paties paprašytas, jau 
nedaro. Pestalozzis negalėjo 
suprasti, kodėl vaikas vėl to 
nepadaro, ką jis iš tikro gali 
padaryti, ir kas, atrodo, jam 
labai lengva. Tuo tarpu Mon-

tessori teisingai suprato, kad iš 
tik tąin

jo nuo- 
šešiasde-

vaiko galima tikėtis 
tikro paklusnumo laipsnio, 
sakytume, tam tikro 
šimčio. Pavyzdžiui, 
šimt iš šimto kartų jis daro,
kas jam pasakoma, o trisde
šimt ar keturiasdešimt kartų 
jis to nedaro. Tokiais atvejais 
motina ar tėvas padaro už jį. 
Vaikas paprastai nelabai gerai 
jaučiasi, kai jis ko nepadaro 
ir mato, kad jo mama ar tėvas 
tai padaro. Jam tai yra pamo
ka.

Maria ivion tessori buvo, tur
būt pirmoji, kuri pabrėžė, kad 
iš vaiko galime tikėtis tik tam 
tikro kiekio teigiamų) atsaky
mų ir padarymo, ko mes pra
šome, ir kad taip pat tenka 
laukti tam tikro priešinimosi, 
kratymosi, pabėgimo, kad ir 
nuo imažos atsakomybės. Ko 
dar galima tikėtis, didėjant jo 
amžiui, tai kad jis dažniau tei
giamai atsakys ir kad jis daž
niau padarys tai, ko iš jo rei
kalaujama. Tai gal ypatingai 
liečia berniukus. Mes žinome, 
kad mergaitės yra labai socia
lios, kad jos elgįasi taip, kaip 
yra priimta, kad jos yra, pa
lyginti, labai kįusnios, ir kad 
jų paklusnumo problema tik 
viename ar kitame laikotarpy
je šiek tiek sukrečia dalį tėvų. 
Tačiau berniukai daugumoje 
šeimų tuo atžvilgiu sudaro 
problemą be pradžios ir pabai
gos. Jie taip dažnai priešinasi, 
taip dažnai nepadaro ir taip

dažnai užmiršta padaryti, kas 
jiems, palyginti, yra lengva 
padaryti ir ko tėvai bei moky
tojai iš jų reikalauja.

Mano manymu, yra labai 
svarbu suprasti šitų nepaklus
numo priežastį: mes iš vaikų 
dažnai perdaug reikalaujame. 
Kartais iš jų reikalaujame to 
paties, kų tik šuo mielai atlie
ka. Mesk lazdą į vandenį — jis 
bėgs ir išneš. Mesk kitą kartą, 
jis taip pat nubėgs ir išneš. 
Mesk desimtą kartą, jis vėl 
nubėgs ir išneš. Iš tiesų jis tar
si laukia, kad dar kartą mes- 
tume. Šunį galima treniruoti, 
ir jis yra sulyginamas labai sėk 
mingai. Kadangi jis yra žemes 
nio laipsnio gyvis, jam tai yra 
tvarkoj. Bet vaikas yra žmo
gus. Jo norą jau reikia respek
tuoti. Reikia sutikti su faktu, 
kad vaikas vieną ir kitą kartą 
nesutinka daryti to, ko iš jo 
reikalaujama. Kartais reika
laudami perdaug, ypatingai iš 
berniukų, mes lyg ir panaiki
name tą skirtingumą tarp ber
niukų ir mergaičių ir tarsi ver
čiame berniukus būti mergaitė
mis, versdami daryti visa, ką 
mergaitės daro.

(Bus daugiau)

Jack Sharkey
Kadangi būdamas Bostone 

neturėjau progos aplankyti 
Jack Sharkey, tai grįžęs į Chi- 
cagą pašaukiau jį telefonu. At
siliepė jis pats. Pasiteiravau 
apie jo šeimą. Papasakojo, kad 
jo motinėlė jau esanti 87 metų 
amžiaus. Dar gana tvirta ir 
judri. Jo dvi dukros ir sūnus 
jau yra sukūrę šeimas ir jis tu
rįs net 14 vaikaičių (anūkų).

Pats Sharkey' vis dar tebėra 
veiklus sporte. Jis tebevado
vauja sporto parodoms, kurios 
yra rengiamos įvairiuose mies
tuose. Prie tų parodų išgarsini
mo labai daug prisideda pats 
Sharkey. Kur jis nuvyksta, 
tuoj reporteriai (laikraščių ir 
televizijos) su juo daro inter
viu. Tai labai daug prisideda 
prie parodų išgarsinimo. Ir tai 
nemokamo išgarsinimo. Mat, 
Sharkey vardas kaipo buvusio 
pasaulinio bokso čempiono te
bėra populiarus.

Sharkey, kaip žinia, yra lie
tuvių kilmės. Bokso sporte jis 
pradėjo pasižymėti tarnauda
mas laivyne. Dabar jis yra ap
sigyvenęs New Hampshire val
stijoje. —John Jakubs
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Patys nelaimingiausi mūsų žmones
Henrikas Žemelis, sovietų karo jėgoms antrą kartą 

įsiveržus į Lietuvą, kartu su tūkstančiais mūsų tautiečių 
peržengė gimtinio krašto sienas ir tapo politiniu emigran
tu. Vargo jis Vokietijoje, kaip daugelis lietuvių; jaudi
nosi kelionėje į Ameriką, bet vis dėlto pasiekė šį kraštą, 
susirado pastogę ir darbą. Tremtyje jis parašė ir išleido 
knygelę apie lietuvių pastangas gintis nuo įsiveržėlių, 
vadovavo radijo valandėlei New Yorko valstijoje, o vė
liau buvo pakviestas vesti gerą biznį dariusiai “Margu
čio” radijo valandai.

Ligos, tartis ir gal kokios nesėkmės nejučiomis Že
melį atskyrė nuo ilgus metus Chicagoje žinias duodan
čios lietuviškos radijo valandos. Bet tai, žinoma, nesu
trukdė jo susidomėjimo visuomeniniais ir politiniais rei
kalais. Vyriausiam “Akiračių” redaktoriui pradėjus at
siminimus rašinėti, Žemelis tapo svarbiausiu akiratinin- 
kų politikos vairuotoju. Rugpiūčio pabaigoje išsiuntinė- 

' tame birželio “Akiračių” numeryje atspausdintas Hen
riko Žemelio straipsnis, liečiąs pačius pagrindinius lie
tuvių mokslinčių politinius nuostatus. Straipsnis pava
dintas “Vis netikime esą emigrantais” ir pagražintas 
paties autoriaus paskutiniais metais traukta fotografija. 
Tame straipsnyje politinę akiratininkų išmintį Žemelis 
šitaip nusako:

“Politinis emigrantas yra pats nelaimingiausias 
žmogus, nes peržengęs savo krašto ribas (kodėl ne 
sienas N.), jis niekad nepasilieka toks pats asmuo, 
kuris galėtų protingai derinti savo gyvenimo tikslus 
ir protingai eikvoti energiją tiems tikslams pasiekti. 
Jo asmenybėje įvyksta skilimas, jis gyvena dvigubą 
gyvenimą, svajonės aptemdo realybę ir išvadoje -r- 
nųsivylimas, nes jo gyvenimo tikslai ir visokeriopa 
veiklą atsimuša į nepersmelkiamą realybės sieną.” 
(“Akiračiai”, 1970 m. birž. mėn. 5 psl.)
Visi lietuviai, bėgę nuo žiauriasios sovietų policijos, 

yra politiniai emigrantai. Politiniais emigrantais yra tie 
lietuviai, kurie kovojo prieš rusų caro valdžią ir buvo 
priversti pasitraukti į užsienius? Caro laikais didokas 
lietuvių skaičius važiavo į užsienius uždarbiauti, nes eko
nominės gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios. Dėl ekono
minių sunkumų žmonės iš nepriklausomos Lietuvos va
žiavo į Braziliją, bet Antrojo Pasaulinio Karo metu pa
bėgusieji lietuviai, .priklausė jie kokiai politinei partijai 
ar nepriklausė, yra politiniai emigrantai.
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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Vartau birželio 2 dienos Lie
tuvos komunistų partijos ir 
“ministrų tarybos” organą “Tie 
są’’ ir antrame jos puslapyje 
matau straipsniuką “JAV lie
tuvių mokslininko paskaitos”.

