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Partizanai teigia, jog susirė-

la-

į gydytos žaizdos. Turkų valdžios 
ir teismo atstovai turėjo progos

♦ Sekretorius Rogers tariasi 
su rusais dėl įvykių Egipto-Iz- 
raelio pasienyje. Rogers reika
lauja, kad rusai atšauktų nau
jai pastatytas raketas.

nuo*- 
koks 

rinki-

Astronautai David R. Scott, Alfred M. Worden ir Jaįnes B. Irwin 
rengiasi skristi į Mėnulį Apollo- 15-tuoįu. Jie planuoja nusivežti į 
Mėnulį mažą automobiliuką, kuriuo galės ir toliau nuę nusileidimo 
vietos nuvažiuoti. 1 *—-- --- *■ .. .Prieš juos turės pasileisti [ Mėnulį Apollo 14-tas.

‘ir amuniciją.

Matyti, ara-“taikos sutartis” 
bai pasirašo sutįrtis tik tam, 
kad jas tuoj galėtų sulaužyti; 
Tai pas juos savi rūšies žaidi
mas. į
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Tl TURKIJOJ
Montreal!© policija skelbia, kad Marc Charbonneau 
ir Paul Rose yra ieškomi ryšium su pagrobimu anglą 

diplomato ir ministerio Laporte
MONTREALIS. — Visoje Kanadoje yra ieškomi du asmenys, 

kurie yra įtariami pagrobimu Anglijos diplomato James Cross 
ir Kvebeko (Quebec) darbo ministerio Pierre Laporte. Pastarasis 
jau rastas nužudytas. Montrealio policija paskelbė, jog pagrobi
mu yra įtariami taksi šoferis Marc Charbonneau, 37 metų, ir 27 
metų mokytojas Paul Rose.

Vyriausybės išleistame biule
tenyje sakomą kad abu yra Ka
nados prancūzų kilmės. Policija 
neskelbia, kokiais įrodymais pa- 
siremdama,, ji įsakė areštuoti 
minėtus asmenis. Rose, kuris tu
ri užsiauginęs panašią į Castro 
barzdą, kiek žinomą dviem at
vejais aplankė Kubą. Apie Char
bonneau mažiau turima žinių.

Ministeris Laporte buvo suras
tas šeštadienį. Jo kūnas buvo 
surastas automobilyje. Per ra
diją sekmadienį buvo paskelbta, 
kad taksikabe surasta taip pat 
ir diplomato Cross kūnas. Ta
čiau, kaip atrodo, tas praneši
mas buvo klaidingas. Vėliausio
mis žiniomis, James R. Cross te
bėra gyvas. Iš jo esąs gautas 
laiškas, kuriame jis sako, jog 
esąs ir sveikas. Laiškas buvęs 
paliktas prancūzų katalikų baž
nyčioje. Rašysenos ekspertai 
teigią jog laiškas tikrai Cross’o 
parašytas.

Cross rašąs, jog jis esąs gy
vas ir sveikas. Jis atsidursiąs 
pavojuje, jei policija suseksianti 
vietą-kur jis esąs laikomas. § 

. . -a- ' s - ■
Valdžia sutinkanti grobikus 

išleisti į Kubą, jei jie anglų di
plomatą pavesią Kubos konsu
lui. Numatyta vieta — tiltas 
per St. Lawrence upę. Ten bū
siąs parūpintas ir malūnsparnis, 
kuriuo grobikai galėsią pasinau
doti atlikimui pirmo etapo skri
dimui į Kubą. Grobikai nekliu
domai galėsią skristi tuoj po pri
statymo Cross Kubos konsului.

Darbo ministerio. Pierre La- 
porte’o nužudymas sukrėtė visą 
Kanadą. Net milžiniška dau
guma Kvebeko prancūzų yra pa
sipiktinę teroristiniais separatis
tų veiksmais. Premjero Tru
deau paskelbtas nepaprastas sto
vis visame krašte bus svarsto
mas parlamente. Beveik nėra 
abejonės, kad parlamentas pri
tars suvaržymui pilietinių tei
sių ir suteikimui daugiau teisių 
policijai bei patvarkymui, kad 
į>ūtų panaudota kariuomenė val
dinių įstaigų apsaugai.

Premjeras Trudeau pasirodė 
televizijoje. Jis pareiškė, jog 
iš fanatiškų separatistų galima 
tikėtis ir daugiau teroristinių 
veiksmų. Tačiau valdžia dėsian
ti visas pastangas jų sutriuški
nimui. .

Paskelbtas aliarmas visoje Ka
nadoje sulaikyti įtariamus dip
lomato Cross grobikus ir žudi
kus.

Beveik susilygino
WASHINGTONAS. — Viet

namo mūšiuose Amerikos karių 
nėra daugiau užmušama, negu 
jų miršta nuo įvairių nelaimin
gų atsitikimų bei ligų. Taip 
bent buvo per paskutines dvi 
savaites.

Nuo rugsėjo 27 d. iki spalio 3 
d. nuo ligų ir nelaimingų atsi
tikimų mirė 41 Amerikos ka
rys, o mūšiuose prarado gyvas
tį 33 kariai.

MASKVA. -— Sovietai paskel
bė savo metinį “komunizmo pri
sakymų — dekalogą” šį kartą iš 
57 punktų, pradedant karvių 
melžimu, baigiant Vietnamo ka
ru. Pavyzdžiui “Tegyvuoja so
vietų moterys, aktingos komu
nistinės bendruomenės kūrėjos”, 
Jaunuoliai ir mergaitės, ryžtin
gi marksizmo-leninizmo teori
jų. įsisavinto j ai”, “Saugokitės 
reakcijos ir revanšizmo pajėgų 
intrigų”, ir t. p.

NEWCASTLE, Anglija. — 
Miss Dorothy Smith, 58, beva
žiuodama automobiliu užmigo ir 
bmų, kurių du buvo užmušti vie-į - • * --
įvažiavo ' į šešių motorciklistu siremimas- Tas kelias svarbus tuo, kad juo pristaoma iš Sirijos 
toje, o trečias neteko kojos. Teis-‘ Partizanams įvairūs reikmenys, įskaitant ginklus f ' ' '' 
mas Miss Smith nubaudė $240 Brigadą susidedanti iš 60 tan- 
pinigine bauda ir dvejus metus kų, apšaudė keturis kaimus, ku- 
uždraudė vairuoti automobilį. Įrie yra tarp Ramtha ir Irbid, 50

ROCHESTER, NY _ New artume nuo sostinės Am-
l»Yofko valstybinė pdicija išleido '™“.- P^nai raketomis ir 
SMetenj, skatinant policija Ka. I fateis gmklais staigėsi atsiginti. 
nados pasieniais sekti tris au.ĮP^^ęgdndentu, kurie bu- 
tomobfflus su Kvebeko, provinci-l™ “to11 fronto '• susišaudy- 
jos numeriais. lie automobiliai mas /net nau^°iant kanuoles) 
yra vienas Volkswagen su lente- tęsėsl apie tris 
le 4L-4715, antras Meteor 38-
0780, trečias Volvo 1M-3033. Jie! mime jie nenukentėjo ir pajėgė 
paieškomi ryšium su Kvebeko užimti kaimus, kurie kontroliuo- 
separatistų piktadarystėmis. Esą ja iš Sirijos, einantį kelią. Esą, 
žinoma, kad tuose automobiliuo
se važiuoja ginkluoti ir pavojin
gi asmenys.

ISTANBULAS. —. Turkijos 
valdžios pranešimais, choleros 
epidemija, nuo kurios Istanbu-

JORDANO KARIUOMENĖ ATNAUJINO
PALESTINOS PARTIZANŲ PUOLIMĄ

AMRAWA, Jordanas. — Tarp Palestinos part Žanų ir Jorda
no valdžios tankų brigados dėl kontrolės kelio iš Sirijos įvyko su-

• - • - —n. — '__ _ W

Antanas Rudis tarėsi 
su turku ministrais

Antanas J. Rudis, buvęs Ame
rikos Lietuvių Tarybos prezi- 
tas, buvo Turkijoje, kai Bra
žinskai įsakė sovietų lakūnams 
skristi į Turkiją. Rudis jau ne 
vieną kartą yra buvęs Turkijo
je įvairiais biznio reikalais. Jis 
yra gavęs turkų valdžios ir pra
monės užsakymų įvairioms ma
šinoms ir gerai susipažinęs su 
turkų valdžios atstovais.

šiomis dienomis Rudis turė
jo progos pasimatyti su turkų 
vidaus reikalų ministeriu, teisin
gumo ir prekybos ministeriais. 
Rudis prašė leisti jam pasima
tyti su Karoliu Bražinsku ir jo 
sūnumi Algirdu. Dabartiniu me
tu turkų valdžia niekam nelei
džia pasimatyti su pabėgusiais 
lietuviais. Turkai nenori, kad 
kas jų nesužalotų, kaip tai yra 
atsitikę praeityje. Turkai ne 
tiktai davė Bražinskams tremti
nių teises, bet prižadėjo-jiems 
saugumą.

'Pranešimai sako, kad Turki j on 
išskridęs Romas Kezys, bet jis 
bereikalingai tokion ilgon kelio
nėn paleistas, nes turkų val
džios atstovai labai nenoriai kal
basi su nepažįstamais jiems žmo
nėmis. Turkijon išskridusį ir 
Elena Armonienė, kuri buvo Ro
moje vienos bylos reikalais. Ar
monienė taip pat nori patirti 
apie dabartinę Bražinskų teisi
nę padėtį ir jiems padėti, jeigu 
būtų galima.

K. BRAŽINSKAS NENORĖJĘS NIEKO1

Turky teismai išteisino Bražinską dėl 
lėktuvo tarnautojos mirties

ANKARA, Turkija. — Turkų įstatymai labai griežtai skiria 
teismus nuo krašto administracijos. Turkų vidaus reikalų minis- 
teris atsisakė daryti bet kokį sprendimą dėl Karolio ir Algirdo 
Bražinskų, kol Trabzono teismas nepaskelbs savo sprendimo, šeš
tadienį turkų teismas pripažino Bražinskus tremtiniais iš Sovietų 
Sąjungos ir abiem pripažino tremtinių teises.

priešas bandąs užimti kaimus ir 
nutraukti susisiekimą su Sirija. 
Jei tai jam pavyktų, tai partiza
nai negalėtų gauti iš Sirijos gin
klų bei kitokių reikmenų.

Abu Fedia, Palestinos išlaisvi
nimo fronto kapitonas, pareiškė,lo lūšnynuose mirė daugiau kaip . ..v . . .. . , | jog susirėmimas su Jordano val-60 žmonių, jau esanti sustab-’*Lvt . . . , ... ,

dytą tačiau daktarai prisibijo/ 
kad tai tik laikinas atoslūgis.

TORONTO, Ont.

į džios kariuomene įvyko dėl to, 
kad toji kariuomenė bandė per
kirsti kelią, kas buvę pažeidimu

- Kanada partizanų vado Yasir Arafato 
planuoja auginti geriausią ma- j pasirašytos sutarties su Jordano 
rijuaną pasaulyje, bet perspė- karaliaus Hussein valdžia. Pa- 
ja, kad tik tyrinėjimų tikslais, gal tąja sutartį, partizanai gali 
Gautos kanapių sėklos iš Turki-. laisvai naudotis krašto keliais, 
jos, Lebano, Meksikos, Moroko jei jie nepažeidžia eismo patvar- 
ir kitur. Norima išvystyti ma-.kymų. Tai reiškią jog jie tais 
rijuanos kultūrą turinčią ko 
stipresnes haliucionogenines sa
vybes. Marijuanos pasėliai bū
sią slaptai laikomi ir akylai sau
gomi.

WASHINGTONAS. — Cenzo 
Biuras spėja, kad ateinantiems 
lapkričio 3 dienos rinkimams bus 
124 milijonai balsavimo amžiaus Į 
Amerikos piliečių. Tai yra 4[^. 
milijonai daugiau kaip buvo 1968 
metais per prezidentinius rinki
mus. Nors per lapkr. 3 dienos 
rinkimus teks išrinkti visus 435 
atstovus į Atstovų Rūmus, 35 
senatorius ir įvairius valstijų ir 
miestų pareigūnus, tačiau bal
savimuose dalyvaujančių 
Šimčio nesitikima tokio, 
būna per prezidentinius 
mus.

keliais gali vežti ginklus, amu
niciją bei kitokius reikmenis.

Jordano armijos vadovybė yra 
kitokios nuomonės. Ji teigia; 
kad pagal padarytą sutartį, ka
riuomenė turi teisę kontroliuoti 
minėtus kaimus ir nuo tos tei- 
sės ji bemananti atsisakyti. O 
tai reiškia, jog tarp partizanų 
ir kariuomenės gali įvykti ir dau- 

' giau susirėmimų.
Faktiškai jau ir įvyko dau

giau susirėmimų. Susišaudyme 
Amman sostinėje žuvo vienas 
partizanas, kurio kūnas buvo 
nugabentas į partizanų būstinę, 
esančią Intercontinental vieš
butyje.

