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BLIOTEI
VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ft

IŠ VISO PASAULIO

♦ Rusai paneigė žinias apie 
sovietą karo bazių statybą Ku
boje. Sovietą valdžia nestačiusi 
jokio uosto ir nesirengianti sta
tyti.

mm

Netoli Anglijos krantu narams pavyko iškelti seną, dar 1545 metais 
nuskendusio brity karo laivo "Mary Rose", patranką. Tas laivas bu- > 
vo pirmas, turėjęs visą bateriją artilerijos pabūkly. Dabar juos ap- 

• žiūri technikai.

Naujas medicinos
Įstatymas senate 
WASHINGTONAS. — Sena-
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NEW YORKE SUĖMĖ ANGELA DAVIS
Buvo įtraukta į dešimt labiausiai ieškomą 

kriminalisty sąrašą
NEW YORK.’— Angela Davis, kuri buvo įtraukta į dešimt 

labiausiai ieškomų nusikaltėlių sąrašą, buvo federalinių agentų 
suimta New Yorko motelyje. Ji buvo ieškoma ryšium su ban
dymu išlaisvinti dviejų kalinių, kurie buvo kaltinami žmogžudys
te ir atgabenti į teismą. Tas bandymas baigėsi tuo, kad buvo 
nušauti keturi žmonės, įskaitant ir teisėją. Davis buvo kaltinama 
parūpinimu ginklų užpuolikams.

Nuo padaryto užpuolimo rugp. 
7 d. Angelą Davis staiga dingo. 
Buvo tik tiek žinoma, kad iš 
San Francisco ji nuskrido į Los 
Angeles, o. kur ji vėliau slapstė
si, niekas nežinojo. Sklido gan
dai, kad ji paspruko į Meksiką, 
o iš ten į Kubą. Pagal kitus gan
dus jai pavykę pabėgti į Ka
nadą. Tačiau, kaip dabar pasi
rodė, tie gandai buvę nepagrįs
ti. -

New Yorko motelyje Davis su 
chicagiečiu David Poindexter 
buvo užsiregistravę kaipo “Mr. 
and Mrs. George J. Gilbert”. 
Praleido jie motelyje kelias die
nas. Kaip Federalinio investi- 
gacijos biuro agentams pasise
kė susekti-pabėgėlę,, kol kas ne
skelbiama.

Angela Davis yra 26 metų am
žiaus. Kilusi iš Alabamos vals
tijos negrė. Nuo pat jaunystės 
pasižymėjo nepaprastais gabu
mais. Baigė Brandeis universi
tetą su aukščiausiais pažymė-

. jimais. Kurį laik^^tudijavoWo- 
kietijoje, Gdėthe’s ttniy^sitefą.

magistro laipsnį ir buvo kan
didatė daktaro laipsniui. Pro
fesorius Marcus e, kuris jos stu
dijoms vadovavo, laikė ją viena 
iš gabiausių studentų, kokių jis 
kada turėjo.

Davis buvo pasamdyta dėstyti 
filosofiją tame pat (atseit, Ka
lifornijos) universitete. Kai pa
aiškėjo, jog ji yra komunistė, 
tai universiteto regentai, spau
džiami gubernatoriaus Reagano, 
kontrakto su ja neatnaujino. Įsi
kišo teismas ir įsakė ją vėl sam
dyti. Antru kartu ji buvo paša
linta ne už priklausymą komu
nistams, bet už tai, kad nutrau
kė ilgam laikui savo klases ir iš
važiavo į rytines valstijas lėšų 
telkti Juodųjų panterų sąjūdžiui. 
Girdi, telkti lėšas “juodajai re
voliucijai” yra svarbiau, negu 
skaitymas paskaitą studentams 
iš filosofijos srities.

Tas susirėmimas su uni
versiteto regentais ją labai 
išgarsino visoje Amerikoje. 
Dar labiau ji pagarsėjo įsivėli
mu į bandymą išlaisvinti dvieją 
kalinių (James McLain ir Arthur 
Christmas), kaltinamu kalėjimo 
sargo nušovimu. Kai jie buvo at
vesti į San Rafael (Calif.) teis
mo rūmus, tai jie, aprūpinti 
ginklais, ir bandė pasprukti. Įvy
ko susišaudymas, kurio metu 
buvo nušauti kaliniai, teisėjas 
ir 17 metų Jackson, kuris ma
tyti pristatė Davis parūpintus 
ginklus (net keturis jų!). Ka
dangi tie visi ginklai buvo re
gistruoti, tai pasirodė, jog jie 
priklausė Angelai Davis. Tai 
toks yra jos nusikaltimas dėl 
San Rafael teismo rūmuose įvy
kusios tragedijos.

MONTEVIDEO, Urugvajus. 
— Penki vyrai ir viena moteris, 
priklausą teroristų “gverilų” 
(partizaną) Tupamaros organi
zacijai, įsiveržė į žemės ūkio pa
dargą gaminimo firmą, numetė 
bombas, padegdami pastatus, 
padaryta daug nuostolių, žmo
nių aukų nebuvo. Tupamaros 
prieš pora mėnesių pagrobė tris 
svetimšalius ir vieną jų, ame
rikietį, nužudė.

WASHINGTONAS. — Van
dens teršikai vėl laimėjo pergalę 
ir toliau galės nebaudžiami terš
ti upes ir ežerus. Įstaiga OMB 
(Office of Management and Bud
get) pažadėjo leisti industrijai 
neteikti valdžiai faktų apie įmo-. 
nėse susidarančius teršalus 
kaip kad Kongreso komisijos rei
kalavo. Tokios datos apie ter
šalus paliekamos teikti savano- 
TlŠlcSli. v *

BLACK FOUNTAIN, N. C. — 
Plačiai išgarsėjęs Amerikos 
evangelistas Billy Grabam pa
sigyrė pasakęs prezidėntui Nr- 
xoriui: “Kai mane pagrobs, ne- 
siderėkite. Aš nebijau. Aš ži
nau, kad eisiu į'dangų, todėl leis
kit grobikams su manim dary
ti ką tik jie nori”. Spaudoje jis 
sakėsi gavęs grasinimą prieš sa
vo asmenį ir savo šeimą.

Moterys į kunigus
HOUSTON, Tex. — čia vyks

tančioje episkopatu bažnyčios 
generalinėje konvencijoje neti
kėtai pasireiškė stiprus spaudi
mas leisti moterims būti kuni
gais. Episkopalą bažnyčia Ame
rikoje turi 3.4 milijonus nariu.

Tam tikros kunigą reikalams 
komisijos pranešėjo kun. Henry 
Rightor žodžiais, pasireiškęs 
“platus ir skubus reikalas” ati
daryti moterims vartus į kuni
gą ir vyskupą stoną. Moterą iš
skyrimas tikęs patriarchalinėje 
gadynėje, bet nebe dabar.
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Japonijos parlamentarinė lyga stoją už 
Nacionalistinės Kinijos likvidavimą

♦ Didelių vilčių žmonija negail 
dėti į dabartinę Jungtinių Tau
tų organizaciją, — vakar Jung
tiniu Tautą posėdyje pareiškė

Kanados ministras M. Sharp. 
Jungtinės Tautos susirinko po
sėdžio, kad galėtą paminėti 25 
metą organizacijos įsteigimą 
sukaktį. Posėdin susirinko 127 
atstovai. Jungtinės Tautos iš
vengė kelią karą, bet svarbią 
klausimą nepajėgė išspręsti.

♦ Vakar įvyko trys dideli ato
mo bombą sprogimai. Iš Indijos 
ateinančios žinios sako, kad ko
munistinė Kinija išsprogdino ga
lingą atomo bombą. Rusai iš
sprogdino 5 megatonų atomo 
bombą Naujosios žemės saloje, 
o amerikiečiai išsprogdino bom
bą po žeme. Galingiausią bombą 
išsprogdino rusai, o silpniausią 
— amerikiečiai.

♦ Prezidentas Nixonas yra 
pasiruošęs aplankyti kelias val
stijas, kur nori padėti respubli
konų kandidatams laimėti artė
jančius rinkimus.

♦ New York© teisėjas pasky
rė $250,000 užstatą sučiuptai 
Angelai Davis. Penktadienį at- 
sakomingi teismo organai pra
dės apklausinėjimą. Ji bus lai
koma New: Yorko moterų arešto 
namuose. -Jiturės aiškintis, kor 
kiu būdu jos pirktu revolveriu 
buvo nušautas San Raffael fe
deralinis teisėjas.

♦ Pietų Korėjoje, 280 mylių

UŽKIMUSI MOTERIS TELEFONU 
ĮSPĖJO UNIVERSITETO SARGUS

Universiteto prezidentas Cox sako, kad 
mokyklai padaryti labai dideli nuostoliai

CAMBRIDGE, Mass. — Trečiame Harwardo Universiteto 
aukšte vakar sprogo galinga bomba, kuri sunaikino vertingą 
universiteto biblioteką ir padarė $40,000 ar daugiau nuostoliu 
universiteto pastatui. Labiausiai nukentėjo tarptautinius klau
simus liečiantis bibliotekos skyrius, kuriame buvo labai retų ir 
vertingų tarptautinę politiką liečiančių dokumentu.

Radikalai vartos 
teroro priemones

WILLIAMSBURG, Va. — FBI 
pareigūnas William C. Sullivan 
pareiškė, kad radikali Students 
for Democratic Action atskala, 
vadinama "Weatherman, yra pa
siryžusi vartoti teroro veiksmus 
prieš JAV valdžią ir atsakomin- 
gus pareigūnus. L
1 Jau buvo atlikti sprogdinimai 
New Yorke, Rochesteryje," Chi
cago je; Madisone, Seattle, San 
•Rafael, Santa Barbara ir kituose 
miestuose. V

Yra pagrindo manyti, kad ši 
radikali studentų ir jaunimo 
grupė gali bandyti pagrobti JAV 
valdžios pareigūnus.

♦ Quebecko separatistai įstei
gė savo organizacijos skyrių 
Prancūzijoje. Montrealio mies
te policija suėmė labai daug se
paratistą. Nariai bijo tartis su 
Kanados teismo atstovais, kad 
vėliau netektą aiškintis teisme.

Pranašauja didelį 
JAV deficitą

MIAMI BEACH, Fla. — Pre
zidentas Nixonas tikėjosi pra
vesti metus be deficito, bet da
bar kiekvienam aišku, kad jam 
nepavyks.

Atstovas Wilbur Mills prana
šauja, kad prezidento Nixono 
šių metų biudžeto deficitas sieks 
iki 20 bilijoną dolerių. Mills yra 
atstovų rūmų mokamą priemo
nių komiteto narys, biudžeto rei
kalai jam yra gerai pažįstami.

Jis kalbėjo suvažiavusiems 
Amerikos Bankininką Draugijos 
nariams. Prezidentas Nixonas 
tikėjosi žymiai daugiau pajamų, 
negu jis tikrovėje gavo.

Mark Gayn, pergyVfena savo rūšies revoliuciją, kilusią dėl nusis
tatymo komunistinės Kinijos atžvilgiu.7 Tas nusistatymas yra 
susietas su normalizavimu santykių su Kinija; Krizė pasireiškė, 
kai Liberalinės demokratų partijos 100 padamento. nariu, ne
paisydami vadovybės Įspėjimo, įstojo į parlamentarinę lygą, kuri 
puoselėja santykiu normalizavimą. ?.? 5 I r >

Kol kas į lygą nėra įstoję Ja
ponijos komunistų partijos at
stovai. Mat, tos partijos san
tykiai su Pekinu yrą labai šalti: 
ji, kaip sakoma, su Pekinu “ne
sikalba”, atseit, neranda bend
ros kalbos.

Tikrai nėra žinoma, kiek tai 
.lygai priklauso parlamento at
stovų. Tačiau spėjama, jog tas 
skaičius gali siekti 200 ar net 
250. Tai jau sudarytu pusėtiną 
politinę jėgą parlamente, ku
riame yra iš viso 486 atstovai.