Ten skaitau, kad Kalifornijos 
universiteto profesorius Algir
das Avižienis buvo Vilniuje ir 
jo universitete skaitė paskaitą. 
O po to užtinku tokius žodžius: 
“Kalbėdamas su ELTOS ko-

Tvirtinti, kaip tai daro Žemelis, kad politinis emi
grantas, peržengęs savo krašto sienas, niekad nepasilie
ka toks pats asmuo, koks jis buvo gimtiniame savo kraš
te, negalima. Jeigu autorius būtų pasakęs, kad jam ten
ka gyventi kitoje aplinkoje ir kitomis nuotaikomis, bet
kad sienos peržengimas pakeistų žmogaus asmenybę, tai 
dar joks mokslininkas netvirtino. Pagrindiniai asmens 
bruožai lieka tie patys. Pagrindiniai žmogaus bruožai ne
pasikeičia net ir tuo atveju, kai jis patenka į sunkias 
sąlygas.

Bet p. Žemelis dar toliau nueina. Jis tvirtina, kad 
politinis emigrantas negali “protingai derintį savo gyve
nimo tikslų” ir negali “protingai energijos eikvoti”. Jei
gu jau politinis emigrantas negali protingai derinti savo 
gyvenimo tikslų ir savo energijos, tai jis tuos tikslus de
rina neprotingai ir energiją eikvoja neprotingai Pats 
Žemelis yra politinis emigrantas ir jis save, visai to ne
norėdamas, priskaitė prie tų, kurie negąlį protingai savo 
energijos eikvoti

Mes manome, kad p. Žemelis pasiskubino savo raštą 
siųsti redakcijai. Jeigu jis būtų atidžiau pagalvojęs, tai 
tokio tvirtinimo nebūtų padaręs. Mes manome, kad di
delė lietuvių politinių emigrantų dauguma ne tik protin
gai savo energiją eikvoja, bet protingai ir poĮitinįus tiks
lus pasirenka. Lietuviai susiorganizavo pagal savo ideo
logijas. Lietuviai organizuotai siekia gimtiniam savo 
karstui nepriklausomybės. Priešas labai didelį spaudimą 
daro į Valstybės Departamentą ir į senato narius, kad 
būtų pripažintas nepriklausomos Lietuvos įjungimas į 
Sovietų Sąjungą, bet iki šio meto rusai tokio pripažinimo 
negavo. Organizuotų lietuvių galią-yra dįdesnė^ negu vi
sos sovietų imperijos. Iki šįo, mę|į iietųyįąį savo.^ąUą 
protingai naudojo. Kitos, daug gausesnės tautos lietu
vius skaito politinės išminties pavyzdžiais, nes jos. nepa
jėgė pasiekti to, ką lietuviai pasiekė.

Be to, lietuviai protingai elgėsi ir kitose srityse. Jie 
prisitaikė prie kitokių gyvenimo sąlygų. Jie ėmė tokius 
darbus, kokius rado. Jie taupė;, pradžioje sunkiau vertė
si, bet savo pareigas atliko, vaikus į mokyklas leido. Jie 
siekė naujų amatų, ėjo į biznį, prįprata prie kito krašto 
rutinos ir Įvairiausių lakštų pildymo painiavos. Bet šian
dien didelė jų daugumą -jau stovi ant kojų; dirba atsako- 
mingą darbą, turį savo namus, moka mokesčius ir nesis
kundžia. Yra ir tokių, kuriems viskas krinta iš rankų, 
kurių asmenybės suskylą, kurie savo kalbą primirštą ir 
svetimos neišmoksta, kuriuos pradedą -slėgt|. nusivyli
mas, bet tokių lietuvių tarpe yra labai nedaug.

Nusivylusieji, savų asmenis suskaldžiusieji, prie jpr 
kio rimtesnio (įarbo nępritapusieji ir jokiam rimtam dąr^ 
bui netinkantieji yra patys nelaimingiaušieji mūsų žmo
nės. Į gyvenimo faktus jie nežiūri, realybės nesuvokia ir 
dar labiau sielojasi. Tvirtiną, kad vienas komitetas Įsa
kė iš Lietuvos atvažiavusiems broliams - “atsukti nugarą” 
ir dėl tokio tvirtinimo ilgiausius straipsnius rašo. Bėt 
jiems neatėjo mintis pirma patikrintų ar yra toks komi
tetas, kuris tokį įsakymą paskelbė. Tokio komiteto, ąiš- 
ku, nėra. Susiskaldžiusios asmenybės bę jokių pagrindo 
sielojasi ir sveikiems ligą bandą įkalbėti.

respondentu, profesorius Avi
žienių pasakė... Na, o į Vilnių 
visada mielai užsuku, kai tik 
atsiranda galimybė apsilanky
ti Europoje. Aš. ir kiti mpksli- 
ninkai išeiviai labai didžiuoja- 
mės^ gavę tribūną seniauųiąme 
Tarybų Sąjungos • (mano pabr. 
A. K.) universitete”.

Dėl tų paskutinių eilučių ir 
susimąsčiau, daktare Avižiejii. 
Kito žmogaus, kad ir lietuvio, 
nuvykusio į okupuotą Lietuvą, 
viešas pareiškimas, priskirian
tis Vilniaus universitetą, o tuo 
pačiu Vilnių ir visą Lietuvą 
Tarybų Sąjungai, nebūtų dide-
lė naujiena. Bet čia jau yra ki
toks atvejis. Jūs dar taip nese
niai, vos prieš pusmetį nyo 
lankymosi Vilniuje pirminin
kavote Čikagoje Lietuvių Beip 
druomenės surengtam išeivi
jos lietuvių mokslininkų sųvar 
žiavimui, pavadintam mokslų 
ir kūrybos simpoziumu. Ry? 
šium su tuo reikšmingu mūsų 
tautinės bendruomenės Ameri
koje įyykiu Jūsų vardas yrą 
siejamas su ląisvųjų lietuvių 
elito žymiaisiais asmenimis. 
Ir būtent tų lietuvių, kuriems 
tautybė ir Lietuvos laisvė yra du 
vienas, nuo kito neatskiriami 
dalykai. Dėlto ir Jūsų elgęsys, 
nuvykus į okupuotą Lietuvą, 
yrą kitaip sveriamas, neą Jū
sų atsakomybę ųž viešus pa-: 
reiškimus yrą daug didesnė 
negu eilinių išeivijos lietuvių.