Vadinamoji taikos sutartis 
tarp partizanų ir, Jordano val
džios buvo pasirašyta vos prieš 
kelias dienas. Anksčiau pasira
šyta tokia sutartis (ir ji buvo 
nebe pirma) baigėsi civiliniu 
karu, kuriame šimtai žmonių 
žuvo ir tūkstančiai nukentėjo. 
Atrodo, jog tokio pat likimo su
silauks ir vėliausiai pasirašyta

♦ Chicagos teisme vienas ne
gras norėjo pabėgtų! jis sužeidė 
teismo tarnautoją, Į bet polici
ninkai jį mirtinai sužeidė- .

♦ Montręalio gyventojų dau
guma yra pasipiktinusi separa
tistais, nužudžius Quebecko dar
bo ministerį Laporte. Policijai 
pavyko nustatyti vietą, kurioje 
buvo laikomas ir nužudytas mi
nistras. I

♦ Kanados premjeras Trudeau 
gavo parlamento pasitikėjimą 
dėl karo stovio ir pilietinių tei
sių suspendavimo. Už premje
ro priemones pasisakė 190 at
stovai, o prieš tiktai 16.

♦ Pietų Korėjos kariai nušo
vė du šiaurės Korėjos karius, įsi
veržusius į demilitarizuotą zoną.

♦ Italų kariuomenė apsupo 
Reggio Calabria miestą, kuria
me jau kelinta diena ėjo visuo
tinas streikas. Atvykus tan
kams, streikas pasibaigė.

— šiandien Trabzono teismas 
dar kartą svarstė Bražinskų by
lą ir išteisino Bražinskus dėl lėk
tuvo tarnautojos mirties. Pada
rius teismui tokį nutarimą, tur
kų valdžia davė pilnas tremtinių 
teises Karoliui ir Algirdui Bra
žinskams ir leido jiems apsigy
venti bet kurioje Turkijos vie
toje, arba išvažiuoti iš Turki
jos, vakar telefonu pranešė iš 
Ankaros Antanas J. Rudis, kuris 
turėjo progos pasikalbėti su tur
kų vidaus reikalų ministeriu.

Trabzono teisėjai, išklausę 
Bražinskų pasakojimus apie lie
tuvių gyvenimą rusų okupaci
joje, apie ištrėmimus ir prieš lie
tuvius vartotą prievartą, pripa
žino, kad Bražinskai bėgo iš So
vietų Sąjungos politiniais sume
timais. Nustačius šį principą, 
nesą pagrindo kaltinti Bražins
kų žmogžudyste arba pasikėsini
mu nuversti sovietų valdžią. 
Bražinskai vadovavosi tiktai vie
nu motyvu, būtent: pabėgti nuo 
sovietų valdžios persekiojimų.

■— Sovietų lėktuvo kapitonas 
pareiškė įsitikinimą, kad Brą- 
zinskas neturėjo tikslu nušauti 
jo arba lėktuvo tarnautojos, jei
gu jis būtų norėjęs ką nužudyti, 
tai jis būtų galėjęs lengvai tai 
padaryti. Kapitonas pradėjo 
kraipyti lėktuvą, norėdamas Bra- 

n- į zinską parmušti, tai tik tada^ iš
šovęs jo revolveris.

Du sovietų lakūnai išskrido į

į Kaliniai sveikina
AI. Solženicina

MASKVA. — Sovietų politi
niai kaliniai sveikina Alėksan-’ 
drą Solženiciną Nobelio premi
jos laimėtoją už literatūrą Svei- ________ _______ _ _____ _
kinimas gautas iš priverstino Sovietų Sąjungą, bet sunkiau 
darbo stovyklos. . Po „trumpu sužeistas kapitonas pasiliko Trab 
sveikinimu pasirašė —- dvylika zono ligoninėje, kol jam bus ap- 
stovyklos kalinių.: Toji stovyk- gydytos žaizdos. Turkų valdžios 
la yra 300 mylių atstume nuo teismo atstovai turėjo progos 
•Maskvos ir vadinasi Mordavija apklausinėti kapitoną. Jie aiš- 
17A stovykla. Iciai nustatė, kad Bražinskai ne-

Spygliuotos vielos ir automa- turėjo tikslo ką nužudyti, jiems 
tiniais ginklais apsiginklavę (terūpėjęs pabėgimas iš didžiu- 
lengvabūdžiai sargai neleidžia jj0 sovietu kalėjimo.

matuotą šmeižtų ir melų kam- 
paniją prieš pabėgusį Bražins
ką ir jo sūnų Algirdą. Kaltina 
jį nebūtais nusikaltimais. Gai
la, kad šie nepamatuoti šmeiž
tai laisvojo pasaulio agentūrų 
nešami Į užsienius ir kartojami 
laisvoje spaudoje.

Turkai atidavė rusams Trab
zono aerodrome nusileidusį sovie
tų lėktuvą, išleido lakūnus ir vi
sus keleivius, kurie norėjo išva
žiuoti. Turkų valdžia atmetė so
vietų valdžios reikalavimą iš
duoti jiems Bražinskus.

Rusai tikrina 
lėktuviĮ keleivius

MASKVA, 'Rusija. — Sovie
tų valdžia pradėjo tikrinti visus 
keleivius Maskvos aerodrome, 
— sako žinių agentūros. — Ru
sai biją, kad nepasikartotų tie 
patys įvykiai, kurie praeitą sa
vaitę vyko iš Bochumo pakilu
siame lėktuve. Iki šio meto ru
sai nenorėjo prisidėti prie tarp
tautinės lėktuvų grobimų kon
trolės, bet yra pagrindo manyti, 
kad dabar jie kitaip į šį klausi- 
mą pažiūrės. Sovietų spauda no
riai rašydavo apie pagrobtus ir 
Kubon skrendančius Amerikos 
lėktuvus, bet nieko nedarė apie 
nusikaltimų sumažinimą.

Rusai neleidžia užsieniečiams 
tikrinti keleiviu sovietu aerodro
muose, bet jie nieko prieš netu
ri, jei amerikiečiai norėtų tik
rinti keleivius, jau įlipusius į 
lėktuvą. Amerikiečiai nepaten
kinti šia sovietų pozicija, nes 
žmogus, jau įlipęs į lėktuvą, gali 
terorizuoti keleivius ir lėktuvo 
tarnautojus.

mums asmeniškai pasveikinti 
jus, sakoma tame slaptame pri
siųstame sveikinime. Toliau sa
koma, jog kol bus tokių rašy
tojų kaip Solženicinas, tai ko
munikacija tarp žmonių nepa
siliks vien tik jėgos (atseit, ko
munistų valdžios) kontrolėje.

Tarp kitų, po sveikinimo teks
tų pasirašė Jurij Galanskov, ku-

Leopardai nekeičia savo kailio taip pat margyjv raity Bet 
ta didžioji laukinė katė primena visiems, kad spalio 25 d. 2 vai. 
ryto prasideda Standartinis laikas ir laikrodžiai yra atsukami vieną 
a V valandą.

Sovietų spauda šmeižia 
tėvą ir sūnų

Sovietų valdžios atstovai 
bai nepatenkinti Trabzono teis
mo sprendimu ir turkų vidaus 
reikalų ministerio pozicija. Pri
pažinimas tremtinio teisių Ka
roliui Bražinskui ir jo sūnui Al
girdui sako, kad pačioje Sovie
tų Sąjungoje persekiojimai tę
siami, kad visa Sovietų Sąjun
ga yra didelė koncentracijos sto
vykla. Iš Sovietų Sąjungos bė- 
go žmonės anksčiau, tebebėga 
jie ir šiandien.

Jeigu sovietų valdžia būtų 
Bražinsko neištrėmusi į Uzbe
kistaną, tai jis nebūtų turėjęs 
bėgti į Turkiją.

Sovietų spauda pradėjo nepa-

ris buvo nuteistas septyniems 
metams už smulkmeniška apra
šymą rašytojų Andrei Siniavs- 
kio ir Julij Danielio bylos, — 
aprašymo, kuriame buvo per
teiktos ir rašytojų teisme pasa
kytos kalbos.
Solženicinas kaip tik labiausiai 
išgarsėjo savo “Viena diena Ivan 
Denisovičio gyvenime”, kur ap
rašomas tiesiog pasibaisėtinas 
stovykloje laikomų kalinių “tik 
vienos dienos” gyvenimas.

Žydai pirmi atradę 
Amerikos kontinentą 

• NEW YORKAS. — Brandeiš 
universiteto profesorius teigia, 
kad Amerikos kontinentą pir
mieji atradę žydai. Tai atsiti
kę 1,000 metų anksčiau, negu 
Kolumbas pasiekė Ameriką. Tie 
žydai buvę iš Vidurio Rytų. Ro
mėnų persekiojami, jie pabėgę 
iš Vidurio Rytų ir laivais ar lai
vu atplaukę į Ameriką.

Profesorius Cyrus H. Gordon 
turi ir įrodymų. Tennessee vals
tijoje 1885 m. buvo užtiktas su
piltas kapas. Jame buvo suras
tas akmuo su užrašu. Užrašas 
buVo nufotografuotas ir pasiųs
tas Smithsonian institucijai. Ka
dangi užrašas buvo nufotogra
fuotas, taip sakant, “aukštyn 
kojomis”, tai į jį nebuvę krei
piama dėmesio. Gordon atkrei
pęs į jį dėmesį, kai užrašo fo
tografija gavęs iš Columbus 
(Ga.) muziejaus. Betyrinėdamas 
tą užrašą, jis patyręs, kad to
kią rašyseną naudoję izraelitai 
romėnų laikais kažkur prie Jor
dano upės maždaug 70-135 me
tais prieš Kristų. Tada romėnų 
nugalėti žydai buvo persekioja
mi ir nemažas jų skaičius pabė
gęs. Kai kurie tų pabėgėlių, 
kaip teigia prof. Gordon, ir pa
siekę Ameriką.
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Chicago Savings and Loan Assn

dar priedams 
— sukelia ke

tos pačios
— koinite-

YOUI SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 
. 6 . MONTH MATURITY -

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Aecouhtš 

$100.00 MINIMUM

Yra atlikti nuodugnūs tyrimai 
su 2746 amerikiečiais vartojan
čiais svaigalus. Visi jie buvo 
virš 21 metų amžiaus. Jų 50% 
svaiginosi >-todėl, kad jiems deg
tinės skonis patikęs. Tik 29% 
gėrė, kad pabėgtų iš,realybės — 
iš nemalonių gyvenimo apysto-

DlVlDĖNDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

on Certificates 
of $1000

ONE YEAR MATURITY

NAUJIENOS, CHICAGO I, ILLl — TUESDAY, OCTOBER 20, 1976.

Nauja mašiną ežerams valkti. Ji kerta visas Žoles iki 5 pėdų gilumo, tas žoles išvelka į krantą 
ir pravalo ežerą. Nustatyta, kad žoles labai daug prisideda prie žuvelių nuodijimo.

even tne langua 
s, to come here?

to paseka esti širdies atsisaky
mas toliau reikiamai dirbti 
(heart failure).

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4^40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

■ PHONE: 2544470 ;

nuo negerovių (profilaktika) ir 
gydymasis visapusiškas gali 
mums užtikrinti geriausią svei
katą. Liaukitės visi vien vita
minu E visas savas negeroves 
tvarkę, šitoks elgesys bus savęs 
žalojimas bei mediciniškų prie
tarų prisilaikymas ir tokios ža
los aplinkoj skleidimas.

Dar ne galas alkoholiškų 
blogybių

Dažnas gėrėjas, kuris pakan
kamai maitinasi — užtenkamai 
vartoja baltymų (proteinų), ku
ris neturi stokos vitamirių ša- 
vo kūne — visvien gali susirg
ti arteriosklėroze. Gerai, kad 
minėtas pacientas gavo jo Šir
dies plakimus — tas privertė jį 
kreiptis prie gydytojo'. Daugu
mas

(Minimum $5.000) 
.Certificate.

Ž Years Savings

suteikia? Dabar daugelis apie 
tą vitaminą žino iš “Healthy 
Food” krautuvių apturimos li
teratūros. žinau daug savo pa
žįstamų, ypač dvasiškių, tą vita
miną tablečių bei kviečių daigų 
(cereals) pavidale naudojančių, 
tą vitaminą giriančių ir gerai 
besijaučiančių.

Atsakymas. Getai daro visi 
tie, kurie vartoja gausų vitami
nų E maistą. Gerai daro ir tie, 
kurie vartoja kviečių daigų 
dripsnius (weat germ cereals). 
Vitaminas E yra reikalingas 
žmogaus kūno ^sveikatai. Dar 
apie jb įtaką širdžiai ne viskas 
žinoma, o kiek žinoma — jis 
tik gero teikia. Todėl visi var
tokime vitaminu. E turtingą 
maistą: daigus kviečių, žemės 
riešutų (peanuts) ir kukuruzų.

Tik vienos klaidos nepadary- 
kim toliau, kokią iki šiol darėm: 
rietnėskiifi ihoksliškoš medicinos 
patarimų sveikatos apsaugos ir 
palaikymo srityje. Tik visapu
siškas savos sveikatos tvarky
mas: tinkamas apsisaugojimas

*> start i ner onė, there an 
•ome rewom. ffljn

• Reasons yon. £091

Take stock in America
Bay US. Savings Boridi

Alkoholis dviašmenis kardas širdžiai.
Mediciniška iiėsa

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

- gali nutukti ta- 
Pavojingai daug 

gali riebalų. kūne susikrauti, 
ypač kepenyse. Tik prisiminki
me mūsų ^aplinkoje esančius 
alaus statines savo viduriuose 
nešiojančiuosius. Tikri ligoniai 
yra tokie mūsiškiai. Ir nemė
gink tokiem patarti tvarkytis: 
tokie geriau mirs be laiko, bet 
savo įpročio nesiryš keisti.