Vyrauja nuomonė, jog tai per
dėtas skaičius ir kad partijos 
vadovybei dar pasiseks kai ku
riuos “sukilėlius” grąžinti į tie
siąją kelią.

Kas yra toji Tarppartinė par
lamentarinė lyga ir kokie yra 
jos siekiai?

Lygai vadovauja buvęs užsie
nio reikalų ministeris Aichiro 
Fujiyma, kuris yra didelis šil
tesnių santykių su Pekinu šali
ninkas. Jis stoja ne tik už šil
tesnius santykius, bet taip pat 
ir už pripažinimą tik “vienos Ki
nijos”, atseit, pripažinimą tik 
komunistinės Kinijos. O tai reiš
kia, kad Japonija nebeturėtą pri
pažinti Nacionalistinės Kinijos, 
kuri yra įsikūrusi Formozos sa-

Saigone kerpa 
hipiams plaukus

SAIGONAS, Vietnamas.' 
Jau trečia: savaitė policija ker
pa kiekvienam Saigono hipiui’ 
plaukus. Policijai jau pavyko 
nukirpti 1,446 hipius. Hipis be 
plaukų, yra be jėgos. Jis nesi
jaučia hipis.

Anksčiau policija vartojo ki
tas priemones, bet jos neveikė. 
Vietnamo sostinėje jai nepavy
ko hipių išnaikinti. Bet; atrodo, 
kad plauką kirpimas yra gera 
priemonė. Ilgaplaukius nukerpa 
plikai ir paleidžia

autobusas susidūrė su skuban
čiu traukiniu. Nukentėjo 70 bu- 
šo-keleivių, keli užmušti, o kiti 
paguldyti ligoninėje.

. David B. Pointdexter turės 
padėti" $100,000 užstatą,. Jis kal
tinamas i Angela Davis slėpimu 
savo motelio kambaryje.

* —- Gary, Ind;, mokytojai nu
tarė nėstreikuoti, nes' streikai 
jiems jau nusibodo.

Peronienės kūnas
BUENOS AIRES. — Pero- 

nistų pranešimais, atrastas bu
vusio Argentinos diktatoriaus 
Juan Perono žmonos Evos Du
arte Peronienės kūnas, kurs bu
vo prieš 15 metų dingęs nuver
tus jos vyrą ir jo valdžią. Kū
nas bus grąžintas argentiniečių 
tautai, kai susidarys tinkamos 
sąlygos, pasakė Jorge Daniel Pa
ladino, buvęs artimas peronistas. 
Spėjama, kad Evos kūnas yra 
Italijoje.

Minn.)" ĮteikT Senatui b^iųTkū- 
riuo turėtą būti aprūpinti medi
cinos globa tie asmenys, kurie 
labiausiai yra reikalingi, bet ma
žiausiai teišgali., Bilius pavadin
tas Community Medicine Act.

“Smarkiai kylančios kainos, 
bendros praktikos daktarą su
mažėjimas ir j u bėgimas iš ma
žą miestelių, kaimą bei didmies- 
čią centrą padarė, kad labiau
siai daktaro reikalingieji sun
kiai begali jį pasiekti”, pasakė 
senatorius.

Tas “vienos Kinijos” pripaži
nimas būsiąs iškeltas ir parla
mente. Kai tas klausimas bus 
svarstomas, tada ir paaiškės 
kiek šalininkų turi Pekinas, ku
rio kaip tik yra didžiausias tiks
las sunaikinti Nacionalistinę Ki
niją ir priskirti Formozą prie 
“vienos Kinijos”.

♦ Sirijos daliniai puolė Iz
raelio pozicijas Golan aukštumo
se. Izraelio kariai vykusiai at
mušė priešą,

■
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Susirūpinus oro teršimu vis daugiau Įmonių* Amerikoj* įtaiso savo 
kaminuos* dulkas ir dūmus sutraukiančius filtrus. Paveiksi* mato
mas didžiulis filtras keliamas Babcoc & Wilson įmonėle Georgijuje.
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Kacetininkų kapas
LIUBEKAS, Vokietija. — 

Baltijos jūros Liubeko įlankos 
pakraštyje prie Sirksdorfo ka
sant pastatui pamatus aptiktas 
masinis kapas, kuriame buvo 30 
žmonių griaučiai. Nustatyta, 
kad tai grupė karo paskutinę 
dieną 1945 m. gegužės 8 d. įlan
koje trijuose laivuose nuskan
dintą kacetininkų, kuriuos na
ciai skubiai iševakuavę iš kace- 
tų išgabeno į jūrą ir ten pražu
dė. Kiek ten kacetininkų žuvo 
— lieka nebeišaiškinama. Vie
nomis žiniomis “Cap Arcona”, 
“Thielbeck” ir “Deutschland” 
laivuose buvo apie 14,000, bet 
vokiečiai tvirtina, kad buvę “dau
giau kaip 7,000”. Liudininkų pa
rodymais nustatyta, kad naciai 
patys juos nuskandino, bet vo
kiečiai tvirtina, kad anglai iš lėk
tuvų bobomis tai padarę.

Kelioms minutėms prieš spro
gimą viena užkimusiu balsu kal
banti moteris telefonu pranešė 
policijai, kad įsakytų sargams 
išeiti iš universiteto pastato, 
nes įvyks sprogimas. “Už 6 mi
nučių universiteto Divinity gat
vės name sprogs bomba... čia 
ne juokas. Išvesk sargus iš to 
namo.. Atsimink Brooklyno teis
mo rūmus ir Kaliforniją 
policijai pasakė moteris.

Praeitą savaitę Brooklyne bu
vo išsprogdintas federalinio 
teismo namas, o Kalifornijoje iš
sprogdinti dvieją teismą rūmai. 
. Harwardo Universiteto pre
zidentas Archibald Cox pareiš
kė, kad labiausiai nukentėjo uni
versiteto biblioteka. Matyt, kad 
bombą paliko knygyne buvęs ar 
buvę studentai. Išnešti langai, 
sulankstytos geležinės lentynos, 
išversti didieji stulpai, išneštos 
durys ir išvartytos sienos ir 
lubos. Pačiam namui pataisyti 
reikės bent $40,000 ar daugiau; 
bet sunaikintų knygų ir doku
mentą jau nepavyks gauti, nes 
universiteto bibliotekoje buvo 
unikumų ir labai retų dokumen
tu.

Prezidentas negali suprasti, 
kokiais sumetimais studentai 
sprogdintų retą pasaulyje kny
gyną. Kiekvienam mokslininkui 
reikalingi originalūs dokumen
tai. Jie reikalingi net ir tuo at
veju, jei studentas yra priešin
gas dokumente dėstomoms min
tims.

Manoma, jog tai bus Students 
for Democratic Action organi
zacijos atskalos, kuri vadinasi 
Weatherman, darbas, ši orga
nizacija praeitais metais nuta
rė pradėti puolimus prieš moks
lo įstaigas ir įvairius valstybės 
pastatus.

Pirmas divorsas
MILANAS, Italija. — Ermi- 

nio Gorini įėjo Italijos istorijon 
kaip pirmasis italas, kurs ant
radienį spalio 13 dieną, įteikė 
teismui prašymą duoti jam per
skyras Jis buvo vedęs-1955 m. 
ir legalą atskyrimą buvo gavęs 
1963 metais.

Įstatymas, kuriuo Italijoje 
bus legalizuotos visiškos per
skyros, senato šiomis dienomis 

•priimtas, dar nėra įsigalėjęs.

Korėjos paliaubų 
komisija nesitars
SEOUL, Korėja. — Turėjo po

sėdžiauti Jungtiniu Tautu pa
liaubą komisija, bet paaiškėjo, 
kad ji neposėdžiaus.

šiaurės Korėjos sargai ir Pan- 
munjam pastato valytojai neti
kėtai kastuvais ir pagaliais puo
lė Panmunjam sargybinius. Vie
nas sargas buvo sunkiai sužeis
tas, jį teko vežti į ligoninę, o 
kiti trys lengviau nukentėjo. 
Sargai buvo užklupti netikėtai, 
todėl ir buvo sužeisti. Jie netu
rėjo laiko ginklams pavartoti.

Ten yra keliu tautu sargybi
niai, bet nukentėjo tiktai ameri
kiečiai.

Prisaikdino Lewisa
SPRINGFIELD, UI. — Bu- . 

vęs Illinojaus agrikultūros di
rektorius respublikonas John 
W. Lewis antradienį, spalio 13 
d. buvo prisaikdintas valstijos 
sekretoriumi vieton šeštadienį 
mirusio demokrato Paul Powell. 
Lewis pasisakė tose pareigose 
būsiąs iki 1973 metų sausio 1 
dienos. •
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DU TREČDALIAI PARKINSONIKŲ PASITAISO

galėsi jį

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI
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veną bei j raumenis reikiamų 
vaistų.

Dvi grupės galvos skausmų

Klausimas. Sergu galvos skau
smais nuo pąt jaunystes. Viso
kiais vaistais gydaus. Patarki
te, kokie vaistai nuo galvos 
skausmo yra geriausi. Palieku 
iš anksto daktarui dėkinga.

Atsakymas. Galvos skausmų 
porūšių priskaitoma iki penkio
likos. Visos jos suvedamos į dvi

per tris kartus ar
— net iki tuzino
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HSl Sswags Bonds dost pay $% ** 
tom when held to Mterity o£ 5 years, 
D Months (4% the fcrt year; these- 
■fcer 5J2O% to matrotyi.

■utį esi AKE u*c maces jscbqs ft gres-G 
wy to tt«e fcr the cat things that 
fittfce jmog ft Kttfe bit sxxe Boats,
wacat2oft% catopeEs, a place at the lake cr 
* the noontams. Thhgi yoc c® enjoy 
whie yonhe abi feefing young.

Ion out get your savings plan started 
by/twang the PayroB Savings Plan where 
"you. work or the Bood-a-Moath Raz 
where you haak.

Stat saving no*. Bonds ftte jot moct.

Įklimpau kaip musė į išrū 
gas: nei suėst, nei išlipt.

• Uždainavo silkės balsu,x

bai pabldgi: 
nes,ligos st 
vo gydyti.^ 
atropinoturinčiais Vaistais, tai 
dabar reikia tais vaistais gydyti 
kartu su levodopa. Mat, atropi- 
niniai vaistai (anticholinergic 
drugs) padidina levodopa veiki
mą. Kartais, pridėjus vaisto va
dinamo amantadine hydrochlo
ride gaunasi susumuojantis su 
levodopa veikimas, labai gerai 
pacientui padedantis. ?

. ..i .. ■ f ~ ■

Nenutrauk senų vaistų staiga .} .
Jei begydydami levodopa vais

tais kartu su senais atropino tu
rinčiais vaistais, pacientą ser
gantį parkinsonizmu, imsime ir 
staiga nutrauksime senus vais
tus — jie mums gali atrodyti ne
veiklūs — mes paciento stovį la
bai pabloginsime. Tada gali
me mes taip pacientą “sušaldy
ti”, kad jis, kaip ledo gabalu ta
pęs, negalės nei judėt, nei nu
ryt. Tada ne per burną maiti
nant ir įvairiai briediniai paci
entui talkinant, galima jį at
gaivinti iki tokio stovio, kada vėl

šuo serga, žmona dėl to miršta 
— kas daryti

Klausimas. Mano “Popy” — 
šuo nustojo augęs. Veterinorius 
tyrė jį tris dienas. Pasakė jis 
turi leukopenia. Tai kraujo li
ga, kaip vėžys esanti sunki, žmo
na dėl to miršta. Nežinau, kas 
man daryti — kaip vyrui gaila 
žmonos, dėl šunies kenčiančios. 
Pasakykit, kas yra ta leukope
nia.

Atsakymas. Ne atsakymo 
tamstai reikia, bet naujos gal
vos, o žmonai — naujos širdies. 
Gyvulius reikia globoti, jei juos 
laikai. Bet reikia ir jiems tinka
mą vietą turėti, ne centre vi
so savo gyvenimo laikyti kokį

kus esti sumažintas, kraujo tei
kimas smegenims. .Toks suma
žintas kraujospūdis dar pasun
kina kraujo teikimą .smegenims 
ir širdies rainneniuį. Dėl tokios 
negerovės gali gautis smegenų 
bei širdies pakenkimas.