Turėčiau Jums daug ką pa
rašyti, bet vis. dar manau, kad 
tai buvo paprastas bolševikinės 
“Tiesos” melas. Jei tai yra me
las, žeminantis laisvėje gyve
nančio lietuvio mokslininko 
vardą ir kartų skaudinantis 
pavergtus tautiečius Liętųyojė,1 
kodėl apie jį, nutylėti? Kodėl 
viešu žodžių jo nepaneigti? Ir, 
jei tai yra tiesiu, kodėl nebūtį 
atviram prieš išeivijos lietu- 
yių§?. •

Tąį būkit malonus, daktare, 
pranešti lietuvių visuomenei: 
ar žodžiai, kuriuos “Tiesa” iš
spausdino, iš tikro buvo Jūsų, 
ar tai tik Maskvai tarnaujančio 
laikraščio ir okupacinės EITOS 
melas?

Jūsų pareikšti Vilniuje žo
džiai (jei juos “Tiesa” tiksliai 
parašė) yra viešo pobūdžio, 
taigi ir Tamstos atsakymas dėl 
jų taip pat turėtų būti viešas, 
parašant į šį dienraštį, kuris 
sutiko mano laišką spausdinti, 
arba į kurį kitą išeivijos lietu
vių laikraštį.

Jūs pagrįstai paklausite, kie
no pavestas aš drįstu į Jus vie
šai kreiptis? Niekieno nepa
vestas ir jokių veiksnių nepa
skatintas. Prabilti jaučiu pa
reigą tik kaip eilinis lietuvis. 
Mat, Vilniaus universitetas yra 
manoji Alma Mater. Jis šįmt- 
mečių bėgyje buvo Lietuvos

Bahamos salose Amerikos jūreivis ilsisi ant Nassau vandenyse iš
kilusi? JAV povanęieninio laivo "Tiger Shark". Toliau matosi Ro

jaus sala.

Australijos atradimo 200 m. sukaktuvės
šiais metais sukanką dų šim

tai metų, kai pirmieji baltieji 
gyventojai išlipo Australijos 
kontinente. Jie atplaukė laivu 
“Endeawopr”, kapitonui James 
Cook vadovaujant.

1770 m. balandžio mėn. 28 d. 
laivas “Endeavour” įmetė inka
rą vienoje įlankoje, kurią tuo 
laivu plaukusieji gamtos tyrinė
tojai Joseph Banks ir dr. Solen- 
der pavadino “Botany - Bay”. 
Kontinentan išlipę, jie pamatė 
tamsiaodžius žmones ir, jų nu
skurdusias bakūžes. Patys čia
buviai savo išvaizda priminė ak
mens gadynės žmones. Jie gy
veno iš medžioklės ir žvejybos, 
šį darbą atlikdami pačių pasiga-. 
mintais primityviais įrankiais.

Atrastąją žemę, apie kurios 
dydį jokio supratimo neturėjo 
(tai buvo, dabartinė. Australija, 
turinti 7.7 milijonų ketvirtainių 
kilometrų), jie pavadino “Nau
jas Pietų Wales”, nes kontinen- 

kultūros bei mokslo židinys.. 
Jis npra, kaip niekad ir nebu
vo Tarybų. Sąjungos, nes šioji 
tėra tik Lietuvą okupavusi im
perialistinė jėga. Vilniaus uni
versitete mokėsi ir šimtai ma
no kolegų^ kurie gyveną dabar
tinėje raudonųjų rusų okupa
cijoje. Jie ten, kaip ir šimtai 
tūkstančių kitų mūsų tautiečių, 
skaitė Jūsų žodžius “Tiesoj” 
(jei tai buvo iš tikro Jūsų žoT 
džiai), bet protestuoti dėl jų 
negali. Jie ten priversti tylėti 
ir širdgėlą savyje paslėpti. Jau
čiu tat moralinę pareigą čia už 
juos pasisakyti.

Laukdamas Jūsų viešo atsa
kymo, linkiu Jums, daktare, 
geriausios sėkmės.

Antanas Kučys 

tas savo gamtovaizdžiais buvo 
labai panašus į atradėjų gyvena
mą Anglijos^dalį Wales.

1768 metais Didž. Brį tani jos 
admiralitetas pasiuntė tyrimo 
tikslais atsižymėjusį jūrų kari
ninką James Cook, gani tos mok
slininkui Joseph Banks lydint į 
Tahiti. Atlikus tyrimų užduotį, 
laivas “Endeavour” grįždamas 
atgal atrado naujas žemes, tai 
yra dabartinę Naują Zelandiją 
ir Australiją, kurios apgyvendi
nimas iš Botany Bay. prasidėjo 
nuo anos istorinės datos.

Vienok tik praėjus 17-kąi me
tų Anglija atkreipė didesnį dė
mesį į atrastąjį kontinentą, kurį 
pasirinko ištrėmimui piliečių, 
nuteistų ilgalaikėmis. -bausmė
mis, nes pabėgimas iš ten buvo 
veik neįmanomas.

1787- metais į Botany Bay bu
vo atgabentas pirmas kalinių 
transportas iš 778 žmonių.

Transporto viršininkas buvo 
Arthur Phillips, kuris tapo pir- <■ 
muoju Anglijos gubernatorių 
šiame krašte. •

Jvalinių deportacijos vyko iki 
1840 metų ir iki to laiko buvo 
atgabenti-160,663 kaliniai.

Jau 1810 . metais į šią šalį bu
vo atvykę virš 2000 laisvų kolo
nistų ir tada prasidėjo miestų 
statyba, o praėjus 70 metų — 
1880 m. Australijoj jau buvo 
22 milijonų gyventojų. Atei
viai čia stačiose' stepėse greit 
išvystė gyvulių auginimą. Auk
so atradimas dar sparčiau pa
greitino gyventojų augimą.

Australija iki 1965 metų išbu
vusi kaip Anglijos kolonija įėjo 
į bendrą Anglijos tautų šeimą 
(commonwealth) kaip nepri
klausoma valstybė. J. E.

. - JURGIS JAšINSKAS .

SPAUDOS PABIROS
ĮŽANGOS VIETOJE:

Liepos mėnuo. Pats vidurvasaris: poil
siavimo, maudymosi ir kelioninių atosto
gų laikas.

Ir “pabirininko” dirbtuvėlę, kurioje 
jis kalasi kasdieninę duonos plutą sau ir 
šeimai, savininkai uždarė vienai savaitei 
atsikvėpimui — atostogoms. Kaip produk- 
tingiau ir jaukesniam poilsiui sunaudoti 
tas atostogas?

Neaiškinant smulkmenų kodėl? buvo 
pasirinktas anglų filosofo ir pedagogo Her
bert Spencer labai seniai rastu duotas 
patarimas (apie poilsiavimą):

“Kiaulė pailsi gulėdama, arklys — sto
vėdamas, o žmogus — pakeisdamas dar 
bą.”

Ir rezultatai, atrodo, tokio patarimo 
neblogi: pirmąsias dienas ne vienas namo 
kampas, langas ir nei ištisa siena nudažy
ti, nublizginti, kad padoriau iš priekio ir 
iš užpakalio atrodytų, o likusios dvi atos
toginės dienos skirtos “pabirų” rankioji- 
mui. Kokie to dviejų dienų rankiojimo re
zultatai,- — čia pateikiami

MES DAR GYVI, BROLIAI LIETUVIAI!
Šventos Evangelijos žodžiai, kad “Ne 

viena duona žmogus yra gyvas” iki šios 
dienos spindi auksine tiesos spalva.