Kai mažas svaigalų kiekis pa
lengvina įtampą ir baimingumą, 
pergaūsus ir perdažnas svaigini
masis — yra savęs žalojimas, 
čia ir prieiname didžiausią vi
sų žmbnių vergą: jausmais sU- 
silpimą.

Pasiskaityti. Hėart-O-Gram, 
Vol. 2 No. į.

gesni: ankstybą alkoholinę šir
dies raumens negerovę (alcoho
lic myocardopathy) turėdami 
tokie nieko nejaučią tol, kol ne
pataisomai širdis sugenda. -

Daugumas pacientų pagreitin
tą pulsą ir širdies nereguliaru
mus (tachycardia and palpita
tion) priskiria nervuotumui: 
įtampai ir baimingumui (ten
sion and anxiety). Gydytojas 
minėto paciento.-negerovėje su
sekė du negerumus: 1. jis per
daug svaiginosi, 2. jis nejautė 
perdaug išgeriąs svaigalų. Lai
mėj kad liga — dėl alkoholio 
širdies raumens pakenkimas 
buvo susektas anksti. Tokiais 
atvejais širdies. raumeniui žala 
gali būti atstatyta, bet tik su 
viena sąlyga: žmogus turi liau
tis gėręs svaigalus.

Jau išėjo seniai laukta •
Juoze s Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didėlio fbrtnato psĮ, daug paveikslų. Kaina $2.00. 

persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupes, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunČiant 

čękj ar Money orderi tokiu adresu:

“AŠ atėjau pas gydytoją tar- 
'tis dėl savo širdies, ji šokinėja 
tarsi norėdama iš krūtinės išlėk
ti, *o gydytojas klausia manęs 
kiek aš išmetu burnelių prieš- 
pietus”, nepatenkintas pacien
tas porina šavb pačiai. Taip dau
gelis tnano, jiė tiki, kad alkohb- 
Hš'jų širdžiai nekenkia. Juk net 
gydytojai pataria širdies angina 
negaluojantiems išmesti po bur
nelę'. Tai, kam tada gydytojas 
klausinėja apie išgėrimo dydį,
— rūstaus nę vienas.

Peršlstatykim, kad gydytojas 
turi savo kabinete šitokį paci
entą: 52 mėtų, ūgio 6’4”, svo
rio 234 svarų. Jo kraujospūdis 
normalus. Elektrokardiograma
— normos robose, išskyrus prie
širdžiu virpėjimą. Bet jis skun
džiasi jau pusmetis širdies pla
kimais — palpitacijomis. Gydy
tojas įtaria jį turint per alkoho
lį gautą širdies raumens paken- 
kįmą (suspected alcoholic myo- 
cardbpathy). Mat, jau dešimt 
metų .kai gydytojai žino alkoho
lio nuodingą veikimą širdies rau
menim. - Visi gydytojai žino, 
kad ne tik gausus, bet ir negau
sūs— net nepasigeriant alkoho
lio vartojimas tiesioginiai pa

kenkti širdies raumenį gali. Mi
nėta alcoholic myocardopathy 
dažniausiai užtinkama pas nu
tukusį", vidutinio amžiaus vyrą, 
kuris reguliariai daug išgeria 
svaigalų. Kitais atvejais kitaip 
su alkoholikais nutinka: nete
kęs atliekamo, cento alkoholikas 
nepajėgia nusipirkti maisto. Blo
gas ■ maitinimasis priveda prie 
vitaminų ir mineralų stokos kū
ne. Tai veda prie širdies ir krau
jagyslių . nenormalumo — viso :

Alkoholis ir Kepenų negerovė
Iki šiol buvo teisingai ma

nyta, kad alkoholis per savo po
veikį į kepenis — 
nedasimaitinimas 
penų iiegerovę. Pakenktos kepe
nys netvarko reikiamai riebalų. 
Kepenys skaldo riebalus (meta
bolizuoja) ir pagamina choles
terolį ir Beta-proteinUš. Chro
niškai išgeriantysis dažniausiai 
esti apsaugotas nUo arterioskle- 
rotinės širdies — jis nemiršta 
dėl sklerozės. Toks žmogus pa
keičia vieną negerovę į kitą: jis 
miršta nuo kepenų pakenkimo. 
Jo kepenys pradžioje suriebėja, 
.po to susitraukia — gaunasi su
siraukšlėjusios, guzuluotoš ke
penys (cirrhosis). Geriau gy
venti, negu mirti — tą visi ži
nom. Bet alkoholikas nepajė
gia tokio žinojimo savam gyve
nimui pritaikyti: jis miršta be 
laiko savas kepenis ir savą šir
dį nužudęs. Dabar susekta, kad 
alkoholis dar blogiau pasitarnau
ja smegenims, nervams ir šir
dies raumeniui, negu kepenims.

Passbook Savings 
All accounts čofh' 
pounded daily — 

paid quarterly.

neteko pašalpos
WA6HINGTONAS 

434 studentai iš 86 kolegijų ir. 
universitetų dėl dalyvavimo riau
šėse neteko federalinės finansi
nės pašalpos, praneša švietimo 
ofisas.

Atstovų Rūmų aukštesniojo 
švietimo komiteto pirmininkė 
Edith Grėen (D., Ope.) papeikė 
tokius universitetus, kaip Wis- 
consino ir Michigano, kurie ne
paisydami ten keltų riaušių, ša-

Nuo 
1914 metų

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

Per degtinę gaunami geruniai 
; Alkoholis gali būti ramintoj as. 
Mažose dazėše alkoholis paleng
vina baimingumą. Tuoini jis pa- 
dėda širdžiai — kitaip jai dau
giau galėtų pakenkti nervinis 
įsiteiripifnas. Nelaimė su alko
holikais yra, kad jie daug išgeria 
idant atsiektų tos pat gerovės, 

pacientų ėsti daug nelaimiu-1 kaip anie mažai išgeriantieji.

John Pakol, Šr.f Chairman oi the Board > -

6245 So. WESTERN AVE. . TEL GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to .8 P. M.. Tues, 9 to 4, Thure. k Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Chicago Savings 
ind Loan Association

Vienas žmogus turi labai at
sakingą darbą. Tokio visa diena 
pilna įsitempimų. Toks vos tik 
į namus — ir tuoj už martini. 
Taip jis jį gurkšnoja, su žmona 
pasikalba — vėdina savus ner
vus. Taip nė nepajunta, kaip 
šešis-septynis “Šatus” sutašo. 
Toks buvo virš minėtas pacien
tas. Gydytojo patartas, jis pu
sę mėnesio negėrė svaigalų. Jo 
širdis pradėjo normaliai plakti: 
nenormalūs širdies susitrauki
mai pranyko.

Dėl alkoholip širdies pakenkimas 
įvairiai pajaučiamas

Nusiskundimai dėl pažengu
sio alkoholinio širdies pakenki
mo yra įvairūs ir gausūs. Pažeria 
gūš tokiai negerovei atsiranda 
kvšpb trūkumas ir pulso neregu
liarumas.;} žmogus turi kvapo 
trūkumą atsigulęs. Tokiam ima 
tarpais kvapo trūkti naktimis. 
Ima širdis chroniškai šlubuoti 
— nepajėgti reikiamai kraują 
varinėti (heart failure). 'Prie
dui dar komplikacijos atsiran
da: dažnas pulsas (tachycar
dia), širdies pilnas Mokas — 
tai suretėjimas pulso iki nepa- 
kankariiOš ’cirkuliacijos, dar atsi
randa užsikimšimas gyslų'krau
jo krešuliais.

Malonu girdėti, kad visiškai 
paliovus svaigintis, ir, reikalui 
esant, pasilsėjus, nepertoli dėl 
alkoholio įklimpęs ligoh ,gali iš 
jos išsikrapštyti. Daugelis taip 
laimingųjų visai netenka mi
nėtų negerovių. Liaukimės bu
vę tamsybės ir alkoholio vergi
joje; nelaikykime chronišką iš- 
sigėrimą geru daiktu, jei laiki
nai kai kam patariama burnelę 
svaigalų išmesti širdžiai sune
galavus. ,f . V

Alkoholis ir didelis pilvas
Alkoholis turi kalorijų. Jis 

kelia apetitą 
da žmogus.

---------------------------------—

STENKIME teišingu 
ATSAKYMU PASINAUDOfl

■ » .................................................. .................Ali

Nelaikykime dalies už visumą f ■ * ’’■-f*. * t* ~ ~ '
Klapsimas. Prašau daktarą 

paaiškinti, kad reikalingi kito* 
kie vaistai širdžiai, kad vitami
nas E taip daug gero Širdžiai

Pertvarkė komitetu
Vilniuje Ugšiol veikęs, vadi

namas Ministrų Tarybos Vals
tybinis radijo ir televizij oA ko
mitetas pertvarkytas į sąjun
ginį respublikinį - 
“Ministrų Tarybos’ 
tą. Pirmininku paskirtas Ilg
šio! tas pafėigaš, višą ėflf fefitų 
ėjęs J. Januitis.

Pertvarkymas į “Sąjunginį — 
respublikinį “Valstybinį komi
tetą reiškia, kad Vikriausi parei
gūnai turės daugiau viršininkų 
Maskvoje, žinoma, ir žymiai 
daugiau laisvės. (E)

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

__  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

1W5 Š6. Halstėd Stffeet . I1L 60608

INSURED
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tArgentinoje vieną autobusą ištiko gan laiminga katastrofa. Paslydąs 
ant šlapios gatvės autobusas užvažiavo ant stulpą prilaikančios vie
los, pasikėlė, tačiau neprarado pusiausvyros Ir visi keleiviai galė

jo išlipti.

Yes I want to lose five pounds overnight. Please rush /by mail 
CANADIAN BUTZ DIET. I enclose $3.00 cash, -money--order; 
or cheque (Sorry no C.O.D.’s). l . f.' .' ; ' /
If payment by cheque enclose $3.50 to cover 

CANADIAN BLITZ DIET 
203-15104 Stony Plain Road, 
EDMONTON, Alberta, Canada

NAME „

ADDRESS

CITY _x.

■■■■■

STASYS JUŠKĖNAS

K PASIENIEČIO DIENORAŠČIO
,.w^i.ii!iiii. - .

IM
3,800 demokratams

(Tęsinys}

SKENDUOLĖ IR 
“NELEIDŽIU”

Pavasarį, baigiant Nemuno
ledams išeiti, vienas pasienie
tis eidamas palei Nemuną pa
matė krūmuose įstrigusį mo
ters lavoną. Klaipėdos krašte 
buvo tokia tvarka, kad., kurio
kaimo ribose skenduolis buvo 
rastas, jeigu niekas neatsišau 
kia, laidojamas to kaimo gy
ventojų lėšomis.

Apie skenduolę pranešėme 
autonominės, krašto ixilici- 
jos. vachhūstrui Steinvende- 
riui. Pastarasis, sumobiliza- 
vis vyrus, - ištraukė iš Nemuno 
skenduolę. Prieš įdedant į 
karstą palaidojimui, prie sken 
duolės aprašymo pakvietė ma
ne ir kaimo, seniūną liudinin
kais.

Tai buvo smulkaus kūno su
dėjimo apie 30 mehy amžiaus 
moteris. Apsiavusi . vailokais, 
kojos apsuktos storais autais, 
apsivilkusi storo audeklo suk
nele. švarkas turėjo lopą prie 
lopo, virvelę apsijuosusi. Ant 
viršaus rusiška “vatinką” ap
sivilkusi. Atrodė j Nemuną 
buvo patekusi žiemos metu, 
bet dėl šaltoko vandens gerai 
išsilaikiusi. ■ Jokio dokumentė
lio, išskyrus mažo rusiškomis 
raidėmis laikraščio skutelio, 
neradome, Nusprendėmej kad 
tai galėjo būti iš Baltgudijos 
kolchozihinkė. Apžiūrėjus bu
vo Įdėta Į karstą ir bendrose 
kapinėse palaidota. Krašto 
vachmistras Steinvenderis sa
kė, kad gal -kartais būsianti ir 
Lietuvos-pilietė ir kam nors

brangus asmuo. Pasisakė, kad 
jis apie rastą skenduolę para
šysiąs į vokiškus laikraščius, o 
mane prašė į lietuviškus para
šyti.