žinoma, kiekvienas.'pasakys, 
kad tokios negerovės apturimos 
dėl vaisto levodopa. . vartojimo 
verčia tą vaisią-'mesti iš apyvar
tos. Bet nesiskubinkime su pa
viršutiniškumu?/ žinome, koks 
sunkus ligonis’yra .parkinsoni- 
kas — ir j am .iki šiol tikros pa
galbos nebuvo. .Kai matai, kad 
tokia suparalyžuota mumija vir
sta judriu golf įninku, arba, kai 
regi drebančią epušę virstančia 
pajėgiu kortas laikyti rankoje 
be virpėjimu žmogum — tada 
sutinki, kad levodopa vaisto var
tojimas yra vertas apturimo ne
gerumo pavidale virš minėtų tre
jopų negerovių. Duokit ką nors 
geresnio — tada liausimės var
toję levodopa.

Malonu,- kad daugumas virš 
minėtų pašalinių reiškinių nesi
tęsia visą dieną. Tie negeru
mai daugumoje rišasi su vaisto 
dozės didumu ir jos vartojimo 
dažnumu.

tinai tęsti senasis gydymas at
ropino turinčiais vaistais (anti- 
eholinergic drugs). _ Staigus tų 
vaistų nutraukimas kartais la
bai pabloginą; ligonio pagrindi-

sir’minėtais

Vyrai geriau taisosi už moteris
■ Bent pradžioje vyrai kiek ge
rėliau už -moteris taisosi nuo 
parkinsonizmo gydant levodopa. 
Jie ir pašalinių negerumų dėl le
vodopa mažiau už moteris turi. 
Pagerėjimas buvo bazuojamas 
be tiek pagrindinio negerumo su
mažėjimu, kiek paskiro simpto
mo, kuris labiausiai vargino li- 
jgonį, palengvėjimu. Sustingt 
mas (rigidity), lėti judesiai

■ (bradykinesia), sunkumai pa
laikyti padėtį, judėti ir veido 
jšraiška — vis tai tie negerumai 
dėl levodopa vartojimo paleng-

kinsonikų nuo sausio 1969 me
tų. Tyrimas tų pacientų tęsia
mas. Trims vyrams teko viena 
moteris. Jų metai; nuo 30 iki 
80. Daugiausia — 60. Sunku
mas jų ligos buvo irgi įvairus: 

-nuo vienos rankos drebėjimo iki 
viso kūno sustingimo — neju
drumo. Visi lietuviai atsiminki
me naujus dalykus čia suminė
tus apie to naujo vaisto veiki
mą, gydydami savus namiškius.

Pasiskaityti. Medical Tribune, 
Vol. II, No. 51, October 5, 1970.

rūmų. Rečiausiai sergama vien 
psichinės kilmės galvos gėla, 
vien grynai dėl emocijų. Kiek 
dažniau pasitaiko kaktos bei si
nusų kilmės galvos skausmai. 
Toliau seka kombinacija rau
menų mėšlungio su migreniniu 
galvos skausmu. Gydytojui yra 
gera proga pasirodyti savus-su
gebėjimus gydant migreninius 
galvos negerumus. Nuo 5 iki 
12% visų žmonių serga migre
ninėmis galvasopėmis. Vien 
šiame krašte tokių yra nuo 10 
iki 24 milijonų. Gydymas mig
reninės galvosopės yra dvejo
pas; 1. siinptomatinis (čia skal
sių preparatai — ergotamine 
tartrate yra pirmu smuiku gro
ja. 2. apsaugantis, (profilakti
nis): tai. apsaugojimas bei su
mažinimas emocinės įtampos.

Dabar įvykusiam Gaylord 
mieste, Michigano valstybėje, 
American College of Physicians 
suvažiavime gyd. Herbert Ro
senbaum su talkininkais prane
šė, kad jų su levodopa gydyti 
150 parkinsonikų patenkintinai 
taisėsi net 65%. Gydyti buvo 
nuo trijų iki 21 mėnesio. Nuo 
25 iki 35% jų arba nesitaisė 
nuo lęvodopa, arba negalėjo to 
vaisto pakelti. Minėti 65% taip 
gydytų parkinsonikų pažymėti
nai pagerėjo,? bet tokio pagerė
jimo atsiekė sąskaiton nepato
gumų gautų dėl vaisto levodopa. 
Tie, kurie pagerėjo dėl levoto- 
pa Vaisto vartojimo ir galėjo 
tą vaistą pakelti — gerėjo per 
tris mėnesius. Kai kurie jų dar 
gerėjo, po. truputį per sekančius 
šešis mėnesius. Per tą laiką, ži
noma, jie buvo gydomi minėtu 
vaistu.

vinami bei prašalinami, ir daug 
didesniam laipsnyje negu dre
bėjimas.

Kartais pašalinis veikimas le
vodopa yra tik truputį lengves

nis už pačią ligą
Daugelis parkinsonikų dėl gy

dymo vaistu levodopa apturi dėl 
to vaisto negerumus tik mažai 
ką menkesnius už pačią parkin- 
sono ligą, šitokius negerumus 
pacientai priima, nes gyvenimas 
su dėl vaisto levodopa apturėto 
negerumo vis vien yra lengves
nis, negu pagrindinis susirgimas. 
Palengvėja ir paciento šeimai 
ligoniu rūpinimasis.

Pagalinis levodopa veikimas 
skirstomas į tris pagrindines 
grupes: 1. nemalonūs ligonio ju
timai — subjektyvus dalykas.
2. Pakitimai smegenų veikloje.
3. Pakitimai gresia galūnėm ir 
gyvasčiai.

Pirmosios grupės negerovės
f ■ .1 ■ ' ■ •

Pacientui ima pykti širdis, jis 
pradeda vemti. Nustoja jis no
ro valgyti anksti pradėjus imti 
levodopą.

Apetitas esti įtakojamas pradi
nės dozės dydžio ir greitumo bei 
dydžio vaisto dozės didinimo. 
Taip pat nemalonūs esti įvai
riausi neurologiniai sutrikimai: 
nesulaikomi kramtymo judesiai, 
kaklo staigūs traukuliai, gal
vos svyravimas, raumenų trau
kuliai bei neramūs judesiai.-Ga
li atsirasti pagyvintas alsavi-

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

... JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. __________

ANTANĄ RŪKĄ — rašytoją, poetą, dramaturgą, aktorių 
pagerbti išleista nauja knyga

vajus, Alvudo Lietuvių senelių 
namams pasiruošimai ir nesu
skaitomi kiti svarbūs kiekvie
nam žmogui reikalai — tai vien 
šunim rūpintis, ir dėl jo žmogui 
sirgti — vien savęs žemiau šu
nies laikymas yra. Ryžkitės at
gimti sava asmenybe žmoniš
kiems darbams, tada nereikės 
dėl keturkojo į karstą be laiko 
gultis.

Leikopenia yra baltųjų krau
jo kūnelių kraujuje sumažėji
mas iki 5000 ar mažiau viena
me kubiniame milimetre kraujo, 
šunį nuveskit pas sąžiningus 
lietuvius veterinarijos gydyto
jus: savas tų keturkojų ligoni
nes turi keli — telefono knygoje 
surandami gydytojai. Gal nie
ko panašaus tamstos keturkojui 
nėra. Kad ir būtų 
pervesti policijos žinion — ir 
geri darbai artimui atlikti išgy
dys tamstos^žmoną nuo šuniš
ko negalavimo^ Tada pats ir su 
dabartine sava galva jausies lai
mingas esąą. žodžiu, nėra ko 
bijotis audros arbatiniame šauk
štelyje. 0 dėl jos jaudintis 
tai tas pats, kas save su žmona 
niekais verti.

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą.- Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytoja A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia. literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

.Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido’Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m, 206 psl^ 
kaina 2 doL • s

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

mas: su juo kartu dar ir kiti 
negerumai’: oro trūkumas, silp
numas, lyg girtumas, padidin
tas prakaitavimas bei įvairūs 
odoj nenormalūs jutimai — de
ginimas, skruzdžių bėgiojimas, 
žnybimas.

Antros grupės negerovės

Prie antrosios grupės negero
vių apturimų dėl levodopa var
tojimo priskiriama sekantieji 
pašaliniai reiškiniai : halucinaci- 
jos, paranoidinės reakcijos, nu
siminimas (depresija) .ir nakti
niai nemalonūs sapnai.
Trečiosios grupės negerumai

Atsistoj ųs. '■ stačiai /sumažėji
mas kraujospūdžio gaunasi (or
thostatic hypotension) — tai 
—dažniausioj i-'? komplikacija le
vodopa vaisto:, vartojimo. Sto
vint atsira<įęs ;kraujospūdis 80/ 
60 dažnai gerai pakeliamas. Tik 
kartais pamintas ima skųstis 
galvos sukimu (dizziness) — ta
da priseina greit sėstis ar gul-

Levodopa dozės išdalinamos 
dienos bėgyje

Iki šiol susekta, kad levodo
pa vaisto pacientui per dieną 
duotina nuo pusantro iki šešių 
gramų. Virš minėtos negero
vės — pašalinis vaisto levodo
pa veikimas galima sumažinti 
minėtą dienos dozavimą pa-

lndij<»i» moWrys gimdo paveiksi* matomu būdu. Motinai padeda n*t 
dvi p*gatbin»nkės. Jungtinėms Tautoms pavyko suregistruoti net 
800,000 motery, padedančiy įaunoms motinoms gimdyti vaikus. 
'’Akušerės" |au suregistruotos, dabar planuos priemones joms ap- 

• ' ' mokyti.

Iš 150 parkinsonikų, gydytų su levodopa pasitaisė 
65%

Burmoje akuJerės vatinėje laiveliais. Jot susikrauna visas reikalingiausias priemones- naujagi- 
s - - ' miams sutikti ir motinai apraminti.

— Sek pasaką, mamyte, 
Apie senus laikus,

- Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po laukus...

S. Petersonienė * į-

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

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dali. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus Įei- 
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
‘kevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ OAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64

: psl, kaina 5 dol.
? 5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
•/tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
.Labaį tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.
. ‘8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieniniu* 
artistus, sukurdami Žodžių žaisme sąmonintus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.

NAUJIENOS, ’v S
1739 So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 60608. J

niai galvos skausmai, kaip pase
ka kitos ligos. 2. Chroniškas 
galvos skausmas, čia priskaitoma 
dėl įtampos ir dėl migrenos atsi
randantieji galvos gėlimai. Du 
trečdaliai visų galvos sopių pri
klauso pirmai grupei. Antros 
grupės galvos skausmai savo 
kilme nėra taip aiškūs — jų 
žastys patyrusio gydytojo su
sekamos-* Apie 90% tokių gal
vos skausmų atsiranda dėl emo-

laipsniui keliant, nuo mažiau- galima imti jis gydyti su levodo- 
sio kiekio pradėjus. Pradinė do- pa.
zė turi būti nedidesnė kaip po
pusę gramo imant tris kartus | tyrimas gautas gydant 150 par- 
per dieną: viso pusantro gramo 
paroje. Dozė didinama kas trys 
ar kas septynios dienos. Padi
dinimą dozių stengiamasi daryti 
pamažu — 
dar daugiau 
kartų.