Mūsų, kaip lietuvių, gyvybingumas reiš 
kiasi įvairiais būdais lir priemonėmis: 
jaunimo lituanistinėmis mokyklomis, or
ganizaciniais sambūriais, jąunjmo stovyk
lavimu, tautinių šokių grupėmis ir ansam 
bliais; lietuviškais chorais ir drąminiais 
sambūriais. O tokio gyvybingumo gaivus 
tęstinumas ir ilgesnis spinduliąyįmas gali
mas ir įmanomas tik-nuolat naujoms lietu
viškoms jėgoms įsijungiant ar įjungiant.

Tos naujos, gaivios jėgos kasiųej.įsi
lieja, didesniu ar kuklesnių skaičiumi, iš 
lituanistinių mokyklų ąhjturiieųtų tarpo, 
Amerikos coledžus ir universitetus baigu
sių lietuvių tėvų dukrelių ir sųnęlių tarpo. 
Tiesa, nebe visi tpkie lietuvių tėvų pali
kuonys, baigę aukštuosius moksltis, Susi
randa kelią į lietuviškos dąrbųų|ės gretas, 
bet vis tiek tokių susiradėlių esama ir 
pasigėrėjimą bei tautinį inūsų pasididžia
vimą liudijančių.

Toks, lietuviu pasididžiavimą ir pasi
gėrėjimą keliąs pavyzdys yrą, ąąkysime, 
daktaras Petras Bizinkauskas, su savo gau
sia šeima gyvenąs Brockton, Mass.

šis vyras, gimęs lietuvių ankstesniųjų 
ateivių šeimoje, Boston, Mass., šių piejų 
gegužės mėnesio 16 dieną Bostono univer
sitete gavo pedagogikos — humanitarijos 
daktaro laipsnį. Ta proga apie šį dokto
rantą vietiniai Rrocktono. ir Quincy, Mass., 
miestų laikraščiai rašė:

“Peter A. Bizinkauskas, a reading spe
cialist at Broad Meadows Junior High 
School, received a doctorate in education 

during a small group ceremony recently 
at the Boston University School of Edu
cation.

Mr. Bizinkauskas has taught ąt the ju
nior high school since 1956. Since 1963 he 
has been the chairman of the Englisch de
partment there,

A graduate qf Ąįai'ykųęLl College in 
New York and thę Stątę JeupIieys College 
at Boston, hę is presently ą męp4>er of the 
board of directqps of thę Boston Chapter 
of tlie Įųternationąl Reading Association”.

Taip šitą ąntr.osios kar|q$ Amerikoje 
lietuviu - įntelektųąlą pris tąto - yiešumai 
vietiniai ąpglišjri laikraščiai.

Bet mums, lietuviams, yra žymiai ar
timesnės ir malonesnės žinios apię šį moks 
lo doktoratą gavusį tautietį, jog jis yra 
pasižymėjęs savo veiklumu ir jaunimo 
auklėjimo savybėmis ne tik angliškoje dir- 
vpje, bet ir lietuviškame visuomepiniame 
gyvenime. Apie tai Draugo dĮeųrasjtyję 
šįais melais birželio mėn. buvo tartą:

“Gegužės 16 dieną Bostono uniyersjtete 
gavo humanitarijos daktaro laipsnį Petras 
Bizinkauskas iš Brocktono, Mass,

Daktarąs Biriųkąukas gimę Bostone, 
Mass. Jis- gavęs hąjtąlaurp ląįpsnį Mary- 
knąll College Yorkę, o ipagistro laip
snį Statę Collcgę Bostone. 1968 metais jis 
priputo į garbės pafiųs Pį»i Pęltą Kappa.

Sun^u yrą įsiyaUdųoti <įr. Petro dąrbš- 
tunią! Heniužą sęinią (5 vai
kus) - jįs dėstė §v» Kazimiero parapijoje 

religiją ir dar pirmininkauja jaunųjų ka
talikų organizacijaf CYO...

Jįs daug tąlkįpo lituanistinei mokyklai, 
nes jo vaikai lankę šeštadieninę mokyklą, 
3 šoka tautinius šokius Ivaškienės grupėje 
Bostone. Jo vaikai yra trečioj bartųs, bet 
su jais galima susikalbėti lietuviškai”.

Kol tokių tėvų ir jų vaikų esama Ameri
koje, tol lietuvybė bus gyvą. Todėl mielai 
jungiamės prie sveikinimų ir linkėjimų pa
vyzdingam tėvui ir lietuviui Petrui Bizin- 
kauskui, tartų jo kaimyno V. Seputos:

“Linkime naujam daktarui geros svei
katos, daug ląipaės ir ištvermės jo pasirink 
tame sunkiame jaunimo auklėjimo kely
je... ”

♦

Lietuvybė šiame krašte yrą gyva ne 
vien jaunimo viešu judėjimu, ne vien mū? 
sų meno sambūrių pasirodymais, ne vien 
viešais parengimajs ir juose esančiais vai
dybiniais bei koncertipiais numeriais, bet 
taip pat spausdintu liętųyĮ^ų .jųdęįp, po
etines, prozines, politines ar aplamai vi
suomeniškas lietuviškas tentas išreiškian
čiu. Čia yra mūsų perijodinė spauda 
(dienraščiai, savaitraščiai,, mėnraščiai ar 
rečiau pasirodą leidiniai), o taip pat lie
tuviškos knygos, Tokių kasmet, ačiū gąi- 
lęstjpgįesicms ir amžiniesiem^ lietuviš
kiems dievams, susilaukiame ne vieną, 
dvi ar tris. Jų gimsta daug daugiau. Nes 
mes, Ijetuviaį dar gyvi ir kūrybingi I

Sakysime, poezjoję. š. m. vasario mėn. 
27 dienos Nąujienų numeryje visai negir

dėtas R. E. Cenzentas, aištriai pasišaipy
damas, recenzavo jauno, ir tik pat pirmą
jį savo poezijos ^rinkinėlį išleidusį Romą 
Vėžį, o labiausia jo knygą, pavadintą 
“Raidės laiko griaučiuose”.

Pasiklausykime: (kalbą R. E. Cenzen
tas) :

“Į 93 numeruotus puslapius sukrauta 
59 eilėraščiai. Knygoje yra keturios dalys? 
Pirmojoje dalyje 15 eilėraščių, su 626 žo
džiais. Antroje — 14, sų 744 žodžiais. Tre
čioje — 15, su 934. Ketvirtoje —15, su 689 
žodžiais”.

Taip prasideda jauno, pirmą kartą vie
šumon išėjusio poeto veikalėlio recenzija 
aname minėtame Naujienų numeryje. Tas 
naujas, (1969 m.) pasirodęs rinkinėlis yra 
savotiškas jauno žmogaus jausmų išsisa
kymas tam tikroje eilėje surikiuotu žodžių 
formoje. Bet ne tai juokingiausia ar blo
giausia. Ne! Juokingiausiu patampą tas 
recenzentas, kuris, nesigailėdamas laiko, 
skaičiavo lietuviškoje knygoje esančius žo
džius, kurių surado (ir turėk tu man tokią 
kantrybę !): 2993.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir p&tiiikite 
D į ę n ra š t i
“NAUJIENAS* 

Jos visad rašo
S TFISYBĘ •
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DR. AhNA BAliOKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso t*l«f4 PRospoct 8-3229 

Rezid. tolofu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta 
Ligonius priima tik susitarus.

tarė Antanas Gustaitis, sodinamas po gėle
Netiesioginis laiškas iš DailiŲjy Menų Klubo

NE TAIP BUVO PARAŠYTA

Linksmumo arba lifldeaio valandoje 
gražiausios gMėa ir vainikaL antka

R«l tel. 239-4683

DR. K. G. BAIUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). ToL LU 5 6146 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. B1EZ1S
r r»!ef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trečiad, ir sekmai! ofisas išdaryta-

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

Mano reportažą iš paskuti
nio Dailiųjų Menų Klubo su
sirinkimo “Draugas” išspaus
dino 1970.VIIL13 d. stipriai 
pakeitęs.
- Su šiuo siunčiu to paties re
portažo nuorašą, padarytą per 
kalkę, kaip iš tiesų buvo pa
rašyta. Maloniai prašau at
spausdinti “Naujienose”, žmo
nėms gali būti įdomu paly
ginti. - (Ig).