Atėjęs į raštinę parašiau vie 
ną, rodos, į “Lietuvos Aidą”, 
kitą į “Lietuvos Keleivį” ko
respondencijas. Nunešiau ra
jono viršininkui. Rajono virši
ninkas įstrižai viso mano raši
nio storu mėlynu pieštuku už
dėjęs rezoliuciją
pasirašė pavardę, einamąsias 
pareigas ir datą. Tokio raši
nio negali į redakciją siųsti. 
Reikia iš naujo perrašinėti.' Ir 
jeigu leisdavo, vistiek dėl tos 
nelemtos rezoliucijos reikėda
vo perrašyti. Barškindavau 
mašinėlę ir pykdavau. Pa
skambinau vachmistrui, kad 
rajono viršininkas uždraudė 
apie skenduolę rašyti. Turbūt, 
jam vachmistras paskambino, 
o gal ir pats apsigalvojo, pa
skambino man, kad jau galiu 
rašyti. Parašiau naujai ir vėl 
nunešiau. Dabar uždėjo rezo
liuciją per visą rašinį “Leidžiu” 
Nešiausi į raštinę, savo rašinį ir 
keikiausi kiek įmanydamas. 
Trečią kartą reikia perrašyti. 
Perrašiau, o su rezoliucijomis 
pasilikau.

- A. ŽVINAKIO MIRTIS 
IR “NELEIDŽIU”

Bitėnų pereinamojo muiti
nės punkto vedėju buvo Lie
tuvos kariuomenės atsargos lei 
tenėntas Aleksandras žvina- 
kis. Veiklus vyras buvo. Tuo 
laiku buvo ir Bitėnų šauliui bū
rio vadas. Priklausė ir vietinei 
gaisrininkų komandai. Važiuo

SPRINGFIELDAS, Ill. - Illi- 
aojaus valstybės sekretorius 
John W. Lewis, perėmęs miru
sio Paul Powell (demokrato) pa
reigas, viešai davė suprasti, kad 
daugumas tų 3,800 demokratų, 
kurie per politinį partijos patro- 
nažą gavo tarnybas, greičiausia 
bus pakeisti respublkonais.

Savo pirmojoje spaudos kon
ferencijoje kaip valst. sekreto
rius, Lewis pasakė tikįs, jog kai 
kurie tos didžiulės Powellio glo
botinių armijos galės pasilikti 
tarnybose pereidami į respubli
konus, tačiau tokių skaičius bū
siąs nedidelis.

Kriminalo ekonominiai nuo
stoliai juodųjų bendruomenėse 
gali siekti iki 3 milijonų dolerių 
per metus, jis pasakė savo kal
boje Atlantos universiteto 105 
metų sukaktuvėse.

Brimmer pasisakė suprantąs, 
dėlko negrai, kurie šiaip yra la
bai greiti kur liečiama jų gero
vė, yra labai lėti kai reikia pa
kelti balsą prieš kriminalo di
dėjimą pačių negrų tarpe. Kri
tikuojant saviškius esą būtų tik 
duodama amunicijos baltiesiems.

Pats Brimmer pripažino, kad 
negrų yra 12 nuošimčių Ameri
kos gyventojų, tačiau tris penk
tadalius suimamų už žmogžudys-

tęs sudaro negrai ir daugiau kaip 
pusė žmogžudžių aukų yra ne
grai.

“Negrų piktadarių nusikalti
mai prieš kitus negrus ypač sun
kiai juntami ten, kur patys ne
grai, biznieriai savo getuose stei
gia kokius biznius.

NMIĖNAS
ir progas poro tirtai pw

NAuneNas
V

NOW AT GLASER’S

* T ■ , - -
___ 2

H

Žmogus iš Marso? Visai ne. Tai tik lėktuvu dirbtuvės East Hart
ford, Conn., tarnautojas, paskirtas visai nelauktai ir netikėtai biti
ninko pareigoms — išnešti bičiy spiečiu, susispietusi prie fabriko 

buvusio |e dėžėje.

level 
cooking

COSTS LESS
THAN
YOU THINK

3L*:«*

• Vent fori at rrfrn ant

Magic Chef Chateau adds leisure hours to your 
day with two level cooking. Bake in either oven. 
Plus lower roll-out broiler. Tinted glass window 
door lets you cook conveniently, privately. Only 
30" wide. Cook top and oven door remove for 
easy cleaning.

• Clock with 1-hour
timer ’ 1 >

• Bake burner 
in upper oven

• Removable 
oven door

• Lift-up 
cpok top

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO
5115-5123 So. Kedzie Ave. PRospect 6 -1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

damas dviračiu iš Pagėgių į 
Mikitos, nukrito nuo dviračio 
ir užsimušė, šaulių būrys ri
kiuotėje (Daugumoje pasienio 
policijos tarnautojai), gaisri
ninkų komanda ir visas Bitėnų 
kaimas palydėjo į kapines. Be
rods rajono viršininkas kaž
kur buvo išvykęs ir ladotuvėse 
negalėjo dalyvauti.

Apie mirusį Aleksandrą žvi- 
nakį Pagėgių pašto valdininkas 
ir šaulių . būrio vadas Jonas 
Juodkazis paprašė, kad paim
čiau iš žmonos fotografiją ir 
apie jo mirtį parašyčiauu į 
laikraščius, ypač. į' “Trimitą”. 
Gavęs iš žmonos fotografiją, 
parašiau trumpiesnę žinutę į 
“Lietuvos keleivį”, o ilgesnę į 
“Trimitą”. Nunešiau rajono 
viršininkui. Šis uždėjo rezo
liuciją “Neleidžiu”. Klausiu 
kodėl? Jis man. atsakė, kad 
mano rašiniuose, esą tik Juškė- 
nas ir dar kaikas esą Bitėnuo
se, bet jo kaip rajono viršinin 
ko visai nesą. Supratau, kad 
jis reikia pagirti. Perrašiau ir 
gale rašinio pagyriau rajono 
viršininką. Dabar jau uždėjo 
rezoliuciją “leidžiu”. Atėjęs į 
raštinę, ^Lietuvos keleiviui” 
trečiu kartu perrašiau, .bet “Ti- 
mitui pridėjęs lydraštį, kad 
dėl rajono viršininko trukdy
mų daugiau . jokių rašinėlių 
neberašinėsiu. O'tą rašinį pa
siunčiau su abiejomis rezoliu
cijomis. “Trimitas” įdėjo raši
nį, kuriame. buvo.; rezoliucija 
“Neleidžiu”.

POLICIJOS VADAS .
LEIDŽIA ĮRAŠYTI

Manau, kad kas nors iš “Tri- 
mito” redakcijos apie tas rezo
liucijas bus pasakę Klaipėdos 
krašto pasienio policijos va
dui Sinkevičiui. Spėju dar ir 
dėl to, kad būdamas Pagėgiuo 
se sutikau Juodkazį, kuris pra 
eidamas paklausė: “Ar dar ra 
jono viršininkas deda rezoliu- 
sijas?”

Atvažiavęs į Bitėnų rajoną 
Klaipėdos krašto pasienio po
licijos vadas Sinkevičius, Pa-

gegių skyriaus viršininkas Nas 
vytis ir raštinėje esant rajono 
viršininkui, policijos vadas ra
miai pradėjo pasakoti, kad jo 
žinioje esą trys “rašytojai”: 
Nevardauskas, Liobė ir Juškė- 
nas. Girdi, jis tuo patenkin
tas, bet tuo pačių patariąs bū
ti apdairesniems ir nerašyti 
kas nereikia. Be to, kad nebū
tų nemalonumų kaip policijos 
tarnautojui nęrašinėti į opozi
cinius laikraščiui Pasakiau, 
kad daugiau jokių korespon
dencijų nerašysiu, nes nesu
gebu į rajono viršininko skonį 
pataikyti. Ir išėmęs rašinį apie 
skenduolę padaviau policijos 
vadui su rajono yiršĮninko re
zoliucija “Neleidžiu”, Polici
jos vadas perskaitęs nusišyp
sojo ir man girdint atsigręžęs 
į rajono viršininką tarė: “Ne
juokauk. Nedėk ant jo rašinė
lių jokių rezoliucijų”. To ra
šinio nebijojau policijos vadui 
parodyti, neš tas rajono virši
ninkas ■ už kitas kvailybes buvo 
jau į kitą rajoną perkeliamas. 
Atvykęs į Bitėnus, rajono vir
šininkas. Juozas Naujalis pasa
kė, kad j okių mafio rašinių j iš 
nenorįs matyti ir skaityti. Ga 
liu rašyti, kas tik man patinka. 
Anot jo, j jut esanti griežta ka
rinė cenzūra ir jeigu ji pralei
džia, tai ji ir atsakomybę ne
šanti.. '

Kas liečia opozicinius laik
raščius tai per 16 policijoje iš
tarnautų metų, bijojau jų dau
giau negu velnias kryžiaus. 
Vienintelį kartą- būdamas Kau 
ne nusipirkau “Lietuvos ži
nias” ir tas vogčiomis, kad 
kas nepamatytų perskaitęs, 
einant traukiniui išmečiau per 
langą. Net jau ir būdamas Vo
kietijoje Wehnen stovykloje, 
gavęs iš Jurgio Bruvelaičio 
kelioliką “Naujienų” egzemp
liorių, perskaičiau užsirakinęs 
barakėlio duris. Bijojau,' kad 
kas nors nepamatytų ir neįtar
tų “opozicionierium”.

Bet va, atvykęs į Ameriką 
ėmiau ir galutinai “sugedau”.

Cholera Turkijoj . 
virto Į epidemiją

ISTANBULAS, .Turkija. — Is
tanbul© mieste choleros epidemi
ja plečiasi, skelbia Turkijos svei
katos įstaiga. Liga plinta ir į ki
tas Turkijos vietas. Istanbul© guT 
bernatorius šiame 2.8 milijonų 
mieste paskelbė aliarmo stovį, 
šeštadienio vakaro žiniomis, Is- 
tanbule nuo choleros jau mirė 
60 žmonių ir daugiau kaip 2,000 
yra ligoninėse, daugumas vai
kų.

Uždrausta atviruose kioskuo
se pardavinėti vaisius ir daržo
ves, žuvį ir mėsą. Epidemijos 
labiausiai paliestuose lūšnynuo
se pavietrė net ore jaučiama. 
Namai, kur kas nors cholera, mi
rė, yra paženklinti ryškiai gel
tonais ženklais ir į tokius namus 
per 5 dienas neleidžiama niekam 
įeiti nei išeiti. Mirusieji laido
jami negesintose kalkėse. Stei
giamos maro kapinės.

Juodžiai daugiausia 
kenčia nuo saviškių

.. ATLANTA. — Vienintelis Fe
deralinės Rezervų Tarybos na
rys juodis Andrew Brimmer, at
sišaukė f negrus, skatindamas 
'sukilti prieš didėjančius krimi
nalinius nusikaltimus* j ų" bend
ruomenėse.

Tapau “opozicinio” laikraščio 
bendradarbiu ir juo tikiu ilgai 
pasilikti,

(Bus daugiau)

r#:®:##

1971 Plymouth-Duster
4

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 mietai arba 50.000 mylig. , ■ 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

NEW CANADIAN BUTZ DIET
LOSE 5 POUNDS OVERNIGHT!

Learn the secret of incredible, No-Effort, No-Drug, ONE- 
DAY reducing formula! Have your wholesome, yummy 
“Blitz”! (4 mystery meals) — Go to bed! Wake up! — and 
you have lost 5 pounds. Unbelievable. Sure! But it works; 
Every time. OR YOUR MONEY BACK! SPECIAL OFFER- 
(limited period anly): $3.00.

_____STATE „

;;

handling costs.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du
didelius darbus. - Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užšimojilhus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus nžmamš įsigyti.

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo Indillal 
ApdrautH iki *20,000.

NIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

įsteigta 1923 metais > .
Įstaigos pietuose kiemas automobiliam* paMalyti
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Lietuvių ir tadžikų likimas ,
Praeitą savaitę rusų okupuoton Lietuvon buvo at

siųsta gausi tadžikų delegacija. Iš centralinės Azijos Pa- 
miro kalnų atvažiavo 150 žmonių. Atvažiavusių tarpe 
buvo dainininkų, šokėjų, “rašytojų”, poetų, artistų ir 
įvairiausios rūšies fokusnikų, kurie gali kalbėti ir nieko 
tikro nepasakyti, dainuoti ir gyventojų širdies skausmo 
neišlieti, vaidinti ir gyvenimo tikrovės neparodyti. Tai 
speciali tadžikų grupė, kuri važinėja po kitus kraštus ir 
stiprina “sovietinių tautų draugiškumą.”

Prieš kuri laiką panaši grupė buvo sudaryta Vilniuje. 
Ji važinėjo Į Tadžikiją ir ten pasakojo apie nelemtą “bur
žuazinę” santvarką Lietuvoje ir apie “socializmo” at
neštą gerbūvi, “komunizmo” paskleistą laimę ir. “atsili
kusiai” Lietuvai rusų atneštą “kultūrą”. Į Dušanbės 
miestą nuvažiavę lietuviai dūmė akis kazachams ir ta
džikams, o dabar atvažiavusieji tadžikai dūmė akis lie
tuviams. Tadžikai buvo vežiojami po didesnius kolcho
zus ir Įrodinėjo, kokią laimę “komunizmas” atnešęs pa
vergtiems tadžikams ir ko lietuviai gali laukti;

Lietuvoje leidžiami komunistų laikraščiai buvo pilni 
tadžikams skirtų straipsnių ir fotografijų. Jiems buvo 
suruošti specialūs priėmimai ne tik Lietuvos komunistų 
partijos centro komitete, bet prie Lenino paminklo Vil
niuje, operos teatre, Žiežmarių kapinėse, Elektrėnuose, 
Panevėžyje ir kitur. Pats Sniečkus nešė tris gėles ge-
riausiai Dušanbės šokėjai. 0 “Literatūra ir menas” veik 
visas paskirtas Tadžikijos politikai. Išversti keli tadži
kų priežodžiai ir keli tadžikų poezijos dalykėliai. Du Mu- 
mino Kanoato tadžikiškoms nuotaikoms vaizduoti eilė
raščio posmai šitaip išversti:

“Kasgi tai — žirgo kanopos trinksi,
Ar mano žemės pulsas tvinksi? į- <
Ar naują dainą širdis mano girdi, 
Jos ritmą didingą, kur uždega širdį?