širdies pykinimas ir vėmimas 
gali jau pirmoje savaitėje pasi
rodyti. Nustoja žmogus vemti, 
paprastai, kelioms dienoms su
silaikant nuo - dozės didinimo. 
Taigi, mažas dozes vartojant il
gesnį laiką liaunasi pykinimas 
širdies ir vėmimas. Nustojus 
vemti, dozė- pamažu didinama 
iki terapeutinės (gydomosios) 
dozės. Pagerėjimas ligos pa
sirodo, kai levodopa vaisto die
nos dozė pasiekia tris gramus 
dienoje, šitokio dozavimo pa
siekus gali pasirodyti kiti virš 
minėti pašaliniai vaisto levodopa 
veikimo reiškiniai. Tada reikia 
dozavimą sumažinti, ar laikinai 
visai tą vaisią nutraukti. Tadą 
pradedama mažesnėmis dozėmis 
ir didesniai|'tarpais dozavimas 
keliamas/3^^ ; ; •

* 4 *

Svarbu tęšttr senasis gydymas 
atropino preparatais VEIKALAI SCENAI

BUBULIS IR DUNDULIS IR SVAJONIŲ ŠALIS 

Kieti viršeliai.
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HELP ELECT

Jonas Jakubonis

mėnesinį

fQ PER ANNUM

vis., Kubilių 
jis atvažiavo 
pasaulio ka-

Jonas Jokubonis 
sulaukė 75 metų

Taupymo fodilM
Apdrausti Iki $2fUM&

(Minimum $5.000) 
Certificate 

2 Years Savings

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Amerikos 
stamas vi- 
biznierius, 

spalio 10 die-

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

^SAFETYOF^ 
YOUR SAYINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

• 6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

• Niekas kita tiek nepagrei
tina moters suknelių išėjimą iš 
mados kaip jos vyro algos pakė
limas.

UP TO
S. $20,000.

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Dabar daugiausia laiko jis pa
švenčia Lietuvių Tautinėms Ka
pinėms. Ten jis eina ne vien 
direktoriaus, bet ir darbo komi
sijos nario pareigas. Kiekvieną 
mėnesį jam tenka važinėti į ka
pines, prižiūrėti mašinas ir ve
damus darbus. Panašiai jam 
tenka rūpintis ir Lietuvių Au
ditorijos reikalais. Auditorija 
yra išnuomota, bet prie namų 
visuomet reikia ranką pridėti.

Be to, Jokubonis yra veiklus 
SLA narys. Jis dalyvauja kuo
pos susirinkimuose, dalyvauja 
apskrities veikloje ir nuvažiuo
ja į SLA seimus. Jokubonis yra 
biržietis, todėl veikia ir Biržų 
Klubo valdyboje.

Besveikinant Jokubonį, paaiš
kėjo, kad ateinantį šeštadienį

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Bruno Klemka taip pat minės 
savo gimtadienį. Direktoriai ne
turės progos šion šventėn susi
rinkti, tai tūo pačiu metu pa
sveikino ir Klemką.^ Reporteris

• Kad arklį Sega, ir varlė ko
ją kelia.

“nie rozūmiem” ir bėga 
I jokias kalbas nesilei-

LITHUANIANS FOR SAVICKAS
2621 West 71st Street 

Tel. 436-2232

□ 'Duodamas pinigų 
Mano vardas ir pavardė 
Adresas .... ..... .......... .
Telefono numeris

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

ELEONORA MARČIULIONIENĖ Vaza (Keramika)

E vykstančios parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

atsako 
toliau, 
džia.

Nespėjau pasukti Seinų nei 
Punsko pusėn, dėl to lietuvių ne
sutikau. _ Jurgis Puškorius

Chicago Savings
— and Loan Association

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

Praėjusį' šeštadienį, spalio 
10 d.Čiurlionio galerijoje, gau
siai publikai dalyvaujant, bu
vo atidaryta dail. Eleonoros 
Marčiulionienės keramikos 
darbų paroda. Parodą atidarė 
švabaitė - Gylienė,, pasakyda
ma gražių žodžių apie dail. 
Marčiulionienės kūrybą.

Buvo maloni proga pamaty
ti ir pasidžiaugti 52 naujais 
keramikos kūriniais. Anks
čiau tik kolektyvinėse meno 
parodose tekdavo pamatyti 
šios kūrybingos ir plačios vaiz
duotės menininkės darbus. 
Dabar ji pasirodė visame savo 
pilnume su darbų gausumu, 
individualiu stiliumi bei orgi- 
nalumu. Marčiulionienės ke
ramika jungiama su realisti
niu elementu, bet išbaigiama 
dekoratyviniais simboliais. Ne 
turi palyginimo su bet kuria, 
kad ir’ modernaus meno, tos 
srities šaka. Įspūdis gaunasi, 
jog visa paroda dvelkia nau
jumu, retu šviežumu, stiliaus 
vientisumu, mielu paprastu
mu. Visa tai harmonizuojasi 
estetiniame grožyje. Josios 
darbuose daiktinis grožis iš
reiškiamas daugiausia vazose, 
mitologinis tautinis epas — 
liaudies motyvai pvz. Lietu
viškos vestuvės (kat. nr. 13) 
paveikslas. “Gulbė, karaliaus 
pati” vaza, (nr. 26). Paveiks
las iš “Eglės žalčių karalienės”, 
(nr. 10) ir kt. Skulptūros dar
bai itin puikūs.: “Paukščių 
pardavėjas” ir “Paukščių par
davėja’’ (nr. 39 ir 40). “žvaki
dė su paukščiais (nr. 36) Ypa-

Jau išėjo seniai laukta 
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
’ersiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų. 
LZ t Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
eekj ar. Money orderį tokiu adresu:

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

\ SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pieta o m kiemas automobfltanu pastatyti

jiems naują gyvenimą, nau
joje meno šviesoje.

Paroda pasibaigs šį sekma
dienį, spalio 18 d. Lankymo 
valandos: Darbo dienomis va 
karais nuo 7 ik 9 vai. šeštad. ir 
sekmad. nuo 11 v. ryto iki 9 
vai.' vakaro. M. Š.

Piauk paskutinę ožkelę, būt 
būtų dūšelė.
Viena bėda pakenčiama, dvi 

trys tai iš namų varo.
• Pučiasi kaip penkių pilių 

valdovas. .

LENKIJOJ ATOSTOGAVO, 
BET UETUVIŲ NEMATfi | 

Jurgis Puškorius rašo Argenti
nos Lietuvių Balse (Nr. 1875 
antraštė “Po mano atostogų Len
kijoje”:

Šieirietines atostogas pralei
dau Lenkijoje. Buvau Varšuvo
je, !?oznanėje, Gdanske, Gdynėj, 
Copote, štetinė, Augustave ių 
Suvalkuose.

Gyvenau viešbučiuose ir pri
vatiniuose namuose. žmonės ap
sirengę neblogai, tik keistas įs
pūdis, kad bene kas aštuntas vy
ras yra kariškis. “Gamta atro
do, kaip Argentinos lygumos 
prieš 25 metus. Viešbučiuose 
galėtų būti daugiau patogumų 
ir švaros.

Kaip visuomet, lenkai dideli 
šovinistai. Visi skuba, bėga ne
žinia kur. Kuomet nori ką nors 
paklausti, tai nepaisant kuria 
kalba klausi — angliškai, vokiš
kai, švediškai ar rusiškai, tau

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILUNOIS 60632

PHONE: 2S4^470

siekti asmeniškus jūsų užsimojiinųs. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prie!
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

SAVICKAS -- SENATOR 
27th DISTRICT

Jonas Jokubonis
“ » 4 

lietuviams plačiai pa 
suomenės veikėjas |i 
praeitą pirmadienį 
ną, minėjo savo *15 metų am
žiaus sukaktį.

Chicagos Lietuvių Auditorijos 
direktoriai, pabai 
posėdį, pasveikino Sukaktuvinin
ką ir pavaišino.

Jokubonis gimė 1895 m. spalio 
12 d. caro valdome j e Lietuvoje, 
Biržų aps., Papilio 
kaime. Amerikon 
prieš patį pirmąjį 
rą. Porą metų jis praleido Mas
sachusetts valstijoje, o vėliau 
persikėlė į Chicago^ kur iki šios 
dienos gyvena.

Jokubonis pramoko mechani
ko amato Chicagoje, įsigijo sa
vo dirbtuvę ir sėkmingai čia ver
tėsi. Vėliau, kai atėjo pensijos 
amžius, tai dirbtuvę perleido 
žentams, o pats sumažino darbo 
valandų skaičių. Nuo dirbtuvės 
darbo jis atsisakėt bet nuo vi
suomeninių pareigų jis nesitrau-

Chicago Savings and Loan Assn. 
I

John PtkoL Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Hon. 12 P. M. to 3 P. ML, Toes. 9 to 4, Thins. & Pri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

NAUJA IŠRAIŠKA MARČIULIONIENĖS 
KERAMIKOJE

tingai gražus ir spalvingas pa
veikslas “Tuščias lizdas” (nr. 
12). “Papartis”, (nr. 49). Yra 
apie 20 vazų ir vazelių. Bene 
bus kapitalinis darbas nr. 1, 
“Žvakidė”, didelio formato 
kūrinys rausvame kolorite pui
kiai išspręstas. Visi darbai 
gerai išdegti ir skoningai pri
taikytos spalvos kiekvienam 
motyvui. N|ėra “rėksmingų” 
spalvų, kai kurios švelnios, 
kaip permatomos, darniai su- 
siliejusios, bet turi kontrastin
gas dimensijas. Ir kas nenorė
tų turėti savo salione bent vie
ną tokį kūrini?

Parodos atidarymo metu jau 
buvo bent trečdalis keramikos 
darbų nupirkta. P-nai Oren- 
tai nupirko net du kūrinius.

Mūsų kuklioji darbšti me
nininkė Eleonora Marčiulio
nienė, sunkiai ir kantriai dir
ba savo pasirinktoje kerami
kos srityje. Meno mokėsi Kau
ne, Čekoslovakijoje ir Vokieti
joje. Freiburge buvo dėstyto
ja lietuvių įkurtoje meno mo
kykloje. Josios darbų turi 
įžymūs kolekcionieriai Euro
poje ir Amerikoje. Visi gėrisi 
josios Tėvų Marijonų koply
čioje 14 Kryžiaus kelių dar
bais.

Orentų Meno studijoje ji taip 
pat dėstė keramiką bei skulp
tūros dalykus.

Marčiulionienės darbuose 
randi labai plačios vaizduotės 
pėdsakus: poeziją, lyriką, dar
bą, gyvenimo realybę ir visa 
tai ji sugebą šiems elementams 
rasti tinkamą vietą ir duoda
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23 METAI BE BALIO SRUOGOS
Poeto, rašytojo, dramaturgo, publicisto, žurnalisto 

ir Naujienų bendradarbio Balio Sruogos
< mirimo 23 mėty sukakčiai
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NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekrnadienins, nuo 
- 9 vaL ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais"— iki 12 vai,

Daug didžių sūnų apraudojo 
Lietuva. Vieni su ja amžinai at
sisveikino pilnai nunokę ir savo 
įnašą tautos aruode palikę, ki
tus nedalia vos pražydusius nu
skynė, tretiesiems Giltinė gyvy
bes pakirto pačiame kūrybin- 
giausiame amžiuje. Prie šių pa
starųjų priklauso ir Balys Sruo
ga, viena varsingiausių asmeny
bių, kokias Nepriklausoma Lie
tuva buvo užsiauginusi.

Apie Balį Sruogą kaip rašyto-

30 metų Maskvos tarnyboje
a . Komunistams nepatinka, kad Amerikos lietuviai 

juos vadina maskviniais, sovietų imperializmo arba tie
siog Maskvos agentais. Jie norėtų būti vadinami “pro
gresyviais”, “pažangiais”, o kartais net “demokratais”, 

. “balno klubo nariais”, bet tiktai ne maskviniais. Disku
sijų metu jie sutiktų būti vadinami “kairiais socialistais”, 
kai kuriais atvejais net ir “komunistais”, bet jokiu būdu 
ne sovietinės valstybės agentais.

Panašiai Įsižeidžia ir Lietuvoje veikiantieji komu
nistai. Jie giriasi, kad visų laikų rūpinosi ir tebesirūpi
na Lietuvos gyventojų, ypatingai Lietuvos darbininkų, 
dar konkrečiau — Lietuvos proletarų reikalais. Šiandien 
jiems “rūpi” Lietuvos valstybės reikalai, lietuviška kul
tūra, seni lietuvių papročiai,' kalba ir kitokį dalykai 
Šiandien jie bando monopolizuoti net ir lietuviškų pat
riotizmų. Dažnai jie pasigiria, kad jie yra didesni Lie
tuvos patriotai, negu lietuvių daugumas.