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
T OFISO VALANDOS.

rirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
ontracL, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

P. ŠILEIKIS, O.P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd Stv Chicago, Iii. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA
27uy W. 5ist STREET

Tok: GR 6-2400
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, i—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Apdraustu perkraustymu 
iš įvairią atstumą. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Piaca 

Tai.: FRontiar 8*1882

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
aKUŠcRMA MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
. R.ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbroolc 5-8063L .. ----------

S DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rex.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik. susitarus.

Valandos: pinnad.. ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71stST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

GRADINSKAV
150 DOL. PIGIAU

SPALVOTA TV — 
RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,

Lietuvią kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

. CHICAGO, ILL. 60629 \

DAR VIENA
Ę K S K U R S 1 J A

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
- Rez, tel.; WA 5-3099_______

IDR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

Šią metą rugpiūčio ,31 d.

Kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.

Kreipkitės į
WALTER RASK ■ RASCIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

DR. V. P. TUMAS ONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71*t STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-212! 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS , 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Rodos taip neseniai buvusia
me DMK susirinkime pirminin
kavęs Bronius Budri anas apžvel
gė narių atsiekimus per pasku
tiniuosius mėnęsius, kvietė ne
iškristi staigiuose posūkiuose. 
Linkėjo greito, linksmo susiti
kimo.

Rugpiūčio 2 d. Dailiųjų Me
nų Klubo susiėjimo pirmininkė 
Danutė Mitkienė jau striksėjo 
žalia pievute, dukrelė maišė le
dus pagerintame kisieliuje, šei
mininkas Juozas aiškino apie 
raudoną, lyg melsvai žibančią, 
pasivėžinimui mašiną.

Kiek prisilaikydamas žilumus, 
įlingayo Bernardas Brazdžionis 
su žmonele. Lengvai rudą skry
bėlę nukaldamas jau sveikino
si Antanas Gustaitis su žmone
le jAleksandra. Kaip senovės 
lietuvis aukštas, lieknas, links
mas jų sūnus Algimantas, ža
vi jaunoji Rasa Gustaitienė ir 
baltaplaukytė, kaip baltutėlių li
nų puokštėj jųjų dukrelė.

Būkite paklusnūs Gustai- 
čiams; galėtume nubalsuoti, ir 
uždaryti jūsų klubą. Septynie
se esame, ar ne? — Antanas.

šeimininkė veda į kilimais iš
klotą didįjį kambarį. Pakraš
čiais, taip beveik dvigubomis 
eilėmis, sudėstyti pasisėdėjimai. 
Svečią Antaną Gustaitį sodina 
po aukšta, kaip medis, gėle.

— Gėlės ir moterys mano 
> rankose vysta, — Antanas, — 

Gali nuvysti net ir apačioje pri
sėdus, — ir atsisėdo kitur.

Danutė pasakoja Antano ir 
Aleksandros laimėjimus. Anta
nas visiems žinoma šypsena pa
sižiūri, moja ranka, prašo kiek 
galima mažiau pagražinimų, 
Danutė klausia, ar galima pava
dinti peklininku. Aha, peklinin-- 
ku, kodėl nę,'jei taip norite. Siū
loma ponui poetui peklininkui 
pradėti programą. Ansai pasiū
lė savo Aleksandrai.

Aleksandra Gustaitienė paskai
tė ištrauką. iŠ Mariaus Katiliš
kio' “Miškais -ateina ruduo”. Vi
si klausė prilaikydami žadą. Ji 
ne skaitė: gyveno, buvo kiek
viename veikėjuje, Įsijausdama 
jų pergyvenimus, nupaišydama 
gamtos vaizdus. Nebuvau gir
dėjęs taip. gražiai skaitant. Ir 
aktoriai gali iš jos pasimokyti. 
Puikiai, miela Aleksandra, pui
kiai!

— Yra gerų žodžių ant p rai
dės, — Antanas. Ir papasakojo, 
kaip anais pokario metais jie 
vykdavo iš lagerio Į lagerį pas 
Vokietijoje prisiglaudusius lie
tuvius, skaitydami savo raštus. 
Vienoje nedidelėje stovykloje 
(lageryje) Į sceną išėjęs pirmi
ninkas svečius nori ko daugiau
sia iškelti. “Mes čia dabar tu
rime tokius lietuvių menininkus, 
kad Torquato Tasso yra niekis 
prieš tokį tai, o palyginus su 
tokiu mūsų svečiu, Goetė yra 
vienas niekis, o prieš aną Dan
tė visai negali - prisilyginti”. 
Mes stovime užscenyje ir jau
čiame: kaip šalčiausias prakai
tas pradėjo bėgti iki pačių už
kulnių. Stovime ir nedrįstame 
pasijudinti. Iš padėties gelbėti 
paleidomePulgį. Tas išėjęs į sce
ną ilgai nelaukdamas sako: “Tu
rite tokį pirmininką, prieš kurį 
Sančo Pančo asilas yra niekis”. 
Buvome išgelbėti.

Antanas paskaitė gerą pluoštą 
naujų savo eilėraščių. Visi paly
dėti plojimais. Smagu klausy
tis.

Vieni linkėjo Antanui nesen
ti. Treti kartais prisiminti gra- 
žuolytes.

Bernardas tarė: Esi subrendęs 
poetas. Su tavimi nors šiandien 
galiu važiuoti į Australiją. Spau
džiu dešinę. Esi pilnoj unifor
moj.

Antanas: užtenka auditorijoj 
turėti vieną priešišką, ir esi žu
vęs. Reik atsargiai su tais kip
šiukais ir geltonplaukėm.

Mackialienė: Kada ką išleisit 
po “Juodo varno”? Visuomenė 
tą juodą varną taip nuskaitė,

Vakary Vokietijoje savivaldybės skiria stambias sumas teatrams. 
Vokiečiai yra įsitikinę, kad teatras gyventojams reikalingas, bet jis 
reikalingas didelės finansinės paramos. Miunchene veikia rokoko 

stiliaus Cuvilie teatras

kad jis liko nupeštas, jau paba
lo. Reikia naujų gustaitiškų ei
lėraščių. >

Antanas: Prieš mirtį dar nu
matęs ką išleisti.

Kelias valandas kalbėtasi, An
tanui vis pasakojant Įvairius 
spalvjngus prisiminimus. Gal 
kada jisai pats bent dali jų su
rašys.