Jeigu daina lekia kaip žirgas ugningas, > 
Jeigu ji skamba tartum styga stebuklinga, 
Jeigu daina veržli kaip žirgo lėkimas, — 
Vadinas, tai ne daina, tai mano gyvenimas 

ir likimas”
(“Literatūra ir menas”, 1970 m. sp. 10 d., 7 psl.) 

Tadžikija yra centralinėj Azijoj, Pamiro ir Tiešanio 
kalnų srityje, o Lietuva yra Baltijos jūros pakraštyje.

Tadžikų yra apie du milijonai, o lietuvių yra trys. Bet ta
džikų gyvenimas ir likimas yra labai panašūs Į lietuvių 
tautos likimą. Tadžikai, kaip ir lietuviai, senovėje buvo 
nepriklausomi ir savarankiškai valdė savo kraštą. Ta
džikus, kaip ir lietuvius, pavergė galingesni kaimynai. 
Lietuviams daug žalos padarė vokiečiai,, lenkai ir rusai, 
o tadžikams nelaimę atnešė persai, mongolai ir arabai. 
Be to, kaip tadžikus, taip lietuvius, šiandien yra okupavę 
rusai. Ilgus metus tadžikai gynėsi nuo rusų Pamiro kal
nuose, bet buvo nugalėti ir pavergti. Panašiai gynėsi 
nepriklausomos Lietuvos norintieji lietuviai, bet buvo 
Įveikti ir sunaikinti. Kaip Tadžikijoje rusai rado sovie
tų imperializmui tarnauti pasišokusių tadžikų, taip ir 
Lietuvoje rusai rado Maskvos tarnybon stojusių lietuvių 
“komunistų”. Vieni pas kitus dabar važinėja ir “sovieti
nių tautų draugiškumą stiprina”.

Bet-panašus likimas kartais ne tik lietuvių bei ta
džikų tautas ištinka, bet ir tų kraštų komunistų partijas. 
Kaip tadžikų, taip lietuvių tautoje sovietų invazijos me
tu komunistai nesudarė nei vieno gyventojų nuošimčio. 
Geriausi lietuvių ir tadžikų tautos sūnūs okupacijos pra 
džoje buvo išžudyti, rusams nuėjo tarnauti tiktai pas
turlakai. Kaip lietuvių, taip tadžikų komunistų partijų, 
centro komitetus rusai išskerdė 1933 metais. Tadžikams 
komunistams Stalinas skerdynes padarė pačiame Dušan
bės mieste, o lietuvių komunistų centro komitetą tais pa
čiais metais likvidavo Minske. Kaip Tadžikijoje antras 
skerdynes Stalinas suruošė 1938 metais, taip lietuviams 
komunistams buvo suruošta “baisioji naktis” tais pačiais 
metais. Buvo išskersti Buvo išskersti- -komunizmu tikė-
metais. Buvo išskersti komunizmu tikėjusieji ir rusams 
aklai tarnavusieji ne vien lietuviai komunistai, bet ir 
tadžikai.

Antanas Sniečkus Tadžikijon nevažinėjo^ bet jis la
bai šiltai priėmė Vilniun atvažiavusius tadžikus. Snieč
kus turėtų žinoti atvažiavusių tadžikų galią, bet iš spau
dos pranešimų ir iš nešamų trijų gėlių susidaro Įspūdis, 
kad Sniečkus norėtų patikėti “sovietinių tautų draugys
te”. Jis žino, kad tokios draugystės nėra, bet jis norėtų, 
kad tokia draugystė būtų. Sniečkus žino, kad iš rusų jo
kio pasigailėjimo jis negali laukti, bet-jeigu rusų paverg
tų tadžikų, kirgizų, lezginų, gruzinų, gudų, kabardinų 
ir kitų draugystė būtų tokia, kokią oficialiai komunistai 
skelbia, tai gal būtų galima sulaukti šiokio tokio užtari
mo, kai nauja “baisioji naktis” bus prinokusi ir sekan
čiam Kremliaus valdovui vėl kils reikalas “nuleisti krau
ją”, kaip tai darė Leninas, Dzeržinskis, Stalinas ir 
Chruščiovas. ;|-
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PUSRYČIAI ROCKFORDE
Kaip praeitas sekmadienis 

buvo, tai tokiame ore pusry
čių, kad ir tūkstantį mylių va
žiuoti vieną šimtą mylių buvo 
vienas džiaugsmas.

Rudens gamta pačiame var
sų įsiliepsnojime. šiaip Illino- 
jus neturi kuo savo gamta pa
sigirti, tačiau kai spalio mėne
sį visų farmų kiemuose esą go
jeliai ir laukuose paskiri me
džiai nusidažo Miko jšileikio 
raudona-žalia-geltona varsų 
liepsnomis, ir Illinojus virsta 
savotiška pasaka. Iš Chicagos į 
Rockfordą trunka normaliai 
pusantros valandos, nors ke

turis kartus reikia sutrukti prie 
“muitininkų” užtvarų, kiek
vieną kartą sumokant 30 centų 
kelio rinkliavos.

Rockforde Lietuvių Klubas 
yra plačiai žinomas ir lengvai 
randamas, net gatvės nei nu
merio nežinant. Įvažiavus 20 
keliu, < kurs Rockforde gauna 
State Street vardą, ir pervažia
vus Rock upės tiltą reikia suk
ti pirmąja ar antrąja gatve 
kairėn, prisilaikant arčiau 
upės. Už nepilnos mylios sker
sai Rock upę yra kitas tiltas ir 
čia pat ant kalvelės jau mato
ma išcementuota didelė 3 ak

rų automobiliams pastatyti 
aikštė ir baltai gelsvi Lietuvių 
Klubo Rūmai, aplink kuriuos 
eilių eilėmis sustatyti automo
biliai.

Viduje kaip gerų bitelių avi
lyje geriausio žiedų derliaus 
melu: salėje eilės gražiai pa
rengtų ir padengtų stalų, prie 
kurių valgytojai vieni nueina, 
kiti ateina, ir visi skaniai ir so 
čiai pavaišinami. Išsijuosę dar 
buojasi vyriausioji Klubo šei
mininkė Petrulė Savickienė, 
visi trys broliai šernai, o Pet
kas net su sūnumi ir dukrele 
Ramunėle. Sako, “Mes čia jau 
nuo aštuntos ryto pusryčius tie 
kiame, bet liko ir pavėlavu
siems! Prašom!”

Sutikimas, priėmimas, vai
šingumas ir nuoširdumas, to
kį tik Rockfordo lietuviai mo
ka parodyti. Dalyvavo ir tal- 
kininkayo ir prieteliai Stru- 
žas„ Ališauskas, Pocius, Kiz- 
nis (ką tik grįžęs iš medžiok
lės), Bagdonas ir, žinoma, pats 
Rockfordo lietuvių cementas 
Juozas Bacevičius — žvalgas, 
linksmasis vyras Milas — Mi-

KELIONĖJE REIKIA VISKAM 
PASIRUOŠTI

' Rašo VLADAS RASČIAUSKAS '

Praeitą pavasarį apskridau 
aplink pasaulį. Tą kelionę ke
lionių biurų atsakomingiems 
pareigūnams suruošė Sabena 
aviacijos bendrovė. Šiai avia
cijos bendrovei labiausiai rū
pėjo nuvežti kelionių biurų pa
reigūnus į Afriką ir parodyti 
gražias vietas, kuriose galima 
labai gražiai atostogas praleis
ti ir pailsėti. Jie norėjo paro
dyti, kaip Afrikoje žmonės gy
vena, kokia ten graži gamta, 
kokie grakštūs gyvulėliai ten 
veisiasi, kad kelionių biurų at
stovai galėtų raginti turistus 
nuvažiuoti į Afriką, pamaty
ti tą pasaulio dalį ir ten paatos 
togauti.

Prieš kelis metus Afrika bu
vo didelių neramumų kraštas, 
o dabar viskas jau aprimo ir 
turistams nėra didesnio pavo
jaus.' ;i 'y *

Tą kelionę dalimi aš jau ap
rašiau. Iškandžiojai! gražesnes 
vietas ir jau paskelbiau Nau
jienose, o dabar noriu likusią 
dali aprašyti. Man rūpėjo grei
čiau duoti kelis Osakoje su
ruoštos Expo 70 Įdomesnius įs
pūdžius, o dabar bandysiu iš 
eilės išdėstyti likusią kelionės 
dalį.

KELIONĖS PRADŽIA 
BUVO SUNKI

Šios kelionės laiką pasirin- veikti. Išsiaiškinau, kad pro

lasevičius iŠ Belui t, \Vis., ir 
dar, ir dar.

Vienas ypač malonus siur
prizas buvo, kai Rockfordo 
moterų lietuvaičių delegacija 
atėjo prie stalo, atnešdama di
delį puikiai išpuoštą tortą su 
sveikinimų ir linkėjimų įrašu 
Petrutei Savickienei jos X gim
tadienio sukaktuvių proga. 
Celebrante buvo kėdėje tiek 
aukštai pakelta, kad net klu
bo salės lubas siekė ir nuo “Il
giausių Metų” choro klubo šie 
nos drebėjo! Petrutė Savic
kienė yra klubo geroji dvasia 
ir darbštumo bei tautiečiams 
malonaus patarnavimo pavyz
dys nuo pat klubo pirmosios 
dienos.

Deja, ir laimingos valandos 
turi galą. Per greitai atėjo 
laikas atsisveikinti iki sekan
čių progų, kurių numatyti atei
nančio pavasario piknikai — 
Naujienų piknikas Chicagoje 
ir Naujienų draugų piknikas 
Rockforde, o iki-to laiko dau
giau tokių draugišką pusryčių.

J. Pr.

ko ne patys keleiviai, bet avia
cijos bendrovė. Tai, rodos, 
menkniekis, bet tai yra nepap
rastai svarbus dalykas. Daug 
geriau, kai kelionės laiką pa
sirenka patys keliautojai. Tu
riu pasakyti, kad ir šios kelio
nės dalį išlaidų mokėjo aviaci
jos bendrovė. Jai yra išroka- 
vimas supažindinti kelionių 
biurus su lankytinomis vieto
mis. Aviacijos bendrovei pa
rinktas laikas buvo .geras, bet 
keleiviams jis nebuvo toks jai! 
geras.

Iš Chicagos turėjome išskris
ti kovo 26 dieną, apie 11 valan
dą ryto. Turėjome laiku pa
siekti New Yorką, kad vėliau 
visi važiuotume į rytų Afriką. 
Viskas buvo gerai suplanuota 
ir laikas nustatytas, bet pla
nuotojams užsimiršo susitarti 
su debesų ir vėjo kontroliuoto
jais. Tą dieną Chicaga buvo 
užversta tokiu storu sniego klo 
du, kad joks lėktuvas pakilti 
negalėjo. Turėjau išskristi 11 
vai. ryto, aerodroman, kad ir 
per sniegą, vis dėlto laiku nu
važiavau, bet apie išskridimą 
iš Chicagos ir kalbos negalėjo 
būti.

Esu neramus žmogus. Vie
noje vietoje ilgai ramiai nega
liu nusėdėti, man rankos pra
deda niežėti, kai neturiu ką

Chicagą turėjo praskristi TWA1 
lėktuvas. Vadovybė man pri-|, 
žadėjo duoti vietą tame lėktų-: 
ve. Turėjau išskristi 2:24 PMj 
Bet kai atėjo išskridimo laikasj 
tai gavo žinią, kad tas FWAį 
lėktuvas dėl didelio sniego vi-| 
sai Chicagoje nesustos. Jis nu4 
skrido tiesiai i Ohio, kad ne-I- 
turėtų bėdos Chicagoje. Kita4 
me nebuvo vietos.

Vietoj 11:00 valandos ryto| 
iš tChicagos tą dieną išskridai^ 
tiktai 7:15 PM. Dar gal būčiai^ 
ir šiuo lėktuvu laiku pasiekę^ 
į Europą skrendantį lėktuvą| 
jei New Yorkas butų leidęs mūf 
sų lėktuvui tuojau nusileistif 
New Yorke taip pat buvo toks 
didelis lėktuvų susikimšimas^ 
kad šio didmiesčio padangėse 
turėjome praskraidyti dvi; 
valandas, kol gavome leidimą 
nusileisti.