Visa reikalų komunistams pagadino Algirdas Fe- 
rensas, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto se
kretorius. šio mėnesio “Tiesoje” jis parašė ilgų staipsnj, 
kuris pavadintas “Galingoje vienminčių gretoje, prieš 30 
metų Lietuvos Komunistų partija Įsiliejo i Tarybų Sa

ji jungos komunistų šeimų”. Be visos eilės kitų dalykų, ta
pime straipsnyje jis rašo: ’ f.

“1940-ųjų metų Įvykių raidoje istorinę reikšmę 
turi tai, kad spalio 8 d. Lietuvos Komunistų partija 
buvo priimta Į Visasąjunginės Komunistų partijos 
(bolševikų) sudėtį... Minėdami ta reikšminga datų, 
turime pažymėti, jog Įsiliejimas i didžiojo Lenino 
sukurta ir išpuoselėta partija turėjo svarbios reikš
mės LKP organizaciniam ir idėjiniam — politiniam 
stiprėjimui bei partinei veiklai, štai jau 30 metų, 
kai Lietuvos Komunistų partija yra, viena iš kovi
nių Tarybų Sąjungos Komunistų partijos būrių, ku
ris veikia TSKP CK (Tarybų Sąjungos komunistų 
partijos centro komiteto) vadovaujamas”; (“Tiesa”; 
1970 m. sp. 8 d., 2 psl.) | -
Savo laiku pirmasis kompartijos sekretorius A.

Sniečkus pasigyrė, kad komunistų partija yra rusų kom 
partijos. “kovos būrys”, o dabar A. Ferensas tą Snieč
kaus pareiškimų pakarto jo._ Lietuvos komunistų- partijos 
nėra, yra tiktai Maskvoje sėdinčios didelės sovietinės

armijos vadas, kuris Įsakinėja Lietuvoje veikiančiam 
būriui, kų daryti ir ko nedaryti.. Lietuvos komunistai 
klauso vyriausio vado Įsakymų jau ištisas trisdešimtme
tis. Ferensas džiaugsmingai tų 30 metų sukaktį paminė 
jo oficialiame Lietuvos kompartijos cėntro komiteto 
organe. S

Jeigu Lietuvoje veikiantieji komunistai yra tiktai iš 
Maskvos Įsakymus gaunančio ir Įsakymus pildančio bū
rio nariai, tai kodėl jie nepatenkinti, kai lietuviai juos pa
vadina maskviniais arba sovietų imperializmo agentais?

Lietuvoje veikiančio būrio centro komiteto sekreto
rius tai parašė, o komunistų kontroliuojamas partijos or
ganas tai viešai paskelbė, tai amerikiečiams neturėtų 
būti pagrindo pykti. Ne paskiri komunistai stojo sovietų 
imperializmo tarnybon, bet rusams tarnauja visa Lietu
vos komunistų partija. Ferensas, minėdamas šių 30 me
tų sukaktį, -daugiau pasako, negu bet kuris Maskvos im
perializmo priešas galėjo tikėtis. Jis pasako, kad parti
jos vadovybė ir prieš 30 metų glaudžiai su rusais bendra
darbiavusi; jeigu tas bendradarbiavimas nebūtų buvęs 
toks glaudus, tai vargu rusai prieš 30 metų būtų lietu
vius komunistus Į savo eiles priėmę.

Lietuviai komunistai, paduodami prašymų x Įstoti Į 
rusų komunistų partijų, ne tik pasižadėjo aklai klausyti 
Maskvos Įsakymų, bet jie sutiko užmiršti viską, kų iki to 
meto rusai padarė lietuviams komunistams. Rusai su
šaudė kelis lietuvių komunistų partijos centro komiteto 
narius; rusai išklojo visus komunistinio jaunimo organi
zatorius; rusai atėmė gyvybę gabiems sovietų karo tar
nybon stojusiems ir aukštas vietas užėmusiems. lietu
viams kariams. Akmenis beskaldydamas dienas baigė 
vyriausias Lietuvos komunistų partijos “ideologas” Alek
sa Angarietis, tremtin buvo išsiųstas į Stasys Matulaitis, 
Minske kulka Į pakaušį buvo nužudyta jo duktė. V, VĮed- 
rynaitis/ B. Baliukevičius ir dešimtys mažiųu žinomų 
komunistų.

Stalinas su lietuviais komunistais visai nesiskaitė. 
Jis išklausydavo tiktai Mickevičių -r-; Kapsukų, kuris jam 
paskųsdavo kitus lietuvius komunistus. Už lietuvių ko
munistų Įskundinėjimus, Vinco Mickevičiaus Kapsuko 
garbei Marijampolę pavadino Kapsuku, o senas Vilniaus 
Universitetas pavadintas Kapsuko Universitetu. Chruš
čiovas mažiau skaitėsi su Sniečkum, negu Stalinas su 
Aleksa Angariečiu arba Karoliu Požėla. Bet Lietuvos ko
munistai skelbia ištikimybę Maskvai, o Algirdas Feren
sas tuo didžiuojasi. Amerikos “pažangieji” galėtų piktin
tis “Maskvos agentų” vardo, jeigu jie paneigtų Ferenso 
paskelbtus tvirtinimus. a

I ją kūrėją, ir apie įvairius jo kū- 
' rybos aspektus plačiau rašiusių 
Liet. Enciklopedija (t. XXVHI) 
mini E. Radzikauską, J. Petrulį, 
J. Keliuotj, A, Vaičiulaitį, B. 
Pranskų, A. Rūką, J. Blekaitį, 
V. Jonyną, J. Aistį, A. Raba- 
čiauskaitę, V. Sruogienę, V. Ku
bilių, J. Lankutį ir K. Korsaką, 
bet yra tuzinai nesuminėtų ir ne- 
suminėtųių plačiame pasaulyje 
išsiblaškiusios musų tautos da
lies spaudoje rašiusių.

BALYS SRUOGA

II Pasaulinio karo metu pa
grobtas iš Vilniaus universiteto 
su grupe kitų Lietuvos patriotų 
1943 m. kovo 16 dieną nacių ges
tapo Balys Sruoga buvo įkai
tais išvežtas į Stutthofo kacetą, 
kur gyvas ištvėrė, bet sovietų 
atrastas ir pargabentas į jų 
okupuotą ir teriojamą Lietuvą, 
“neradęs žmonos ir dukters, ken

Dainuot man buvo skirtas pašaukimas 
Tave, tauta, kentėjimais garsi, 
Ir šviest nors vieną spindulį švietimo 
Kelin, kiu- Dievo vedama eini...
Mana daina-be pėdsakų nuskrido, 
Jos neišgirdo vargstanti tauta, 
Viena tik meilė joj ištrykšt suspėjo — 
Manoji meilė Tau, šalie gimta!

žurnalistas ir redaktorius
Kaip spaudos darbininkui Ba

liui Sruogai šiemet sueitų 58 me
tai, nes jau 1912 metais jis pra
dėjo rašinėti eilėraščius moks
leivių Aušrinėje ir palaipsniui 
Rygos Naujienose, Lietuvos ži
niose, Vaivorykštėje, Naujame 
Take, Linijoje, Literatūroje, 
•Piūvyje, Prošvaistėse, pradal
gėje, Darbuose ir Dienose, Auš
rinės Keliuose, Gaisuose, Kultū
roje, Gairėse, Praduose ir žy
giuose, Tautoje ir žodyje. Skyni
muose, Vaire, Židinyje, Skaity
muose ir kt... Kad ir^ne chrono
logiškai visi šie -.periodiniai su

prašyti, bet jie parodo nepapras
tą Nepriklausomos Lietuvos 
spaudos gyvumą, įvairumą ir 
gausumą*, ir Balio Sruogos nepa
prastą žurnalistinį prolifiškumą 
visuose juose daugiau ar ma
žiau, trumpiau ar ilgiau bendra
darbiauti. Jis pats būdamas pla
čių pažangių pažiūrų, skaitė sa-' 
vo paskirties vertais visus laik
raščius ir žurnalus, išskiriant 
geltonuosius ir raudonuosius.

tėdamas fiziškai ir dvasiškai”, 
kaip L. E. jausmingai praneša, 
mirė Vilniuje 1947 metų spa
lio 16 dieną ir buvo palaidotas 
Rasų kapinėse, palikdamas pa
lyginti jo dar jaunam amžiui di
džiulį savo kūrybos palikimą, 
viską išsakydamas šiais nemir
tingais žodžiais:

Redaktoriaus kėdėje Balys 
Sruoga tesėdėjo tik “pustrečio” 
karto, būtent 1920-21 metais 
dienraščio “Lietuva” Kaune re
daktorius, 1924 metų vasarą 
“■Klaipėdos žinių” redaktorius, 
ir dar drauge su Faustu Kirša 
redagavęs žurnalą “Dainava”.

Balys Sruoga gerus santykius 
per eilę'metų palaikė su “Nau
jienomis” Chicago j e, kurios jam 
teikė stipendiją 1921—1924 me
tais studijuoti Vokietijoje, už 
ką jis.Naujienoms atsigerindavo 
gausiais rašiniais, kaip antai po
ema Jurūnas, Himnas gripei, Sa
tyriška poema, Miestas, Erotinė 
lietuvių dainų simbolika, Kaip 
žiūrėti meno veikalų, pagal gar
saus profesoriaus Heinricho 
Volflino paskaitas, Laiškai iš 
Miuncheno, Bavarijos ir Alpių, 
vėliau eilė straipsnių Klaipėdos 
klausimais ir kt.
Mažai gyventa daug pergyventa

Pirmasis Balio Sruogos kūri
nys — poema “Deivė iš ežero” 
pasirodė dar 1919 metais; pir

masis eilėraščių rinkinys “Sau
lė ir sjpiltys” 1921 m., “Dievų 
takais” 1923 m., toliau jau to- 
kię veikalai kaip Dainavos kraš
to liaudies dainos, Kipro Petraus- . 
ko monograffija, Petro Vaičių- | 
no dramaturgija, Lietuvių tea
tras Peterburge, Rusų literatū
ros istorija, Purgatorium (pole
mika su Jakštu ir Vydūnų), Kas 
bus kas nebus, bet žemaitis ne- į 
pražus, Poema Alpėse ir paga
liau jo dramaturgijos veikalai: 
Milžino Paūnksmėje, tekstas 
Karnavičiaus operai Radvila 
■Perkūnas, vaikams pjesė Aitva- 
ras Teisėjas, drama Baisioji Nak
tis, Giesmė apie Gediminą, Al
girdas Izborske, didysis eiliuo- į 
tas veikalas Kazimieras Sapie- .; 
ga ir visa daugybė publicistinių ; 
straipsnių anksčiau minėtuose 
laikraščiuose r žurnaluose.

Tolmesni B. S. kūriniai seka: 
Apyaušrio Dalia, libretas Či
činsko baletui (1942), eiliuotas 
veikalas “Apsiaustas”, kurį dar 
nebaigus buvo suimtas ir išga
bentas į Stutthofą, kur iš sun
kiųjų darbų perkeltas į raštinę, 
dar parašė lyrinę tragediją Pa
vasario Giesmė, komediją Uoš
vė, Dobilėlis Penkialapis, Pa
gunda ir Pranciškiuko Marški
nėliai, o iš kacetp gyvas išlikęs 
dar parašė tos masinio žmonių 
žudymo įstaigos tragikomiškus 
aprašymus Dievų Miškas ir “Pa
jūrio* Kurortas”, nebaigtą dra
mą Barbora Radvilaitė ir paga
liau, savo išsvajotame, bet bol
ševikų bato primintame Gedi
mino mieste Vilniuje lietuvių 
liaudies dainų rinktinę ir jau 
jėgoms išsenkant dar parašė 
simbolišką beviltiško ilgesio ei
lėraščių eiklių — Giesmės Vieš
nelei žydriajai.