Metraštininko paprašytas su
tiko ką įbrėžti Į DMK metraštį. 
Atsivertęs jo didžiulius pusla
pius pamažu išsinešė į priean
gį, vienų vienas atsisėdo prie 
stalo. Mums kiek kalbėjus, an
tai, jo krfiolikos eilučių posme
liai jau' įrašai tiesiai į metraš
tį. Ačiū, Antanai! Tik prašė 
niekur neskelbti. Kas norės, 
galės atrasti DMK metraštyje. 
Tenai yra ir kitų mūsų rašto, 
meno žmonių niekur kitur ne
samų įrašų.

Kitos dienos rytą metrašti
ninkas nuvažiavo aplankyti mū
sų gerbiamą rašytoją Juozą Bal- 
čiūną-Švaišta. Apie 9 vai. ryto 
Švaistas .jau triūsė savo namo 
jąukiaĮnę^^Ddęlyj e,, su metali
niu įtaisu ^išpešdamas nereika
lingas žoles, besitelkiančias apie 
jo mylimus medelius. Pora va
landų nejūtomai praėjo. Pato
giai atsisėdę pavėsyje švariame 
garaže, kuris paverstas Įrankių 
sandėliuku,. meistraune. Visur 
švaru, nei'dulkelės. Ant stalelio 
šachmatai.' Vakar nekaip jau
tėsi, todėl neatvyko Į DMK su
sirinkimą, 5 bet šiandien jau ge
rai. ’;

Malonu Su juo kalbėtis. Visad 
naujas, pilnas drąsių minčių, 
aštrus -įžvelgimuose, geros at
minties, įdomus pasakotojas. 
Tokie žmonės turėtų-ne tik ra
šyti, bet w įkalbėti nesibaigian
čiomis juostomis.

Namai švarūs, tarsi tik išpuoš
ti. Viskas blizga, viskas tvar
kingiausiai sudėstyta, nors ne
galėjo numanyti mane atvyks
tant. Jo miela žmona taip vis
ką tvarkingai laiko. Ji visad šyp
sosi, visad maloni, visad drau
giška. > ' i

Iki sekančio Dailiųjų Menų 
Klubo susirinkimo! (Ig)

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. H«rl«m Ava. — 586-1220

GUžAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84)834 k —r

SLA organizatorės Kristinos 
Austin vyras. Aukškalnis ame
rikiečiams sunku ištarti,, tai vie
ni vaikai pasivadino Austin, o 
kiti Rainis.

Joakimas turėjo daug vaikų: 
Josephine, Mariau, Barbora, Do
rothy, Joseph, Charles ir Helen. 
Dukterys yra ištekėjusios, o sū
nūs yra vedę. Visi turi savo šei
mas. Vieni gyvena Detroite, kiti

noje.
Savarankiškai visą gyvenimą 

gyvenusiam Aukškalniui pra
džioje senelių prieglauda nepa
tiko. Jis visą laiką, uorėj o. ir bu
vo pasiruošęs, kur nors važiuo
ti arba eiti. Bet dabar jau apsi
prato. Vaikai tėvą aplanko.. 
Dažniausiai tenka Į prieglaudą 
nuvažiuoti Charliui Austin.

Jau praretėję-Jo akimo Aiikš- 
kalnio draugai linki jam gražiai 
praleisti gimtadienį ir sveikam 
sulaukti 90 metų.

Kaimynas

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
|j, 2533 W. 71st Street
J. V* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

|X *• 1410 So. 50th Ave, Cicero
■ . Telef.: TOwnhall 3-2108-9

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOSI AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

laidotuviŲ direktoriai:

REIKŠMINGOS LAIDOTUVĖS.
Anelėj Bimbą (Bimbienė) mi

rė Floridoje rugpiūčio 16i dieną. 
Jos kūnas parvežtas Į Chicagą 
ir ketvirtadienį, rugpiūčio 20 d. 
įvyko laidotuvės iš J. F. Eudei- 
kio koplyčios. Susirinko nepa
prastai gausi palydovų minia. 
Kaip graboriaus koplyčioje, taip 
bažnyčioje Įvyko, reikšmingas 
atsisveikinimas, o po to gausi 
palydovų minia velionę nulydėjo 
Į Lietuvių Šv. Kazimiero (kapi
nes, kur buvo iškilmingai ir lai-. 
svai palaidota.

Po to buvo vaišės didelėje vai-• 
gykloje, 10015 So. Western Ave. r

Ponai Bimbos ilgus laikus gy- į 
veno Chicagoje ir buvo plačiai! 
žinomi lietuvių visuomenėje; 
paskiau gyveno Kalifornijoje, 
o tik 5 mėnesius išgyveno Flo
ridoje, kur nusipirko nuosavus 
namus.

Ponios Anelės netikėta mir
tis sujaudino jos vyrą Juozapą 
ir jų. vaikus. A. čepukas

Joakimas Aukškalnis 
sulaukė 86 metų

šiandien, rugpjūčio 25 d., Joa- 
kimas Aukškalnis mini savo 86 
metų sukaktį. Jeigu ne cukrinė, 
tai jis jaustųsi visai gerai. Jis 
sveikai ir dabar atrodo, bet kar
tais jis netenka sąmonės, kai 
paimtas insulas išsikvepia.

Amerikon jis atvažiavo šimt
mečio pradžioje.. Jis gimė Že
maitijoje, Šilalėje. Apsistojo 
Gary, Ind,, miestelyje, kur gavo 
darbo, vedė, užsiaugino šeimą ir 
gražiai gyveno. Jis turėjo savo 
namus ir didelę šeimą, bet kai 
vaikai sukūrė savo šeimas, tai 
liko vienas. Paskutiniais me
tais jis gyvena ’ lietuvių sendių 
prieglaudoje* Lemon‘e.

čikagiečiams geriausiai pažįs
tamas yra sukaktuvininko sū
nus biznierius Charles > Austin,

Sumažinimas svorio 
operacijos būdu

Du Skokie, Ill. chirurgai Dr. 
Irvin Gollarb ir Dr. Bernard 
Abrams, kaip Chicagos Medi
cinos Institutas praneša, išra
do būdą kaip be dietos ir pus
badžiavimo galima svorį su
mažinti visam laikui.

Instituto pranešimu, 15 as
menų bendrai numetė 1,571 
svarus riebalų operacijos bū
du — minėtieji daktarai jiems 
chirurgiškai sutrumpino virš
kinimo traktus, tuo būdu su
mažinant jų vidurių pajėgumą 
sudoroti suvalgytą maistą.

Mažiausiai vienas asmuo nu
mėtė 41 svarą, daugiausia ki
tas — būtent 228 svarus.

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
WVWTWiWVWASWMW.

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIM1D 
4605-07 So. AVENUE

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 NAKJ1

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED FEMALE 
Darbinlnkly Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbinlnkly Reikia

*Tevassu dviem dukrom. Kino artistas Jack Palance nutarė iš duk
terų išauklėti dvi kino artistes. Kairėj stovi 19 metu Brooke, o vi- 

^duryje 20 metu Holly. Abi jau baigė vidurinį mokslą ir studijuoja 
vaidybą. Atrodo, kad abi mergaitės galės vaidinti televizijoje ir

v kine. Paveikslas trauktas Tucson, Ariz.

1968 metais liepos 24 dieną pri
imtas ir Kongreso užgirtas 
kompaktas jau savo naudingu
mą atgyvenęs.'