Nusileidome, bet lėktuvas į 
Belgiją jau buvo išskridęs. Mes| 
nusileidome ll:30'PM, o lėk
tuvas jau buvo išskridęs 9:00* 
PM. Mažose stotelėse trauki-| 
niai kartais keleivio palaukia^ 
bet dideliuose aerodromuose^ 
didieji lėktuvai tikrai keleivių| 
nelaukia. Jeigu laiku neatvy-l?. 
kai, tai tave palieka. Kiek te^t 
ko girdėti, Įkartais lėkluyaty 
palieka labai-įtakingus val-jį 
džios žmones... Patys įtakin-^ 
giausi, aišku, turi savo lėktu-gl
vus, bet toki apyįtakingieji taig 
jei laiku neatvyksta, tai taip ir& 
pasilieka kitai dienai—

New Yorke tuojau susitėle-B 
fonavau su Sabena. Jie jau bug 
vo informuoti apie sniegą Chi-f 
cagoje, žinojo, kad čikagie-|' 
čiai laiku neatskris, todėl | 
mums ir kambarius hotelyje| 
parūpino. Iš New Yorko iš-| 
skridome tiktai sekančios die- į 
nos trytą. Bet ‘skridome ne Į | 
Briuselį, bet į Londoną, nes I 
tiktai ten ėjo lėktuvai. |

Surašiau visus tuos dalykus, | 
kad šiandien keleivis turi būti | 
viskam pasiruošęs. Lėktuvai ; 
laiku išskrenda, jeigu oras bū J 
na tinkamas. Bet jeigu kurio- : 
je vietoje sniegas arba lietus į 
sutrukdo, tai viskas susitruk- '... ... . ■- $ 
do. Aviacijos bendrovė norėjo \ 
suruošti tvarkingiausią kelio
nę, bet taip neišėjo. Sniegas, j 
lietdš, vėjas, mašinų sugedi- I 
mas kartais sugadina visą ke- ' 
lionės planą. Keleivis turi būti | 
pasiruošęs bet kokiam netikė- i 
tumui.; |

Iš Londono sekančia diena | 
pasiekiau Paryžių. Ten turėjau | 
progos aplankyti porą pažįs- | 
lamų ir Luvrą, šitas muziejus | 
man labiausiai patinka.

Jame galiu valandų valau- | 
das praleisti ir puikiais paveiks | 
lais neatsigerėti.

(Nukelta į 5 psL)

f Į JURGIS JAŠINSKAS

įSPAUDOS PABIROS
Vienos knygos kilmės istorija

5
Tą žinią, anksčiau žodis žodin pakarto

tą, paskelbė komunistinėje Laisvėje jos 
vienas iš redaktorių ir pagrindinių straips
nių — Krislai — rašytojas.

J. Gašlūnas, šių metų liepos mėnesio 31 
d. Laisvės nr. 57.

Ši “laimingoji” Lietuvos buvusiems lais
viems ūkininkams ir žemdirbiams gadynė, 

> rusiškos okupacijos priedangoje, atsirado 
- ne iš karto ir labai, labai sunkiai kovojant 
'ir juos tuos žemdirbius naikinant. Toji ko
va su banditiška komunistine valdžia ir jos 
pakalikais, pasišovusiais išplėšti iš Lietu
vos žemdirbių jų rankomis iki tol purentą

• žemę, vyko nuo II-jo pasaulinio karo pa- 
•haigos, kai vėl į Lietuvą atsibaladojo “iš
laisvintojai’’ rusai nuo 1910 metų iki 1951- 
52-jų metų. Nes tais metais rusams , nau
dojant dvi moderniais žemės ir oro ginklais 
aprūpintas kariuomenės divizijas, buvo pa
sisakę išnaikinti Lietuvos jaunuolius-les, 
beviltiškai, bet žmonijos istorijoje nežino
mu narsumu kovojusius ir žuvusius už tėvų 
žemės laisvę ir kartu išblaškyti po Sibiro ir 
kitus “plačiosios tėvynės“ plotus geruoju 
nepasidavusius komunistinei vagystei Lie- 

'tuvos žemdirbius (tokių esamais daviniais, 
ištremtųjų žemdirbių būta 170.000).

Nuo II-jo pasaulinio karo pabaigos iki 
šių dienų tebevyksta “laisvų” Lietuvos 

žemdirbių “šviesaus gyvenimo” kūrimas, o, 
vis dėlto, partijos dignitoriai dar vis suka 
sau galvą, kaip paskatinti tuos “laisvuo
sius”, jų pačių vergi j on įbruktus, ūkinin
kus išpildyti užsimotus penkmečius, tuo 
pačiu pakelti pragyvenimo lygį ir “pasivyti 
bei pralenkti ” kapitalistinėje vergijoje 
dūstančius žemiškų gėrybių gamintojus.,.

Taip, taip, gerbiamoji piliete M. Meš
kauskiene! Jūs byloj ate: “Tai iš tikro buvo 
sunkūs atkaklios kovos metai, kovos dėl 
naujo gyvenimo be išnaudojimo (kodėl Jūs, 
Ponia, ty’čiojatės ne tik iš Lietuvos žmonių, 
bet ir pati iš savęs sakydama šį melą? J.), 
be priespaudos — dėl gyvenimo su didele 
šviesia perspektyva. Visur sunkiausiuose 
baruose, kaip visada, buvo komunistai, 
buvo tarybinės Vyriausybės parama, broliš
kų tautų dėmesys. Ir ši kova laimėta... ” 
Kaipgi toji kova nebus laimėta, jeigu dvie
jų šimtų milijonų tauta su savo iš Vakarų 
pasaulio gautąja II-jo pasaulinio karo metu 
materialine ir ginklų pagalba užgulė trijų 
milijonų neturinčios tautos jos laisvę ir ne
priklausomybę pasišovusių ir pasiaukoju
sių ginti jaunų sūnų ir dukrų, tegu ir gausių, 
lyginant Lietuvos gyventojų mastu, būrių? 
O komunistiniame voratinklyje savanoriš
kai įsipainiojusi ir iki šio laiko tame voratin 
klyje tebesėdinti lietuvė Michalina Navikai
tė - Meškauskienė džiūgauja:

“Dabar ne tie pokario metai, kada kai
mų pamiškėse siautėjo buržuaziniai nacio
nalistai, jų banditai (pabraukta mano J.) 
žudė nekaltus žmones, kai buvo žengiami 
pirmieji kolektyvinio darbo žingsniai”.

Ką galima daugiau pridėti prie tokio ko

munistės džiugesio? Jai “banditai” tie lie
tuviai, kurie gynė savo ir savo tėvų namus 
nuo užpuolusių plėšikų — tarptautinių ban
ditų — rusiškų komunistų. O, kuris šios 
žemės gyvis negina savęs ir savo buveinės, 
jeigu juos užpuola žudikas? Nėra žemės 
gyvūnijoje padaro, nė menkų menkiausio 
gyvūnėlio, kuris neįstengtų gintis nuo už
puoliko! Tai yra niekada ir niekuo nepa
keičiamas gamtos ir gyvenimo dėsnis: no
ri išsilaikyti, — kovok, ginkis kaip ir kuo 
bei kiek pajėgi. It mano, kaip ir tavo, gerb. 
Ponia, tautiečiai šiuo gamtos nepakeičiamu 
dėsniu vadovaudamiesi, kovojo ir gynėsi. 
O Tamsta, drįsti juos banditais pravardžiuo 
ti... Kokią teise ir kokia morale? Klasių 
kova? Su tavo krašto okupuojančiu ir jį 
naikinančiu, priešu kovojimas nėra, nebu
vo ir niekada nebus “klasių kova”. Socia
listas, o ir komunistams nesvetimas rusas 
politikas ir teisės mokslininkas Plechano- 
vas kadaise yra išsitaręs:

“Lengviau yra paplauti tylinčią avį, ne
gu rėkiančią vištą.”

Užgulant Lietuvą pirmajai rusiškajai 
okupacijai 1940 metais, nė vienas šūvis ne
buvo paleistas link to okupanto. Ar tas pa
keitė okupanto užmačias? Ar jie nesielgė 
panašiai, kaip ir antrajai okupacijai pasi
kartojus? Tylėjome, broliai, ir okupantus 
taikiai, kaip avinėliai, sutikome tikčdamie 
si, jog neprietelius nėra toks baisus, kaip 
buvo anksčiau mums, laisvo krašto pilie
čiams, žinoma, ir kaip buvo tų, tą okupan
tą turėjusių progos pažinti pasakojama. Nes 
plėšrus žvėris niekada negali pasidaryti tai 
kiu padaru ir plėšikas neįmanoma paversti 
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teisingu, savo artimą gerbiančiu žmogumi.
Pagal M. Meškauskienę, rašytoją Juozą 

Baltušį ir kitus lietuviškus komunistus tie 
lietuviai, kurie išdrįso pakelti ginklą prieš 
krašto okupantą ir lietuvių žmonių žudiką 
ir plėšiką, buvo banditai. Nors būta priešių 
gai, nes ne lietuviai Įsibrovė į Rusiją ir ten, 
susiradę vietinių rusų talkininkų, niokojo 
rusus, bet rusai užplūdo Lietuvą 1940, o 
po karo vėl 1944 - 45 metais pradėjo vykdy
ti savo piktus kėslus. Jiems talkininkavo ir 
kaikurie lietuviai, komunizmo bacilų griau 
žiami. Tai jie buvo ir tebėra banditai, plė
šikai, grobikai,' Lietuvos ir jos gyventojų 
niokotojai.

Teisingai į komunistų ir jų gerbėjų svai
čiojimus atsako savo knygoje — “Dialogas 
su lietuviais” Bronys Raila:

“Išskyrus pirmuosius porevoliucinio 
chaoso metus, Rusijos komunistai, politi
kai, istorikai, literatai, — nebesityčiojo ir 
nepurvina savo tautos praeitieš. Jie netru
kus grįžo net prie savo žiauriųjų carų jonų 
bei petrų aukštinimo, jautriai išmoko gerb
ti savo rusišką kūrybinį genijų, nežiūrint 
pasaulėžiūrų skirtumų. Ir aš dar nė karto 
negavau progos skaityti, kur rusų bolševi
kas carinės Rusijos nepriklausomybės žo
dį rašytų tarp kabučių. Kodėl mūsų Žiugž
dos ir kiti panašaus tipo išgamos išdrįso 
taip spiaudyti į veidą savo tautai, jos sielai 
ir sau patiem? Ar kad Kremlius to pareika
lavo? Abejočiau...

Ar Kremlius taip pat reikalavo ir įsakė 
Birželio sukilimo ir 1944 - 52 metų laikotar
pio Lietuvos laisvės kovotojus, partizanus 
ar kaip juos vadintume būtinai dergti tik 

nacionalistiniais banditais, ginkluotom 
banditų gaujom, (pabrauktą mano J.), o 
taip pat didelę dalį lietuvių tautos, ypač po- | 
litinius pabėgėlius, per 20 metų su viršum f 
pliurkšti esant nacius, fašistus, hitlerinių | 
žmogėdrų talkininkus?

1944 ir 1945 metais Rusijai reikėjo ne 
užgrobti ir pajungti svetimą valstybę ir ne- 
rusišką tautą, bet įvykdyti laisvą, tarpiau- | 
tinęs kontrolės prižiūrimą referendumą, ar. 
Lietuva nori būti SSSR respublika, ar ne-4 
priklausoma valstybė. Viskas būtų paaiš-f 
kėję ir išspręsta ramiai, taikiai; teisingai 
ir teisėtai..?

(Bus daugiau)

Jau pasirodė knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KUJMU
I VILNIŲ

336 puslapiai. — Kama $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

gražiai išleista, lengvai parašyta knyga apie 
Lietuvą. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin
tojai gauna nuolaidą.

čekius arba Money orderius reikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS

Skaitykite ir platinkite 
D i e n r a š't į 
“N A U J i h N A 

TFTSYBį.
Jos visad rašo



Im. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIKS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63 rd STREET 
Ofiso telefu PRospeet 84229 

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

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč įdaryta. 
Ligonius priima tik suataras.

Rtt. t»L 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKU AE RIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5 6118 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

ML S. BIEZ1S
ritifj PRospoct 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak 7-8 
Ūktai antradieniais ir penktadieniais 
ireciad. u sekmad. ofisas uždarytas 

Rasų 3241 WEST 66th PLACE
Phono; REpublic 7-7868

Kalbant apie SOS kilmę, rei
kia pasakyti, kad jos praeityje 
nėra jokios romantinės ar dra
matinės istorijos. Pavartę di
džiąsias enciklopedijas jose ne
rasime nei vieno žodžio apie SOS 
romantinę kilmę. Tiesa, jūri
niu nuotykių romanų rašytojai 
buvo sukūrę 6 skirtingus ŠOS 
atsiradimo variantus. Bet tai ne
turi jokios rimtesnės reikšmės.

Praėjusiuose šimtmečiuose 
buvo tradicija ir laivo kapitono 
pareiga, laivui skęstant, j bu
telį įdėti atsisveikinimą — pra
nešimą, kurį jūrų bangos vėliau 
išplaudavo į krantą. Taip būda-

DU PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmad., ketvirtad. nuo 1-—4 ir 7__8,
antracL, penktadienį nuo 1—5, tret 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Or, Ant, Rudoko kabinetą parėmė 
optomeiristas

DR. EDMUND L C1ARA
27W W. 51st STREET

Tai.: GR 6-24UC
Vii pagal susitarimą; Pirmą ketv. 
1—i, i—a, anirad., penkt. 10—4, ir’ 

šeštad. 10—2 vai.