Apie B. S. aktingą dalyvavi
mą visokiose lietuvių nepriklau
somo gyvenimo kultūrinės sta
tybos apraiškose būtų galima 
antra tiek prirašyti. Jis vie
nas iš pirmųjų Lietuvos meno 
kūrėjų draugijos, Liet, rašyto
jų ir žurnalistų sąjungos, Liet. . 
šaulių sąjungos, Vilkolakio tea
tro steigėjų, Teatro seminaro 
V. D. Universitete ir Akademi
nės teatro studijos įkūrėjas ir 
vienas .daugiausiai žadėjusių 
jaunųjų Lietuvos jauno universi
teto pirma laikinoje sostinėje 
Kaune, vėliau amžinojoje lietu- 
vos sostinėje Vilniuje profeso
rių. Jis net Stutthofo kacete, 
kasdien susitikdamas su žudan
čia aplinką sugebėjo kitus neda
lios draugus viltingai nuteikti ir 
net buvo įsteigęs diskusinį kul
tūrininkų ratelį “Aitvarus”..

J. Pr.
(b. .d.)

• žmėjų būtų daug, bet kad 
tų davėjų maža.

• Durnas nesupras, razum- 
nas nepadyvys.

JURGIS JAŠINSKAS ,

SPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

1.
šiais 1970 metais Lietuvių Enciklopedi

jos leidykla Bostone išleido dailininko Je- 
zerskio Kosto iliustruotą, didžiulį žurna
listo — rašytojo Bronio Railos veikalą:

“DIALOGAS SU LIETUVIAIS”
Bronys Raila mūsų periodinėje ir ne

periodinėje spaudoje nebėra naujokas, 
ar koks geltonsnapis pradžiažingsnis. Šis 
mūsų raštijoje jau seniai besireiškiąs “kro
nikininkas”, “paklodininkas” (jo rašiniai 
ilgi, žodingi ir vaizdūs, kaip saulės ato
kaitoj paklotos balti drobės), “lietuviškas 
Volteras”, “akimirksnininkas”, o kai kam 
“demagogų demagogas” ir dar kitokiais 
pravardžiais puoštas kultūrininkas savo 
grubių pašaipių, labai vingiuotų ir vaiz
džių rašinių pėdsakus nebeišdildomai yra 
Įmynęs mūsų literatūroj ir laikraštijos 
d irvožem i uosna.

Jo naujausias veikalas, įrištas kietais 
viršeliais rėmuose, yra arti 600 puslapių 
skaitmens. Ir formatas tos knygos dides
nis už Įprastą mūsų formatą, o šrif
tas labai smulkus — kam akys nepratusius, 

A— užsidėkite gerus akinius... žodžiu, 
knyga verta jai nustatytos kainos, nors 
niekur nepažymėta, bet, berods, pardavi
nėjama po 7 dot

Knyga turi 10 įvairiais pavadinimais 
skyrių, o tie skyriai savu ruožtu, įtalpina 
savyje nuo 8 iki 14 poskyrių. Skyrių ir 
poskyrių gausa skųstis negalima. Tai vei
kalas, kuris ne vien svoriu ir dydžiu ne
menkas, bet ir pasiskaitymu ir apmąsty
mu didžiulis. Turinį neįmanoma atpasa
koti.

Tai politinio ir visuomeninio apmąsty
mo, pasikalbėjimo, priešingų pažiūrų as
menų minčių kritika, mūsų gimtojo kraš
to — Lietuvos dabartinės santvarkos ir 
komunistų partijos kritiškas įvertinimas, 
santykių su dabartine Lietuva palaikymo 
problemos palietimas, paskirų žymesnių
jų mūsų visuomenės ir politinės veiklos as
menų pasisakymų Įvertinimas, ir mūsų 
politinių veiksnių darbuotės ir planų ana
lizė. žodžiu: “Broliai, lietuviai, imkite 
mane ir skaitykite, o skaitydami išmany
kite”, o po to — ar pritarkite, ar nepritar
dami ir rūstų veidą rodydami, nusisukite. 
Knyga verta didelio dėmesio 1 Tokios-apie 
tą knygą įvadinės mintys išrausia pagristą 
klausimą: Kas tokią knygą paskatino ar
ba sugundė autorių parašyti?

Tos knygos kilmės istorija gana įdomi. 
Jos autorius — Bronys Raila — vienu lai
ku buvo labai aktyvus ir gausus laikraščio 
DIRVA bendradarbis. Tame laikraštyje 
įvairius klausimus ir visokias aktualias te
mas, skyriuje — Akimirkos — paliesdavo. 
Ir visai nesivaržydamas, ar tos temos lies
davo mūsų išeivijos gyvenimą, ar dabarti
nėje Lietuvoje pasireiškiančius kultūri
nius ar politinius įvykius.

Ir, štai, tos knygos atsiradimo istorijos 

eiga, paties Bronio Railos jo naujai para- . 
šytoje knygoje išdėta:

“1967 m. lapkričio 22 d. “Dirva” iš
spausdino mano eilinę akimirką, vardu 
“Didžiųjų broliu akim”, čia Amerikos lie
tuviam trumpai papasakojau apie neseniai 
Lietuvoje, Vilniuje, išleistą Juozo Baltu
šio kelionės įspūdžių knygą, kurią jis pa
rašė apie sayo ekskursiją per Ameriką, 
pavadindamas “Tęvų ir brolių; takais”...

, aš apie knygą ir jos autorių atsi
liepiau beveik palankiai ir draugiškai, pa
darydamas tik vieną kitą pastabą, kad pa
keleivis nepasistengė tiksliai pažinti savo 
tėvų ir brolių, ankstyvesniųjų ir vėlyvųjų 
išeivių takų Amerikoje, visiškai nesupra
to ar tyčia ignoravo lietuvių politinių emi
grantų gyvenimą ir laikyseną, ir be jokio 
reikalo knygos pabaigoje prirašė keletą 
keisčiausių puslapių apie rusų okupuotos 
Lietuvos laimę, medžiaginius bei dvasi
nius turtus ir komunistų partijos nebepa
tikimą išmintingumą...

Po tos mano akimirkos paliestosios 
knygos autorius ir šovė, kaip dar nė vie
nas mano recenzuotas išeivijos ar sovieti
nės Lietuvos rašytojas.

Amerikos lietuvių komunistiniame laik 
raŠtyje (Laisvėje J. ) jis greit išspausdino 
atsakymą man — tiesioginį, asmenišką, 
karingą. Ir ne tiek atsakymą su mažais 
pasiaiškinimais, kiek puolimą, apkalti
nimą ir mano nusmeikimą “istorijos pra
žūčiai”— taip pat tiesioginį ir asmenišką. 
Tarp kitko, išdėstgdamas, kokį pirmyn 
žengiantį, turtingą ir vertingą gyvenimą 
veda lietuviai rusų okupuotoje Lietuvoje, 

kuri esanti laisva ir nepriklausoma, ir 
visai neokupuota! Taip pat nepamiršda
mas pridėti, kaip jis ir jo bendraminčiai 
gyvena bendrais lietuvių tautos troškimais 
ir yra tikrasis jos balsas”... (Pabraukta 
mano J.)

Tą rašytojo ir buv. okupuotos Lietuvos 
prezidento “pavaduotojo” Juozo Baltušio 
laišką iš Laisvės ištisai persispausdino 
Dirva, o Br. Raila, replikuodamas į tą 
laišką, pasiūlė Zimano redaguojamai 
“Tiesai” Lietuvoje jo replikas persispaus
dinti, jeigu ten, Lietuvoje, anot Baltušio, 
tokia didelė laimė ir laisvė esanti, žino
ma, tuo pasiūlymu nei vienas komunisti
nis laikraštis nepasiaudojo: jų garbinama 
“laisvė” neleido jiems tą padaryti. Iš tų, į 
Juozo Baltušio laišką, atsakymų vėliau iš
sivystė Br. Railos' gabios plunksnos dėka 
ištisas veikalas: “Dialogas su lietuviais”, 
išleistas 1970 m. L. Enciklopedijos leidyk
los.

ISTORIJA KARTOJASI
Ir tik pasižiūrėkime, kaip pavyzdingai 

komunistų ir rusiškų imperialistų valdo
moje Lietuvoje istorija kartojasi.

Dabartinėje Lietuvoje šiemet išleista 
žymiės komunistės Michalinos Navikaitės- 
Meškauskienės atsiminimų knyga: “Žvel
giu į tolius'', ,

Tą knygą Amerikoje recenzavo komu
nistinė “Laisvė”, o ir Naujienose buvo at
spausdintas keliais tęsiniais ėjęs M. Gude
lio rašinys apie minėtą Michailuos Meš
kauskienės knygą. Gyvendami ir mokyda
miesi nepriklausomoje Lietuvoje abu — 

knygos autorė ir tos knygos vertintojas bu
vo artimi pažįstami.

Ir kas atsitiko po Naujienose atspaus
dinto M. Gudelio rašinio? Knygos autorė, 
lygiai kaip ir 1967 m. rašytojas Baltušis, 
savo repliką į jų knygų recenzijas atspaus
dinusius lietuviškus laikraščius visai nesi
kreipė, kaip kad yra priimta visame kul
tūringame pasaulyje ir laikraštinėje prak
tikoje, bet viešais laiškais įniko aiškintis 
komunistinėje Laisvėje: Baltušis 1967 m. 
o Michalina Meškauskienė 1970-m. birželio 
mėnesio 16 ir 19 d. d. Laisvės numeriuose.

Tas ilgas laiškas pradedamas: “Bran
gus drauge Bimbai”, yra atsakymas į Nau
jienose buvusį Michalinos- Meškauskienės 
knygos įvertinimą, nors ji savo laiške ir 
kryžiavojasi sakydama: “Nesirengiu at
naujinti susirašinėjimo su M. Gudeliu. Ne
manau polemizuoti su “Naujienomis”. Tik 
noriu kiek pasidalinti mintimis su “Lais
vės” skaitytojais ir s ,u tais bičiuliais, ku
rie perskaitė mano knygą “žvelgiu į tolius” 
— pakalbėti apie didelius ir mažus reika
lus”.

Ir ji kalba apie tuos “didelius'ir mažus 
dalykus”, ne vieną kartą linksniuodama 
ir Naujienų, ir M. Gudelio vardus. Vadi
nas, nenorėdama, visdelto atnaujina susi
rašinėjimą su jos knygą parecenzavusiu 
autoriumi ir polemizuoja arba replikuoja 
Naujienoms.

(Bus* daugiau)

Skaitykite ir platinkite / 
Dienraštį “Naujienas”
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DR. AN
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLBS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telefj PRospect 8-3229 

Read, tofcfj WAlbrook 5-5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

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

Rex. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-644« 
Pnima ligonius pagal gu«itarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. BIEŽB 
fetef.: PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aklai antraoieniais ir penktadieni el w 
LTeciad. ir sekmad. ofisas n^-d^rytas. 

R«w 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

UK. PtTtR BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RukL: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

t’irmad., ketvirtai nuo 1^-4 ir 7—8, 
antraa., penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir žeštad. tiktai susitarus.

optometriataa

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Lietuvių Brighton Parko Mo 
terų Klubo susirinkimas įvyko 
š. m. spalio 1 d. Susirinkimo 
tvarkų vedė pirm. — Mary Ne- 
bereza. Kasininkė Helen Ven- 
geliauskas pranešė, kad yra 
gauti gražūs procentai iš ban
kų. Tai reiškia, kad Klubas 
auga turtu. Komisija, kuri 
rengė metinį balių — Bernice 
Žemgulis, Helen Vengeliaus- 
kas ir Mary Nebereza — prane
šė, kad balius įvyksta lapkri
čio 22 d. — Hollywood Inn 
svetainėje ir šokiams gros Jur
gio Joniko orkestras. Apie pa
rengimą bus vėliau pranešta.