Nepaisant “kompakto” 
ežeras tebeteršiamas

Ulinojaus gubernatorius Ogil 
vie žada imtis iniciatyvos su
šaukti Michigano paežerės val
stijų susirinkimą ir pravesti 
'naują Didžiųjįi Ežerų Kompak
tą, kad ežeras būtų tikrai ap
švarintas.
f z

Toks kompaktas turi būti 
pirma priimtas visų paežerės 
valstijų legislatures, o paskui 
^Kongreso ratifikuotas ir tik 
tuomet jis turės “dantis” ir ga
lės priversti laikytis nuostatų 
prieš vandens teršimą.
* Sen. Charles Percy sako, kad

!
■ ■■' ■ ■MUtfTTmSBCT—- ----- ,

NAUJIENAS:
K Tūm SULTIS—^----

Lieknai taipgi perka r parduoda 
ir progas sužino tiktai per

NAUJIENAS
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

Kur farsas, kur ne
Jury išteisintas riaušininkas 

Brian Flanagan pavadino “far
su” Chicagos teismą ir viešai 
pasisakė grįžtąs “revoliuėijos 
kelti” drauge su Viet Kongo 
partizanais ir Pietų Amerikos 
teroristais. Gal ir tiesą Flana- 
ganas pasakė, nes kur kitur 
tokius teismus rasi, kad galė
tum viešai susidėjęs su šalies 
priešais prieš savo šalį revoliu
ciją kelti nebaudžiamas ir vie
šai tuomi didžiuotis.

Kaip pavyzdi užtenka paimti 
tu revoliucionierių idealizuo
jamą Sovietų Sąjungą, kur 
toks Flanaganas būtų be cere
monijų seniai atsidūręs beprot
namyje. Vėliausias ten buvo 
įvykis Maskvos teisme, kurs 
jauną moterį Olgą Jofe už tai, 
kad policijo jos kambaryje ra
do prieš, Staliną literatūros, 
nusprendė esant nesveiko pro
to ir nuteisė neribotam laikui į 
ligoninę kriminaliniams be- 
pročiams.

i Milijonierius remia 
Chicagos gatvių gaujas 
Charles F. Kettering II iš 

Denver, Colo., vieno stambių
jų General Motors Corp, stei
gėjų vaikaitis, stambus muiti
ni ilionierius pramonininkas pa 
si sakė spaudai, kad jis yra to 
neišsemiama dolerių versmė, 
kuri finansuoja Chicagos juo
dukų gaujų “federaciją” besi
vadinančią “Black P Stone Na
tion”.- Per pastaruosius dvejus 
mętųs*jis davęs toms gaujoms 
po $11,000 kas mėnesį. Tuos 
pinigus gaujos naudojančios 
suimtiems gaujų vadeivoms už 
užstatus iš kalėjimo išlaisvin
ti ir advokatams apmokėti.

Finansavimas prasidėjęs 1967 
metais, kai Kettering Founda
tion paskyrė $50,000 per pres
biterionų bažnyčią, 6400 S. 
Kimbark Avenue, Chicagos 
gaujų nariams amatų apmoky
ti.

Charles Kettering asmeniš
kai fomis gaujomis susidomė
jęs susipažindamas su tuome
tiniais Blackstone Rangers gau
jos lyderiais Eugene Hairstone 
ir jo “leitenantu” Jeff Fort, 
kurie apskrities kalėjime lau
kė teismo dėl nužudymo. Kaip 
pametame, Hairston gavo nuo 5 
iki 15 metų kalėjimo, o Jeff 
Forto bvla buvo- išmesta. Da
bar Jeff Fort yra tų gaujų vy
riausias.

Ketteringo fondai tiek pagel 
bėję, kad daug prieš gaujas 
kaltinimų ir bylų buvę išmesta 
lauk, bet areštų skaičiaus su
mažinti nepavykę.

FullTime: 7 A.M. to 3 P.M. and 3 P.M. to 11 P. M.
* • ' ir ' .*■' S,-. • REAL

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..<d, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALB 
Namai, Žemė —- PardavimuiWith California Registration or eligible. Liberal Personnel 

policies. Write or call
PACIFIC GLEN HOSPITAL -

712 So. PACIFIC AVE., GLENDALE; CALIF. 91204
(213) 241-5131

An Equal Opportunity Employer

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS l

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cennak Road Chicago, Ill. Virginia 1-T1M

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St„ Chicago, III. 60629----- Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

Įvairią prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Traukinių apiplėšimai
Penn Central geležinkelio 

kompanija nusiskundžia, kad 
iš trijų to geležinkelio kiemų 
Chicagos pietinėje dalyje jau
ni vagišiai kasmet išvagią pre
kių už šimtus tūkstančių dole
rių.

“Buvo atsitikimų, kad už dau 
giau kaip $400,000 buvo pavog
ta prekių iš trailerių vagonų, 
pastatytų jarduose prie 47, 55 
ir 63 gatvių... Gaujos sueina 
į geležinkelių kiemus ir pava
gia net trailerius, kadangi į 
tuos kiemus tiek daug įėjimų, 
o mes neturime kas tuos kie
mus patruliuoja”, pasakė kom 
panijos atstovas.

Prieš porą savaičių gauja 
jauniklių jėga sustabdę trauki
nį 58 ir Wallace gatviųi kieme 
buvo pavogę 16 dėžių su dina
mitu po 100 lazdelių kiekvie
noje dėžėje; laimei dėžės bu
vo atgautos.

GENERAL OFFICE > -
Must be fast, accurate, like figures. Small 3 girl office, electric typewriter, 
electric calculator and NCR — 3300.’ machine. Liberal vacation plan, free 

' insurance^ Near Lincoln -> Belmont. Good transportation.
Better than average wages. .

CRAFTSMAN PLATING. & TINNING CO.
:?’’3025 No. ’ Gfenview Avė. ■- '

or Phone 477-1040 '

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

sias gaujų muštynes Ashland 
Avenue 1800 bloke. Policijai’ 
atvažiavus, apie 10d“ jaunikliui 
pradėjo pačius policininkus ak-i. 
menimis ir bonkomiš atakuoti.

LIGHT ASSEMBLY
Need English speaking girls, with fast 
hand, to learn interesting easy assem- 
. bly work. Will train. Apply

KEEN INDUSTRIES
1 320 N. ELIZABETH (1300 W.) 
rTake Ogden bus to Carroll.

. Mr. HOFFENBERG. 829-2570

‘ “ ’ CLERK — TYPIST’.......
Position open for young girl, in mo-

r

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 
e PATVIRTINTI VERTIMAI IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

Riaušės Evanstone
Anksti rytą i šeštadienį įvy

kusiose gatvės riaušėse Chica
gos šiauręs priemiestyje — 
Evanstone septyni policininkai 
buvo akmenimis sužeisti; 6 
jaunikliai suareštuoti.

Evanstono' policijos viršinin
ko pranešimu, policija buvo 
pašaukta sutvarkyti prasidėju-

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

trankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

« — NAUJIENOS, CHICAGO i, ILL,— TUESDAY, AUGUST 25, 1970

Gražiai nuaugusi prancūrp artiste Bar
bara Bouchet ateinančią žiemą rengia
si nešioti apsimautus batus, bet to
liau su jais eiti ji nesirengia. Ji nau
dos patį galingiausią sprausminį lėk
tuvą kelionėms. Automobilis jai at
rodo jau pasenusi ir labai lėta susi

siekimo priemonė*

— Prof. Vytautas Marijošius, 
Hartfordo universiteto muzikos 
departamento vadovas, kuris- 
diriguos Chicagps Simfoninį„or-- 
k ėst ra rugsėjo 5 d. vakaro kon
certe Orchestra Hali, ir kuris 
rengiamas Ateities Federacijos 
8-ojo kongreso proga, atskren
da į Chicagą rugpjūčio 27 dieną. 
Jis čia praves paskutinius pasi
ruošimus simfoniniam koncer
tui, kurio metu bus atlikta pir
mą kartą šjamę .krašte Čiurlio
nio “Jūra” ir Jakubėno. “Miško i 
šventė”. Maestro apsistos spąš 
tėvus jėzuitus; ten jį bus gali
ma pasiekti telefonu Re 7-8400.