Roz. GI 8-0873 , 

^WsMeEiSiH-EISiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jėineat- 
suiepia, skambinti Ml 3-0001.

DR. A JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

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

ToL ofiso: PR 8-7773; rex.: PR 6-4732

DR. A MACIŪNAS

_ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bao- 
dažai Speciali pagalba kojoms

v (Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—1
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rti St, Chicago, HL 60629
Telefu PRospect 65084

PERKRAUSTYMAl *

MO V I N G 
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA .
R. ž E R Ė N A Š 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063 
' - • n /

z--------- -----—...........................

"RfiDINSKfię!

CH IR UR GA S 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmatL, ketvirtad., : 5—8, 
antra<L 2—4? ■ ,

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IfŽ CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
QPTOMET RISTAS 

kalba lietuviškai
2618 W. 71st St._— Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

STALINIS
RADUAS - PATEFONAS

TIK 26 INČ. PLAT.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS L1ETUVJI i 

ž ——- - 1

I——
SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A 5L

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
• TeL: HEmibck 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, HL. 60629

vo patiriama apie dingusii) lai
vų likimą.

Muziejuose yra daug tokių 
laiškų. Ir nei vienas iš jų nėra 
asmeniškas: jame įrašytas tik 
laivo vardas, valstybinė priklau
somybė, data ir laikas, įgulos 
skaičius, kapitono pavardė ir 
apytikrė vieta. Kai kurie iš jų 
turi pilnus laivo įgulos sąrašus. 
Kai kurie turi tik laivo pavadi
nimą ir datą.

Ypatingą dėmesį atkreipia pa
skutinis laiškų sakinys “Save 
Our Souls” (gelbėkite mūsų sie
las). Kodėl visi laivų kapitonai 
to sakinio niekad nepamiršda
vo įrašyti? Gal tikėjosi sulaukti 
kokios nors pagalbos iš kitų lai
vų ar net ir iš sausumos? Ne.

Tarp jūrininkų, ypač anksty
vesniuose šimtmečiuose, buvo 
labai daug įvairių prietarų. To
dėl, laivui skęstant, kapitono pa
reiga buvo atsisveikinimo (pra
nešimo) laiške įrašyti “Save 
Our Souls”, kuris turėjo juos 
visus apsaugoti nuo piktųjų 
dvasių ir pragaro.

Kartais laivai nuskęsdavo la
bai greit ir kapitonai suspėda
vo įrašyti tik laivo vardą ir tris 
raides: SOS.

Išradus morzės raidyną ir at
siradus radijo ryšiui, atsirado 
ir kitos, daug skubesnės, gali
mybės pranešti apie įvykusią 
nelaimę. Prieš tai Užklijuoti bu
teliai su pranešimais krantą 'pa
siekdavo tik po kelių metų.

SOS raidės buvo taip stipriai 
įaugusios į jūrininkystės tradi
cijas, kad 1918 metais Žene
voje (Šveicarijoje), sudarant 
tarptautinį ryšių kodą, jos buvo 
įtrauktos kaip geriausias ir trum 
piausias būdas (sutartinis žen
klas) pranešti apie įvykusią ne
laimę.

Todėl laivai, esant nuskendi
mo pavojui, šiuo tarptautiniu 
ženklų ir šaukiasi pagalbos. Ka
ro laivynas turi dar ir savo at
skirus ženklus.

M Manomaitis

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS-IR . •. 

PROSTATOS CHIRURGIJA
.2656 WEST 63rd ST. /

Vai.: antrad.. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

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

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui 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 BUREAt

1971 metų deficitas
MIAMI BEACH, Fla. — Ame

rikos bankininkų metinėje kon
vencijoje kalbėdamas Atstovu 
Rūmų mažumos lyderis Gėrald 
Ford (R., Mich.) pareiškė, kad 
fiskalinių 1971 metų deficitas 
gali siekti 312 bilijonų, tačiau 
tvirtino, kad respublikonų admi
nistracijos “geimo” dėka inflia
cija bus nugalėta ir sveikas eko
nominis augimas užtikrintas.

Rūmų pinigams parūpinti ko
miteto pirmininkas Wilbur Mills 
(D., Ark.) tačiau spėja, kad 
1971 metų deficitas gali siekti 
20 bilijonų dolerių ir nurodė, 
kad per paskutinius 18 mėnesių 
korporacijų pelnai mažėja, nuo
stoliai daugėja, o nedarbas, fe- 
deraliniai deficitai didėja.

šytos sovietų-vokiečių sutarties 
vertinimą bei nemaža žinių iš 
okup. Lietuvos. Ryšium su vak. 
vokiečių spaudoje paskelbtais 
spėjimais apie vokiečių konsula-

• Ėjo, ėjo ir vietos neturėjo.
Vėjas

Trumpas karas tarp Jordanijos kariuomenės Ir Palestinos partizanų 
paliko pėdsakus Am8no miesto mūruose. Jie bus pataisytu

I 
I

Į

Llnk^numo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka 

phj papudHmai ir sezoninėi

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. Mariom Avo. — 586-1229

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

de, klausiama: ar tas konsula
tas savo žinioje turės ir Balti
jos jūros uostus Taliną ir Lie- 
poją?

Biuleteny įdėtas įsidėmėtinas 
ir mūsų spaudos dėmesio vertas 
7 puslapių straipsnis apie Vil
niaus bibliotekos 400 metų su
kaktį. čia paskelbta ne visiems 
žinomų duomenų apie lietuviš
kų knygų bei bibliotekų likimą.

(E)

negu jie turėjo”j turėdamas gal
voje Apollb 13, kurs dėl spro
gimo tanke buvo priverstas grįž
ti ant mėnulio nebenusileidęs. šį 
sykį astronautai turėsią dviratį 
vežimėlį instrumentams ir ak
menims vežioti, kai nusilėis’ mė
nulio Fra Mauro kalvose.

KELIONĖJE: REIKIA...
- ' ■ .. . . į*. . . . '

(Atkelta iš 4-to psl.)
Mari patinka Paryžiuje ir ka

vą gerti. Sędi sau didžiausios 
gatvės šaligatvyje, sriubčioji 
kavą ir stebi gražiausius Luv
ro paveiksiu^. Tiktai šį kartą 
juos matai gyvuš, judančius, 
o Luvre jie atrodo tiktai, kaip

Turiu pas įkyti, kad Pary
žiaus vaizdą kartais sugadina 
nepraustas ir apskretęs lupas. 
Paryžiuje moterys, kad ir hi- 
pės, vis dar lemčiau apsiruo
šia, bet hipai vyrai aršesni už 
amerikiečius. Man jie nepa
tinka, nes jokios naudos iš jų 
niekam nebus.

WASHINGTONAS. — Astro
nautas Edgar Mitchell, kurs su 
astronautu Alan Shepardu yra 
numatyti ateinančio vasario 5 
dieną skristi Apollo 14 erdvė
laiviu į mėnulį, užtikrino, kad “su 
Dievo pagalba'mes turėsime ge
resnę laimę ir geresnę misiją,

Mirus

Siidriiiidm(j ir

..praOšiMaI /
— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 

susirinkimas įvyks trečiadienį, spalio 
21. diena, 7;30 vaL vakare, Hollywood 
svetainėj ė,. 2417 W. 43 gatvė. Nariai 
kviečiami atsilankyti ir aptarti klubo 
reikalus, kurių yra daug. Be. to, turi
me pasiriiošti metiniam, parengimui.

Rožė Didžgalviehė, rast
- I-

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, spalio 21 i, 1:00 vai. po pietų, 
Almera Simons svetainėje, 1640 No. 
Drake Ave., pirmam aukšte 103 kam
baryje. Nariai ir nares prašomi at
vykti ir naujų kandidatų Įstojimui į 
klubą atsivesti. Po susirinkimo kok
ios vaišės su kavute ir užkanda. <

W. V. Mankos, nut. rast

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GELIS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

TaUfonal: PR 80833 ir PR 80834

TĖVAS IR SŪNUS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

• Kas prie visko pritinka?
Vardaš

EUDEIKI
SENLLŪŠIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ISTAIG A

“ _**...*_

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS A GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds 7-1741 - 1742

Telefonas: LAfayeite 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
LaidotuYpj
Diffekiorių
Associacijos

dr. p. Strimaitis 
ŠYbYtoJAš IR CHiruRGAš 
Bendri praktika ir Chirurgija 

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniai*; ir trečiadieniais 

uždaryta.
* Rex. HI.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
gydytojas ir chirurgas 

Bondra praktika, spoc. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

Tok PR 8-1223
Dr V. Tauras išvyko atostogų 

iki Xt. 2 d. 
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr.T. Strimaiti.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET 
Ofiso falof.: HĖtnlock 4-2123 
Rood, tofof.: Glbson 8-6195

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TėL 23S-9787-8

Air AM the Way 
30-Ib, Limit

SKAITYK "NAUJIENAS" -

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ZINIAS

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams Į užsienius slysti yra lapkričio 
28 d^ jei jie siunčiami oro paštu. Ve- 

1 liau issiuntus, pastas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatu laiku.

David Ben-Gurion 
kritikuoja valdžią 
JERUZALĖ. — David Ben- 

Gurion, vienas iš labiausiai pa
garsėjusių Izraelio politikų ir 
buvęs premjeras, kritikavo val
džią už nutraukimą taikos de
rybų su arabais menamai dėl 
to, kad Egiptas pažeidė suda
rytą paliaubų sutartį.

Apklausinėjamas televizijoje, 
j e, Ben-Gurion pareiškė, jog jis 
nesąs tikras, kad pasitarimai su 
tarpininku Gunnar V. Jarrings 
būtų sėkmingi. Bet jeigu yra 
ir mažiausia viltis taikai, tai pa
sitarimai turi būti tęsiami.

Ben Gurion pasisakė ir už pa
sitraukimą iš 1967 m. okupuotų 
teritorijų, išėmus Rytų Jeruza
lę ir Gblan aukštumas.

Gurion televizijoje pasirodė 
savo 84 metų amžiaus sukak
ties proga.

Sutarties tekstas
Elta-Pressedienst, biuletenis 

vokiečių kalba, š. m. rugsėjo 
mėn. laidoje (nr. 9), įdėjo “El
tos Informacijose, 17 nr„ pa
skelbtą rugpjūčio mėn. pasira-

Inž. JUOZUI BALIUI SIDŽIKAUSKUi,
Sah Francisco, Califų

Jo broliams — Vaclovui Sidzikauskui New Yorke, Pranui 
Sidzikauskui ir seseriai Antaninai Markuziėnėi Chicagoje, 
ir okupuotoje Lietuvoje brolitii p'iilk. Vladui bei seserinis 
Bronei Vaičaitienei ir Onai Kaunienei, nuoširdžią užuojau
tą reiškia ir drauge liūdi

Teisiriinkų Draugijos 
Cėhtho Valdyba

URŠULĖ LEMEŽIS 
Ragai tėvus Butnor 

Gyv. 5928 So. Mozart Street

Mirė 1970 m. spalio mėn. 18 d., 8:00 vai. vakaro, sulaukusi 84 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje. . . ,

Amerikoje Išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę: sūnus Alėx, marti Wanda,’ duktė Helen- Owens, 

žentas Patrick, 5 anūkai, 7 proanūkai ir kiti giminės, draugai bei pa
žįstami . , . . -,

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St
Trečiadienį, spalio 21 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iŠ koply- 

čios į §v. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Uršulės Lemežis giminės, drausat-ar patetomi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidetuvėte žtf suteikti jai paskutini ’patar
navimą ir atsisveikinimą. 5 .

Nuliūdę lieka: • ;'
Sūnus, duktė, giminės. -

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. TėL 476-2345. $

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE I

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnblic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

!

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

P. J. RIDIKAS
3354 Šo. HALŠTĖD STREET Phone: YArds 7-1911

GEORGE E RUDMINAS
3319 So; LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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RUDENS TURTAI

SECRETARY

APDRAUDŲ

QUARTERLY

3237

ATOMINĖS ŠIRDYS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608,
Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

atomines širdis panaudoti 
branduolinių ginklų gamy-

Druskos skiedinys 
sustabdo skausmus

Naujasis metodas trunkąs tik 
15 ar 20 minučių i nugarkauli 
truputi žemiau sprando įšvirkš- 
čiant druskos šaltame vandeny
je skiedinio.

^SAfETTPfN

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

rt ra

Typing, shorthand, 
General office work 

For interview:

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Call: Frank ZapoIIs 
S2M% W. 95th St. 

GA 4-8654

Answering phones. 
' Loop area.

MR. MERRELL
944-5230

NAUJIENOS, CHICAGO &, ILL.— TUESDAY, OCTOBER 20, 1970

Nuoširdi Dan Kuraičiui pa
dėka už atsiųstą tūkstantinę,

NAUJIENŲ VAJAUS
KOMITETAS

SAVININKAS PARDUODA 3 BUTŲ 
po 5 kamb. su 3 miegamais mūrą prie 
34-tos ir Love Ave. Gazo šilima, rū 

sys, pastogė, platus sklypas.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek REpublic 7-1941

2 šildymai, garažas, 
naujam Marquette Par-

Amerikos chirurgu konvenci
joje, kuri praeitą savaitę Įvyko 
Chicago j e, neurochirurgas ty
rinėtojas iš Philadelfijos Dr. 
'George Mathews pranešė apie 
naują metodą kroniškiems mig
renos, artričio ir dažnais atve
jais vėžio skausmams palengvin-

ly Country klube~ruošia ban
ketą, kuriame; bus Įvesdinta j 
pareigas išrinktoji lygos vado
vybė./ Banketui vadovauja Jo 
nas. Evans.'. ’ - t . \

WANTED TO RENT
Ieško butų

• Kas pirmas Įeina Į bažny
čia? - AaU Raktas

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

• Ką visi žmonės šioje va
landoje veikia? — Sensta.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio. namus visur. 
Parūpinanfėc’ paskolą. visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas;

"Socialinis gėrikas" 
kelyje pavojingas

Chicagos trafiko teismo tei
sėjas Raymond K. Berg pasakė, 
kad vadinamieji “socialiniai gė
rikai” (social drinkers), kurie 
dienos darbą baigę prieš važiuo
dami namo užsuka Į barą išmes
ti vieną ar porą “burnelių”, yra 
didžiausias pavojus krašto vieš
keliuose. Visuomenė i tokius 
ligšiol per nuolaidžiai žiūrėjusi.

Patikrinus 500 areštuotų už 
trafiko nusikaltimus per pirmuo
sius šešis šių metų mėnesius nu
statyta, kad jų tarpe alkoholikų

Ilgametis naujienietis.
Dan Kuraitis

■— Lietuvių Filatelistų Drau
gija ruošia parodą paminėji
mui Steigaimojo Seimo 50 me
tų . sukakties. Paroda Įvyks 
spalio 23 — 25 di Balzeko Lie
tuvių kultūros muziejuje. Ati
darymas penktadieni 6 vai. 
vakaro, dalyvaujant Dariaus 
— Girėno postui ir Brigthton 
parko lietuviškos mokyklos 
mokiniu chorui.

OUTSTANDING MEDICAL OPPORTUNITIES?
EXCELLENT IMMEDIATE OPENINGS!

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
nauius įdedame.

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

Skambinkit

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

2501 W. 69th St., Chicago, UI. 60629. -
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608.

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

.ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti

Write or Call 715 — 463-5353

DVIEM SUAUGUSIEM lietuviams rei
kalingas nuomoti atskiras namas arba 

4 kambarių butas. Siūlyti 
teL 922-5507.

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

MŪRO 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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOT ARIAT AS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

Spaudos ne-etika
Illinoj aus universiteto Chica

go Circle profesorius Milton L. 
Rakove parašė mokslinį straips
nį, kuriame buvo pagirtas Chi
cagos meras Daley, Įvertinant 
ji kaip gabų politiką, nuošir
džiai suinteresuotą rasine inte
gracija, darbais juodžiams, ge
romis mokyklomis ir tinkamais 
municipaliniais tarnautojais. 
Straipsnis pasiųstas vienam rim
tam politinių mokslų žurnalui, 
kurio net vardas neminimas. Re
daktorius straipsnį atmetęs, pa
žymėdamas, kad straipsnis yra 
“perdaug palankus” merui Da-

Įmontuoti plutonium 238 bran
duoliais kūrenami gariniai mo
torai. Plutonium 238 yra ta pa
ti radioaktyvi-medžiaga, iš ku
rios gaminamos smarkiausios 
branduolinės bombos...

Mokslininkai jau dabar prisi
bijo, kad .prasidėtų tokių žmo
nių grobimai, “nes plutoni ūmo 
neturinčios valstybės norėtų to
kias 
savo 
bai!

RECEPTIONIST FOR 
NORTHFIELD BEAUTY SHOP 

Full time or part; time. 
No experience necessary.

Res. 945-8143 
Bus. 446-7450

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

Suimti 3 vaikėzai 
nužudę ketvirtąjį

Suimti trys vaikėzai nuo 16 
iki 17 metų amžiaus, visi Cobra 
Stones gaujos nariai, kurie CTA 
traukinėlio 55 gatvės stotyje nu
šovė 15 metų bernioką už tai, 
kam jis Įžengė į jų teritoriją.

Dennis Brown, 15, gyv. 630 
W. Evergreen av., nepaisydamas 
“kobrų” perspėjimo neiti Į jų 
gaujos teritoriją, buvo atvykęs 
Į pobūvį namuose 5368 S. State 
st. ir kai keturių giminaičių ly
dimas atvyko Į geležinkeliuko 
stotį, buvo platformoje vietoje 
nušautas. 1 '

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 
■i INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

Noriai spausdiname šį Dan 
Kuraičio gana teisingai padėti 
vertinantį laišką ir pradėjusį 
stambesne suma Naujienų va-

PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

♦ Dzūkų Draugijos ruošia
mam muzikų - dainininkų Miko 
ir Kipro Petrauskų pagerbimo 
muzikiniam vakarui. kompoz. 
Darius Lapinskas turi pilną pro
gramos sąstatą. Dalyvaus Lai
ma Rastenytė, New Yorko Bro
adway filmų ir televizijos artis
tė, sol. Dalia Kučėnienė ir ope
ros sol. Algimantas Grigas. Kon
certinis vakaras Įvyks spalio 
mėn. 24 d. 8 vai. vak. Jaunimo 
Centre. Bilietus galima į įsigyti

NOTARIATAS — VERTIMAI

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

buvo tik 20 nuošimčių,, o visi ki
ti 80 nuošimčių buvo “socialiniai 
gėrikai”. Tokiems teisėjas baus
mę numato mažiausiai savaitę 
kalėjimo ir mažiausiai metams 
atimti vairuoti leidimą.

Dvi jaunos indėnės apašės dirba naujai {rengtoje dirbtuvėje. Indėnai turi 
gerus pinigus nešanti bizni Ir nenori jokios paramos iš valdžios. '

Dr. Theodore Cooper iš šir
dies ir Plaučių instituto Bethes
da, Md., pranešime Amerikos 
chirurgų konvencijai Chicagoje 
pasakė, kad patvarios dirbtinės 
širdys bus vartojamos prieš 1980 
metus ir tarp 10,000 ir 80,000 
amerikiečių jau galės pakeisti 
savo sudėvėtas širdis dirbtino
mis naujomis. Tos širdys, kaip 
numatoma, bus varomos atomo 
energija, tai yra širdyse bus

5% KAMB. MŪRINIS, šilima gazu, 
alumin. langai, puse 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
pas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$44,500.

GRAŽUS SKLYPAS 2 butų namui, 
geroje Marquette Parko vietoje. Tei
raukitės.

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marauette Parke. $52.000.

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

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.:, 471-0321

r ;K. E R I N G 1 S
J- CALIFORNIA SUPER SERVICE

Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
tune-ups ir t. f.

- 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL TEL. Vl 7-9327

— LB Chicagos Apygardos 
valdyba antradienį, spalio 20 
d., 7:30 vai. vakaro, Jaunimo 
Centre šaukia Lietuvių organi
zacijų atstovų į pasitarimą iš 
Sovietų Sąjungoj j Turkiją pa
bėgusių lietuvių reikalu. Visi 
supraskime, kad dalyvavimas 
labai svarbus. , Savo atstovus 
prašom atsiųsti ir LB apygr. 
skyrių valdybos;* ■
LB Čikagos Apygardos Valdyba

— Feliksas Bukauskas, Spor
to Klubo Lituanica veiklus na
rys, yra pirmosios futbolo ko
mandos vadovas. Komandoje 
yra 15 žaidėjų. Praėjusį sek
madienį jie žaidė Marquette 
parko aikštėje.^, su- meksikie
čiais ir laimėjo ^ rezultatu 2:0. 
Komandos kapitonas yra E. 
Skistimas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

HEATING CONTRACTOR.
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning 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

Iš 10 pacientų, naująjį me
todą pavartojus, 7 ilgesnį laiką 
nebeturį skausmų, vienas iš jų 
jau keturis mėnesius.

Dr. Mathew pats negalįs iš
aiškinti, kaip druskinis vanduo 
sustabdo skausmus.

puikus, Didelis 2 po 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000..

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iŠ gerų 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

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

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 irz3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25.000.
- 2 AUKŠTŲ MŪRAS, 2 po 5. Nauja 
gazu šilima, garažas, prie' Maria HS. 
$27.500.

MEDINIS APKALTAS. Geri 6 ir 3 
kambariai. 2 vonios, kabinetų vir
tuvės. prie “Paramos”. Su nuolaida 
$14,900.

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

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

t Gerbiamas p. M. Gudeli ir 
L . brangūs naujieniečiai,
‘ Prieš kelias savaites atidžiai 
perskaičiau Naujienų įžanginį, 
jkuriame buvo pradedamas 
^Naujienų vajus. Seku Naujie- 
įias, bet iki šio meto nemačiau 
jokios žinios, jeigu neskaityti 
Jono šulcos šimtinės, kurioje 
Jjūtų užsiminta apie vajaus ei- 
įją. Galėjo ir būti, bet kai paš- 
Jtas dabar laikraščius labai ne
tvarkingai nešioja, tai galėjau 
įr nepastebėti.
t* Žinau, kad Naujienos iš nie
kur negauna jokios paramos.

I 'Dan Kuraitis, cikagiečiams 
įžinomas biznierius, visuome
nės veikėjas ir keliautojas, at
siuntė Naujienoms laiškutį ir 
^1,000 čekį, čekis padėtas į 
ianką, o trumpas p. Kuraičio 
laiškutis šitaip skamba:

♦ Izraelis gavo geroką kiekį 
naikintuvų, vadinamų fantonais. 
Lėktuvai išskrenda tiesiai iš St. 
Louis dirbtuvių.

REGISTERED NURSE -5 ■
to supervise extended care unit of accredited hospital. New modem 
structure located in the ūke country of northwestern Wisconsin, 
hours fromjbe Twin Cities. General duty RN’s are also needed.

, Salary negotiable.

PHYSICAL THERAPIST
to establish new department. New building, accredited hospital and 

extended care unit. Recent graduate will be acceptable.
Salary $10,000. Permanent Position.

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei- 

I katos ir biznio.
Patogios išsimokė- 

Įimo sąlygos.
J.1AC E V I Č l U S 

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

STENO — .
. LIGHT BOOKKEEPING

Light dictation and general office 
work. Congenial, attractive small 
air-conditioned office. Good salary 

and benefits.
THE MATCHLESS 

METAL POLISH CO.
840 West 49th Place 

924-1515

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS'

$5,000 minimum 
2 year certificate 

5%%

$1,000 minimum 
1 year certificate

Highest reserves.

Jaunystė kaip audra praeina. Audrin
gu šokiu tai išreiškia artistė Raquel 
Welch paprastos mergaitės rolėįe. 

Filmas buvo sukamas Kipro saloje.

HELP WANTED ~ FEMALE 
\ Darbininkių Reikia

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St.

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Passbooks 

; 5’/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

* Savings Insured to $20,000.

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

— Lucille Savickas, SW 
Blokinių klubų sąjungos ryši
ninkė ir tų klubų steigėjo kun. 
Francis X Lawlor sekretorė, 
praeitą savaitę buvo sulaikyta 
policijos už netvarkingą pike- 
tavimą ir peržengimą priva
čios nuosavybės. Kartu su ja 
buvo areštuoti dar 5 asmenys, 
bet visi paleisti už 25 dol. už
statą. Jie nenori, kad O’Toole 
mokykla, 6550 So. Seeley Ave. 
nebūtų praplėsta laikinais 
priestatais, Į kuriuos būtų vežio
jama daugiau mokinių.

— Lietuvių Taupymo Bend
rovių Lyga spalio 24 d. Bever- Marginiuose.

Dėkojame Kuraičiui už tūkstantinę
Vieni lietuviški laikraščiai gau 
na pagalbą iš Maskvos, kitiems 

j padeda stiprios tikybinės or
ganizacijos, bet Naujienos to
kių sponsorių neturi. Ir gerai, 
kad neturi, tai jos gali laisvai 
rašyti ir ginti lietuvių reikalus, 
nekreipdamos dėmesio į nelie
tuvių biznius. Jos gali teisybe 
parašyti. O mums nieko nėra 
taip brangaus, kaip teisybė.

Taip pat žinau, kad viskas 
brangsta. Žinau, kad parama 
Naujienoms reikalinga. Kol 
galėjo be jos apsieiti, tai nie
ko ir neprašė, bet jeigu nuta
rė kreiptis paramos, tai kiek
vienam aišku, kad ta parama 
yra reikalinga. Negaliu įsivaiz 
duoti, kas būtų, jeigu Naujie
nos sunegaluotų. Dabar laiš
kanešys dieną, o kartais ir dvi 
dienraščio neatneša, tai jau 
pradedame nerimauti, o ką 
lietuviai darytų, jeigu iš viso 
laisvo laikraščio nebūtų. Ne
norėdamas, kad sąžinę kada 
graužtų, siunčiu tūkstančio 
dolerio čeki ir prašau naudoti 
jį mašinoms taisyti arba ki
tiems būtiniausiems reikalams,

HOME INSURANCE

INSURED

anų ,t «;e -ano vasuattv Comoa*
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2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209
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