Buvo pranešta, kad narė Sa
lomėja Šidlauskas yra šv. Kry
žiaus ligoninėje ir kad Tekia 
Norbut dabar jau sveiksta sa
vo namuose.

Po susirinkimo buvo šeimi
ninkei Sophie Stankus sudai
nuota “Ilgiausių Metų”, nes 
buvo jos gimtadienis.

Vėliau buvo gražios vaišės 
visom narėm, kurios tik buvo 
atsilankiusios.

Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 5 dieną £. M. —korės.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Spacial! pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, iii. 60629 

Telefu PRospect 6-5084

DR. EDMUND L C1ARA vv. oist
Tolu GR 6-24W

Vai. pagal susitarimą: Pinm. kelv. 
a—±, »—», auuad^ penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

Roz. GI 84)873

DR. W. M. EiSiN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzio Avo., WA 5-2670

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

DK. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Treč. ir šeštad. uždaryta 
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telofu GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmacL. ketvirtad.,. S—8,

Ofiso teU 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 »ki« Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telefj 776-2880
Naujas m. telef.: 448-5545

- DR. P. STRIMAITIS
\ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 West 71 st St. 

Tel. 925-8296
Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 

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

uždaryta.
Rex. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS - 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bondra praktika, sp*c. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 

TaL: PR 8-1223
Dr V Tauras išvyko atostogų 

' iki XI. «2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas , 

Dr. P. Strimaiti.__

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso t.l.f4 HEmlock 4-2123 
Rezid. t.l.fu Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimų. Dėl 
valandos skambinti tele^°u 
jei neatsiliepia, tai telef GI 8-61P5

Apdraustas porkraustymaa 
S įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 8-1882

PERKRAUSTYMAl

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R.ŠER8UAS 

2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

:RADINSKa' I
STALINIS

RADIJAS - PATEFONAS 
TIK 26 INC. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

j
I

Moterų Diskriminacija 
Lietuviškose Mišiose

Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Kunigų Vienybė kas 
mėnesį' išleidžia “Sekmadie
nių ir šventadienių Mišios” 
(vysk. V. Brizgio imprimata).

1970 m. spalio mėn. sąsiuvi
nio ketvirtame puslapyje ku
nigas kreipiasi į žmones:

“ (Broliai,) prisipažinkime 
nusidėję... tame pat puslapy
je toliau, kunigas ir žmonės:

“Prisipažįstu... ir jums 
(broliai) dar toliau:

“... visus angelus ir šven
tuosius ir jus (broliai)

Devynioliktame puslapyje: 
kun.: “Melskimės (broliai,) 

kad...
Taigi kunigas mišiose visa

da kreipiasi tik į brolius. (Ko 
dėl tie “broliai” dar įdėti į 
skliaustelius?), kai mišių da
lyvių, bemaž visada, didesnė 
dalis yra “seserys”, Atseit, “bro 
lių mišiose” seserys nedaly
vauja.

Tuo tarpu, angliškame -teks 
te visur vartojama broliai ir 
seserys (brothers and sisters).

Kodėl mūsų kunigai ir net 
vyskupas vengia maldose 
kreiptis į moteris? Ar tai nė
ra moterų diskriminacija?

Sesuo

&

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So; MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, HL. 60629

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridiniui į visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje.

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN^ -
TRAVEL SERVICE BUREAU

Nušovė studentą
Irving Jackson, 52 metų am

žiaus negras su šeima prieš 13 
metų iš Jamaikos atsikėlė į 
Chicagą, nusipirko 7135 S. 
Harvard- St. gražius namus ir 
pradėjo abu vaikus leisti į 
moksą. 1

Vyresnis sūnus Harold, 21 
metų, jau buvo vyresnis stu
dentas Illinojaus universiteto 
Chicago Circle. Praeitą antra
dienį po vakarinių pamokų 
grįžus ir einant jau arti namų 
gatve prie jo priėjo baltu 
švarku juodukas ir, kaip liu
dininkai praneša, kažką pasa
kęs paleido iš revolverio šūvį 
į krūtinę ir ramiai neskubėda
mas nuėjo. Haroldas nebepa
siekęs namų sukrito ir mirė.

Rockforde Lietuvių Klube 
pusryčiai Naujienų naudai

Kaip jau minėta, Naujienų 
dienraščio draugai Rockforde 
šį sekmadienį spalio 18 dienų

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS •

kumeti'*

daugiau čikagiečių 
dėti. Ii ,

gražiauaioa gėlės Ir vainikai, antka 
piu papuošimai ir sezoninė* 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Hariem Avo. — 586-1220

Artistas Yul Brynner yra plikas, o jo sūnus Roc Brynner nesioic 
gana ilgus plaukus. New Yorke jam tenka vaidinti trumpaplaukio 

žmogaus vaidmenį, tai kerpasi ilgus savo plaukus.

rengia draugiškus pusryčius, 
kurių pelną skiria Naujienų 
naudai. Petras šernas, vienas 
veikliausių Rockfordo lietu
vių visuomenininkų, telefonu 
prašė pakviesti ko daugiau 
naujieniečių atvažiuoti pusry
čių. Į malonų Rockfordiečių 
kvietimą tikimasi apsčiai atsi
liepimų. Jau keli automobi
liai “tepami” kelionei, o iki sa
vaitės pabaigos tikimasi kad ir 

spės prisi-
JP

Apsauga inuo
Bombų dėliojimų 

nėjimų psichozei plintant, prie 
visų federalinės valdžios na
mų pastatytoj sargybos. Fede- 
ralinių pastabų administrato
rius Robert! Kunzig pasakė, 
kad nuo šiol Įėjimas į visus 
valdžios ipa^tatus kontroliuo
jamas ir sar gybos patruliuoja. 
Toks potvarliis įvestas po to, 
kai Rochestei yje, N. Y. įvyko 
penki bombardavimai, New 
Yorke du ir Orlando Fla., vie
nas. į

Praeitą sekmadienį Chicago- 
je prie Graikija konsulato, 415 
W. Surf St. rastas portfelis su 
19 lazdelių dinąmito ir užtaisu, 
kurs po 20 mini 
gęs, jei bomba 
laiku atrasta.

Chicagos “L” 
ilgai Lake Stre< 
sustabdytas, ii oi buvo patik
rinti tos linijos 
gonai po to, k 
lefoną perspėta, 
dėta bomba. . 
nerasta.

VIENOKIA

(PUTRAMENTAS)

bombų
ir sprogi-

įčių būtų spro- 
nebūtų buvusi

traukinėlis iš- 
it buvo laikinai

traukinių va-

kad esanti pa- 
bkios bombos

OPOZICIJA
Čekoslovakijoj informacijos 

ministeris, sako, 
niją. Pabuvo jis ten kiek laiko, 
ir pagaliau jį p lėmė pats Mao 
Cetungas. Kalbėjo jie apie šį ir 
tą, ir ministeris įgaliau paklau
sė.

nuvažiavo j Ki-

ate, kiek kinie- 
i tamstos rėži-cių yra 

mui? J
— Labai nedaug, — atsakė 

Mao. — Sakyčiau, kad nedau
giau kaip 14 milijonų. O kiek 
gali būti tokių čekoslovakų?

— Maždaug apie tiek pat.

NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Ave., Cicero
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

KAD NĖRA APETITO i
Daktaras: “Ar turite apetitą?
Pacientas: “Ne”. . / 
Daktaras: “Tai blogai!” 
Pacientas: “Kaip aš galiu tu

rėti apetitą, kad prieš išvykda
mas pas jus ką tik stipriai pa
pusryčiavau !”

SALTO MORTALE
Variete teatre publika smar

kiai ploja oro akrobatui, sėk
mingai padariusiam ore mirties 
kilpą (salto mortale).

Ponas Milierius ir sako šalia 
savęs sėdinčiam: “Panašiai ir. 
aš padariau, kai mano automo
bilis atsimušė į medį...”

PADĖKA DAKTARUI
Pons daktare, didžiausią ačiū 

už Tamstos paskutinį receptą ”
“Ar vaistai tamstai, pagelbė

jo?
“Aš pats negavau jų-nė pa

mėginti, bet mano dėdė, per ap
sirikimą juos išgėrė/ir dabar 
aš esu jo turtų paveldėtojas!”

HITLERIS
Tai buvo 1990 metais. IstorL 

jos mokytojas klausia mokiniui
“Kas buvo Hitleris?”. Tyla.
Salės gale silpnas balselis: 

“Tai buvo, pone profesoriau, ma
žas diktatorėlis Stalino epocho
je”. i

• Tam ir lydeka prūde, kad 
karosas nesnaustų. .'
• čia tau ne pernykštė šnypštė.

Suatrinkimų ir parengimų

Chicago Lithuanian National De- 
mokratic Club mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, spalio 14 d. 
8 vai. vak. Hollywood svetainėj, 2417 
West 43 St. Visi nariai prašomi da
lyvauti. ' J. Baličas, rašt.

— Marquette Parko Lietuviu Namy 
Savininkę Organizacijos narių susirin
kimas įvyks šių metų spalio mėn. 16 
diena 7:30 vai. vak. parapijos salėje, 
6820 So. Washtenaw Ave.. Kas norė
tu sumokėti nario mokestį ar įstoti 
naujais nariais, prašomi atvykti 30 
minučių prieš susirinkimo pradžią. 
Yra labai svarbių reikalų, liečiančių 
namų savininkus. Bus paaiškinimai 
apie ateinančius rinkimus ir kaip 
balsuoti. Bus rodomas Walter Raško 
filmas. Narius ir .svečius prašome gau
siai dalyvauti ir stiprinti mūsų orga
nizaciją. Stasys Patlaba

NOV. 7
Regular Moil

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Didžiųjų "747" tėktuvy sparnuose yra 
nutrauko j* matoma plieno struktūra, 
kurioje yra apie 50,000 jvairty sra^ty. 
Technikas kiekvieną turi apdengti g u* 

miniai* klijais.

Pašto valdyba primena, kad kalėdi
nius siuntinius į užsienį reikėty pap
rastu paštu išslysti dar prieš lapkri- 

‘fruaip £ *uaui

H

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG 4

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

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

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

NARIAI:
Chicagoe
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

ALLEN A. ANDERSONUI ; .
mirus, jo žmonai Emily, gimusiai Wendt, 50 metų kartu su 
velioniu laimingai išgyvenusiai, dėdei Willard Carlson, 
broliui Adine Carlson* ir kitiems giminėms nuoširdžią 
užuojautą reiškia f.

Stanley Dargush, Alexander Dargus h, 
Dale and Mignon Boddeker, ^ • j .

Velionis buvo pašarvotas Elmhursto Ahlgrimo koply
čioje, trečiadieni atliktos masoniškos atsisveikinimo apei
gos, ozvėliau palaidotas Oakridge kapuose.

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

' VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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VERTIMAI

PAJAMŲ MOKESČIAI

2735 WEST 71st STREET

RUDENS TURTAI

Call 436-0962

kon-

$3.00

$5,000 minimum
2 year certificate

Selling for $600 
Excellent buy!

$1,000 minimum
1 year certificate

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

-MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

2 šildymai, garažas, 
naujam Marquette Par-

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopa ap- 
draudą, veikia notariatas.

$900 REGULATION 
POOL TABLE

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namv Statyba Ir Remontą*

Call: Frank Zapoils 
320114 W. 95th St. 

GA 4-8654

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

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

na buvo karininku Ukrainos iš
laisvinimo armijoje. Jis palaiko 
ryšius su įvairiomis ukrainiečių 
organizacijomis bei politiniais 
centrais. Bendradarbiauja spau
doje. Dabartiniu metu jis ruo
šia ukrainiečių spaudai informa
cinį straipsnį apie Amerikiečių 
studentų prieškomunistinę or
ganizaciją Young Americans for 
Freedom.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
' IR KITUS KRAŠTUS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

MURO NAMAS, 2 mašinų garažas 
2 akru ąžuolyne. $29,000.

GRAŽUS SKLYPAI po- $2,500.
, 4 NAUJI MŪRO NAMAI ir 3 senes

ni laukia Jūsų.
ABROMAITIS REAL ESTATE 

1005 PORTER STREET 
LEMONT. ILLINOIS 

Tel. 257-6675

GENERAL OFFICE
Must be good at figures 

Some typing.
6255 So. Wabash

BU 8-8222

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE”, —TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų 
Kieti viršeliai $4.00, minkšti

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

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

INCOME TAX

čikagiečiui sekasi
čikagiškis Charles Knox, 25, 

pasižymėjęs kovingumu juo
dukas, 1967 metais gavęs tar
nybą valdinėje kovai su skur
du VISTA organizacijoje nu
siųstas į Des Moines ten pasi
darė darbštus juodųjų pante
rų bendradarbis ir jų organi
zatorius, nors Des Moines pan
teros buvo įtariami visa eile 
revoliucinių bombardavimų 
Vidurvakariuose.

Des Moines policijos žinio- saulinio karo audrose J. D. Čes

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

— Jonas I). česna, Lietuvos 
kariuomenės liavalerijos kapito
nas, yra padėjęs daug pastangų 
kelti draugystei tarp lietuvių ir 
ukrainiečių. - Jo pastangos buvo 
ir yra sėkmingos. Pirmojo pa-

BY BUILDER
2 new homes. 3 bedims. 1% baths, 
Oak trim, Oak cab. Many extras.

Nr. 65th Keating.
CaR 582-8860.

Open home Sun. 1-5 PM.

Didelis pasirinkimas Įvairip pre- 
kly. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

& L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu, draudimai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi- 

f JJy \hų, gyvybės, svei- 
f katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzio Ave. PR 8-2233

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valan kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
RUDIS Tel. CL 4-1050
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LIGHT FACTORY WORK 
No experience necessary. 

We will train.
MCKEE ENGINEERS 

565 W. Washington St.
Room 608

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

WANTED
GOOD RELIABLE DRIVER 

to drive my car several hours, a 
week.

References required.
234-0118

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

^LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖ
Pardaviau* ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
T*U REpubllc 7-1941

mis, Knox šiomis dienomis pa 
skirtas valdiškai .tarnybai su 
$7,000 alga, norsbuvę žinoma, 
kad jis yra išduodu j ų panterų 
pasivadinusios “juodųjų re
voliucionierių komunistų jau
nimo” organizacijos vadas.

Suimti trys padegėjai
Illinojaus IBI agentai suse

kė ir suėmė tris jaunus vyrus 
tarp 19 ir 21 metų amžiaus, 
Įtartus praeitą liepos mėnesį 
padegus mažiausiai 13 namų 
ir pastatų Tinley Parke, pieti
niame Chicagos užmiestyje. 
Be kitų jie sudegino Amerikos 
grybų auginimo Įmonę prie 
6600 W. Oak Forest, padary
dami virš pusės milijonų dole
rių nuostolių. Suimtas dar vie
nas, kurs nusikaltėlius slėpė ir 
dar vienas tebeieškomas.

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditionlng { naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu tinas (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. 80609 

TeL: VI 7-3447

HOUSEKEEPJER
5-day week, cleaning and laundry. No 
Children. Good pay. Age under 55 

years. Northwest Lincolwood. 
Must Speak English.

225-2130
Weekdays Only.

Dvi išprievartautos
Pirmadienio vakarą miesto 

.pietinėje dalyje išprievartau
tos dvi moterys.

Du juodukai, vienas 20, ki
tas apie 16 metų amžiaus, pa
skambino prie durų ir šeimi
ninkei duris pravėrus revolve
riu grasindami Įsiveržė i vidų, 
kur vienas jų nusivarė Į mie
gamąjį, o antras rankiojo ver 
tingesnius dalykus. Išgirdę vy
rą grįžtant, piktadariai pabė
go per virtuvės langą.

Kitoj vietoj, šeimininkė nu
pirkusi vaikams vaistų 96 
Street ir Loomis Blvd, vaistinė-

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių įteikia

JUOZAS (JOE) JURAHIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
"kitas užs. ir vietinės gamybos masi
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 
* mechanikai, vilkikas.
Richmond auto service 
į' 2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

MURO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil 
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ- PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS —BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, pusė rūsio įrengta. 2 
auto garažas, labai gera vieta. Tik 
$23 500

2 PO’ 5% IR 4 KAMB. RŪSY, šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
uas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44.500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui 
geroie Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.
4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin. langai, šildymas gazu. gara
žas. Marcraette Parke. $52.000

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai, 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. S21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės. liauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP, 

(licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — TeL WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, Hl. 60608. — TeL 254-3320 

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

Vedėlas E. ŽUKAUSKAS

PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000. '

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44,000. '

2 BUTŲ". 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. '$36,000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

BEVERLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys apie $14,000 pajamų. Na
mas išsimoka unr 6 metus.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin- 

'__ $25 ooo
2 AUKŠTU MŪRAS. 2 po 5. Nauia 

eazu šilima, garažas, prie Maria HS. 
$275no.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetu vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14.900.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės^ ir 
ceramic vonios, 
arti mūsu*- 
ke. $37,800.

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

| CTA gaus $400,000,000
Į Miestų masinės iransporlaci- 
jos administratorius C. Villareal 
J55sakė, kad daugiau kaip $400 
3nilijinų bus paskirta metropoli
nės Chicagos transportacijai. 
Stangumas tų sumų numatyta 
■įiviem požeminiams geležin- 
|keliams miesto centre statyti, 
30 naujiems su reguliuojamu 

yoru vagonams South Bend ge- 
lęžjnkeiio linijai pirkti, Dan 
Ryan “L” . linijai primokėti, 

d&ary ir Hammond viešajai 
transportacijai pagerinti ir t. t. 
Ar tos sumos atsilieps Į ne- 
jžmoniškai aukštas CTA auto-

BY OWNER
10 yr. old 5% rm., brk. home. 3 
bedrms. New Custom drapes. Full 
base. Excellent cond. Nr. 55th & 
Hoyne.

T E R R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

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

' DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAŲSKAS, Prezidentas

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

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up» ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinaa ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

Skilvio žaizdos daugėją
Chicagoje vykstančioje Ame 

rikos chirurgų konvencijoje 
pranešta, kad. skilvio, ypatin
gai dvylikapirštės žarnos žaiz
dos (ulceriaijyAmerikoje smar 
kiai dangėj a, , sparčiau negu 
daugėja žmoniii prieauglis.

Ulcerių simptomai esą daž
nai klaidingai’ aiškinami kaip 
nevirškinimas,' vidurių nega
lavimas, perdaug rūgšties ir tt. 
Ulceriai atsirandą dėl perdaug 
rūgščių, kurios iš skilvio nu
eina Į dvylikapirštę žarną ir 
ten praėda žarnų) pamušalus. 
Ulceriai esanti? civilizuoto žmo
gaus liga ir beveik nesą žmo
gaus, kurs jų nebūtų turėjęs, 
tik dažnai jie Savaime pasitai
są, kaip pranįsa Dr. George 
Rosemond iš Temple universi
teto PensylyanijojQ ;

Gydytojo priežiūroje, 
troliuojant dietą ir "vartojant 
prieš rūgštis raminančius vais
tus devyni iš dešimties ulcerių 
pagydomi.

Įdomu, kad dvylikapirštėje 
ulceriai vis -labiau' ir dažniau 
pasitaiko moerhns, dažniau
siai kai jos y pradeda rūpintis 
savo pragyvenimu, pasakė 
Alabamos Įunivėrsiteto Dr. 
Frank Moodv

je grįžo prie automobilio, kur 
du piktadariai iš namų tarpo 
pribėgę revolveriu grasindami 
liepė juos nuvežti iki 92 ir Ada 
gatvių, čia išprievartavo at
ėmė $33 pinigų ir grąžinę prie 
91 St. ir Loomis gatvių ją iš
stūmė ir jos automobiliu nu
važiavo.

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Suėmė 71 “besimokančius”
Kaimynams nusiskundus dėl 

triukšmo kėlimo, policija suė
mė 71 mokinius, kurie diena 
iš dienos pamokų metu susi
rinkę prie South Shore High 
School žaidė, iš pinigų lošė ir 
dykinėjo. Policijai paliepus 
eiti Į mokyklą, mokiniai tik 
juokėsi. Dauguma nepilname
čių paleisti namo savo tėvų 
priežiūrai.

Berniukas _ _ ____ __ ___________ ,
gas dalykas, nes joks žvėris nemėgsta, kad kas nors čiuptų fo uode
gą. Bet šis tigras nepavojingas, nes jis prikabintas prie fotografi

joje nematomo retežiaus.

busų ir traukinėlių važmos 
kainas, nieko nekalbama.

Ta virš 400 milijonų dolerių 
suma Chicagai yra numatyta 
iš naujosios $3.1 bilijonų tran
zito programos, kurią Kon
gresas ką tik priėmė ir prezi
dentui persiuntė pasirašyti.

Passbooks

5’/2%

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum 
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., " CHICAGO, ILL. 60632

VYRESNIO AMŽIAUS VYRAS 
Pietvakarių dirbtuvei reikalingas as
muo palaikyti švarą raštinėje, prižiū
rėti šildymą ir kitiems darbams 
Elektros ir vandentiekio remonto 

dirbtuvėje. 
H. H. SYKES.

Tel. MO 6-2370

Baizeko Lietuviu kultūros muziejaus Motery Gildija buvo surengusi arbatėlę Gildijos metinei sukakčiai 
paminėti p. p. Balzeky rezidencijoje rugsėjo 20 d. Iš kairės: p. Phil Juška ir Irena Norbutienė. Užnugary
je maiosi lietuvišku audimu parodos dalis. į

sučiupo tigrį už uodegos. Tai turėty būti labai pavojin-

Kas tik turi gerą, skoni, 
Viską perka pas lieDonp.

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk

—- George Skizas ir Phil Mi- 
kaitis, Brother Rise ir Mt. Car
mel aukšt. mokyklos, futbolo 
komandų žvaigždės, yra priimti 
į Loyolos u-to Loras kolegijos 
naujai sudarytą futbolo koman
dą, kurios si mokslo institucija , 
neturėjo nuo 1930 m. Naujoje 
komandoje G. Skizas jau spėjo 
ypatingai pasižymėti, padaryda
mas per pirmąsias dvejas rung
tynes 5 sėkmingus pasavimus.

— Henry, Stephan ir Mark Je- 
nigas žaidžia Europietišką fut
bolą Lituanicos isporto klubo' 
Nykštukų komandoje. Jų tėvas 
Henrikas žaidžia puolėju pa
grindinėje komandoje. Jenigų 
šeimoje auga dar du futbolinin
kai. šiai pačių inažųjų koman
dai vadovauja ir moko Antanas 
K. Stakėnas.

— Jūratė Staneika, gyv. Brid
geport© apylinkėje, buvo mirti
nai užgauta pravažiuojančio au
tomobilio ties 35-ta ir Shields 
Ave. Vairuotojos pareiškimu, 
nukentėjusi buvo perėjus gatvę, 
bet staigiu judesiu metėsi atgal 
paimti vėjo nupūstą skarelę.

— Lapkričio mėnesį LB Chi
cagos valdyba skelbia spaudos 
mėnesiu Chicagos apygardoje. 
Reikalas plačiau bus aptartas 
apylinkių valdybų pasitarime 
spalio 18 d. 10 vai. ryto Don 
Varnas poste. Spaudos mėnesio 
užbaigai, lapkrikčio 27 d. Jau-, 
nimo centre bus literatūros va-' 
karas ir leidėjų bei redaktorių 
paminėjimas.

*• Dr. Jonas Puzinas, remian
tis* sutartimi su lietuvių Fondu, 
rašo Lietuvos proistorės apžval
gą. Kas šeši mėn. praneš apie 
rašymo eigą. (Pr.).

Dr. Juozas Girnius, remian
tis sutartimi su Lietuvių Fondu, 
rašo Lietuvių Filosofijos istori
ją. Kas šeši mėn. praneš ppie 
rašymo eigą. (Pr.).
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