• c- _ . r .. i -:y • - :. ■

— Alvydas VasaitiS, vienas, la
biausiai besireiškiančių jaunųjų 
muzikų Chicagos lietuvių kultū
riniame gyvenime, dažnas solis
tų akompaniatorius koncertuose, 
praeitą sezoną buvęs dirigento 
asistentas Lietuvių operos pa
statymuose, šią vasarą repetuo
ja su solistais, kurie ruošiasi 
simfoniniam koncertui Orches
tra Hali salėje rugsėjo 5 d.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos premijai skirti jury komisi
ja, savo posėdyje rugpjūčio 16 
d. Los Angeles, mieste apsvars
čiusi 1969 m. užsienyje išleistos 
(nepremijuotoš) knygas, balsų 
dauguma premiją paskyrė Hen
rikui Nagini už jo poezijos rin
kinį “Broliai balti, aitvarai”. 
Jury komisiją sudarė: pirm. 
Bern. Brazdžionis, sekr. J. Ti- 
ninis ir nariai: Alė Rūta, Ąlf. 
Gricius ir Pr. Visvydas. Vieno 
tūkstančio dolerių premijos su
mą jau kelinti metai skiria Lie
tuvių Fondas. Premiją .įteikti 
numatoma Literatūros vakare 
Toronte rugsėjo pradžioje. _k.

— Majoras Charles Stulgu 
III yra paskirtas-grasiųjų Grė- 
en Berets parašiutininkų dali
nio instruktorium Fort Bragg 
Stovykloje, No. Carolina val
stijoje. Jis išbuvo 2 metus Viet 
name.

dern suburban office.-Good typist,! 3 BUTŲ MORAS Brighton Parke, 
answer phones and congenial person- 5,4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
aįity.. Excellent working conditions 3 miegami.
and ftal benefits, - With a growing- MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., Įreng

tas skiepas. 60-ta ir Francisco.
1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder

nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios Įrengtas skiepas, prie pat' Maria 
Aukst. mokyklos.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil- 
. įdymas. garažas, geros pajamos. Gera 

Own room. bath & T. V. Must speak vieta, Brighton Parke.

nation-wide co., located in Oakbrook 
Phone Mt- Verstreater, at 654-0155.

LIVE IN. HOŪSEKEEPER 
General housework — child care. 5 
children, 4.school.age. Other help.

Mieto

some,.English.., Good salary & home 
. 1 for ri^t. person. '.

LAKE FOREST.
234-6028

Steady 5 days per week 

Apply m person.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

» INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

& L. INSURANCE & REALTY

71 E. MADISON

PLEASANT MATURE LADY 
to help convalescent sister while I 
am at work .& keep. 3 room apt. dean. 
5 days about 31 hours per week at 
$120 per hour plus fares. .Vicinity 

Damen. Irving, Lincoln. : . - 
Office 72S-7279-

_, work’327-8258. . .. . I:

INCOME. TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 .
(Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų po 3 mie

gamus tvirtas mūras.- Gražūs Įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

7* KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Parko non

PINIGU ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, Įspūdingas mūras. Kai
na $45.000.—

SAVININKAS KITUR. Vi $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metu mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa-. 
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus Co pui
kaus namo. •

4 BUTU MŪRAS. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų — 
$44.000.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji. 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

Čį®ACMEY HELP
>. g FULL TIME ONLY g

■ »• •'>. - ■ ■■

Paper converting experience helpful.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher;
Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 

-.Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Excellent Company benefits including. LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBtS
•. .Profitsharing/ 

1F0IL LEMINĄTIONS 
19 MORELAND, ADDISON 

?_■ ' \ CALL '

RAY ROLE 
543-6433

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku Ir. Darblnlnkfy

REIKALINGAS 
LIETUVIŠKAI KALBANTIS 

~ NAKTINIŲ DŽENITORIŲ
- PRIŽIŪRĖTOJAS

Vyras ar moteris. Atlyginimas moka
mas pagal patyrimą. Tėlefonuokite 

Mr. HORN, .
WE 9-4721

(Kambarys 800)

Pardavimas Ir Taisymu 
. 2646 WEST 69th STREET 

TeU REpublk 7-1941

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

« Pilna apdrauda.
L RUDIS Tek CL 4-1050

— Paulius Vakselis studijuo
ja medicinos mokslus LoyOlos 
universiteto Kard. Strich var
do mokykloje, Melrose Park, 
Ill, Jo tėvai Sofija ir Leonas 
Vakseliai gyvena Brighton Par 
ko apylinkėje. ‘ .

— Helikopterių Pilotas Ed
mundas Paulauskas apdovano
tas medaliu už ypatingą drąsą 
Vietnamo kare. Nežiūrėdamas 
savo gyvybei pavojaus priešui 
apšaudant jo helikopterį, jis 
nepasitraukė iš kovos lauko, 
bet sumaniai manevruodamas, 
padėjo ten esančiam daliniui 
sunkiose kautynėse.

— Aleksas Kasperavičius 
laisvu nuo kasdieninių pareigų 
laiku dirba pardavėju Dr. Vla
da Šimaičio nekilnojamo turto 
pardavimo įstaigoje.

; —John Dovidauskąs, ištar
davęs 31 metus Čikagos centri
niame pašte,s išėjo . pensijon. 
Jis buvo atsakomingose auto
matinių mašinų bei priemonių 
urėdo pareigose. Ta proga jo 
draugai iškėlė vaišes..

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St
Tek GR 6-3134 arba GR 6-3353

■ APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu. aliuminijaus langai-, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

4 BUTAI, 5-tas rūsyje, mūrinis. 
Aliuminijaus langai. 3 automobilių 
mūro garažas. Gražioj Marquette Par
ko vietoje. $47.500.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parko SifU

50 PftDU BIZNIO SKLYPAS. Mar-- 
miette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.

NERIS REAL ESTATE
‘ 3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BY OWNER
4 FLAT

5358 So. LAFLIN.

Tel. HE 4-7891

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

T E R R A
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

v visoms progoms.
3237 WEST S3rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
SI U N TINI A I

I LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street 
Chicago, Illinois-60629 

WA 5-2787
Didolls rinkimą* (vairių pra- 
kly. Automobiliai, laldytvval, 

■ malafaa, pinigai.

AFDRAUDŲ AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei
katos ir biznio.

Fatoglo* lidmoH 
|lmo sąlygos.

HOME INSURANCE

Calk Frank Zapolta 
3208% W. 95th St 

GA 44659

’ <!■ r i Osuatv Conw’’ •

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus tr perstatau senus vi
sa rūšių namo apšildymo pečius ir 
alr-condltioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogų rinas {gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai Ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave, 
CHICAGO, ILL. 60609 

'Tel: VI 7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups Ir ♦. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9327

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, tinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

LA 1-6047
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada


