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POLITINIAM ATENTATE PAKISTANE 
ŽUVO LENKIJOS VICEMINISTERIS 
Buvo pavojus ir lenky prezidentui Spychalskiui 
KARACHI. — Pakistane, Karachi Tarptautiniame aerodro

me žuvo Lenkijos užsienio reikalų viceministeris Zygfryd Wolniak, 
o Lenkijos prezidentas, maršalas Marian Spychalski vos išvengė 
mirties. Jis stovėjo vos kelios pėdos nuo Wolniako. žuvo ir trys 
pakistaniečiai: du žurnalistai ir aukštas policijos pareigūnas. Su
žeistų tarpe buvo Lenkijos ambasadorius Pakistane Alojzy Bar- 
toszek ir Lenkijos konsulas Karachi W. Dūda.

Karachi aerodrome įvyko 
Lenkijos prezidento sutikimas. 
Jis Pakistane viešėjo penkias 
dienas. Karachi buvo jo pasku
tinis sustojimo punktas. Spy- 
chalskiui išlipus iš lėktuvo ir 
pradėjus sveikintis su aukštais 
Pakistano pareigūnais, aerodro
me staiga atsisuko nedidelis lėk
tuvų aptarnavimo autobusiu
kas ir visu greičiu pasileido į 
lenkų ir pakistaniečių grupę.

Reuterio agentūra pranešė, 
jog autobuso vairuotojas, kuris 
aerodrome tuoj buvo suimtas, 
šaukė antikomunistinius šūkius, 
o po įvykio pareiškęs: Mano mi
sija yra atlikta.

Prezidentas Spychalskis tuoj 
sutrumpino savo viešėjimą ir po 
keturių valandų po įvykio išvy
ko iš Karachi į Varšuvą. Lėktu
ve buvo ir žuvusio viceministe- 
rio kūnas. Kartu į Lenkiją iš
skrido Pakistano žemės ūkio 
ministeris Mahmoud Haroon ir 
užsienio reikalų ministerijos pro
tokolo šefas. Jiedu^-atstovaus 
Pakistanu i Wolniako laidotuvė-.... - - v-.. .se, ■■

Sužeistųjų tarpe buvo ir keli 
lenkų vaikai, Pakistane gyve
nančių lenkų pareigūnų šeimų 
nariai.

Užsienio reikalų viceministe- 
ris Wolniak buvo patyręs diplo
matas, buvęs ambasadorius Ka
nadoje, Izraelyje, Burnoje, bu
vęs Lenkijos atstovu Tarptau
tinėje Kontrolės Komisijoje. 
Wolniak buvo gimęs 1922 m.

Rytų Vokietija 
staiga suminkštėjo 
BONA. — Vakarų Vokietija 

gavo iš Rytinės Vokietijos pa
kvietimą vėl pradėti derybas 
dėl santykių ir įtempimų sušvel
ninimo. Berlyno komunistų val
džia tą pakvietimą pasiuntė tuoj 
po sovietų užsienio reikalų mi
nisters Gromykos apsilankymo. 
Neabejojama, kad sovietų val
džia paspaudė Ulbrichto reži
mą, kad tas nusileistų ir imtų 
vėl tartis su Bonos vyriausybe.

Pasitarimai tarp abiejų Vokie
tijos dalių prasidėjo kovo mė
nesį Erfurte ir buvo tęsiami Kas- 
selyje gegužės mėnesį. Visą lai
ką komunistai reikalavo, kad 
derybos būtų tęsiamos tik Bo
nai pripažinus Rytinės Vokieti
jos vyriausybę. Dabar Gromykai 
pabuvus Rytų Berlyne, staiga 
Ulbrichto valdžios nuomonė ir 
reikalavimai pasikeitė ir dery
boms sąlygos nebestatomos.

Pasirodo, Bonos valdžia pa
reiškė Gromykai, kad Maskvos- 
Bonos nepuolimo paktas nebus 
ratifikuotas, kol Rytų Vokieti
ja darys kliūtis dėl Berlyno ir 
kitų abi Vokietijos dalis lie
čiančių klausimų. Gromykai pa
spaudus, Ulbrchtas netikėtai pa
sidarė daug lankstesnis.

LIMA. — Peru vyriausybė nu
tarė iš naujo pastatyti Chimbote 
miestą, kurį sugriovė gegužės 31 
d. žemės drebėjimas.

IŠ VISO PASAULIO ............ 
■■■

KAIRAS. — Naujas Egipto 
prezidentas Sadat aplankė Sue- 
zo fronte stovinčius Egipto da
linius ir pasakė kareiviams ke
lias karingas kalbas. Jis ragino 
budėti ir būti pasirengus pra
dėti kovą per kelias sekundes. 
Egiptas nebijąs Izraelio, nors. 
Amerika duotų po tanką kiek
vienam izraelitui. Egipto spau
da su pasitenkinimu pakartojo 
Izraelio žvalgybos viršininko na-tAmer’*c?s «nalūnspamiai padeda nuo audros nukentėjusie-ny ftlipiniečiams. Iš Okinavos. amerikiečiai veža maistą

. ; ■ . ' „ ... I badaujantiems saiy gyventojams,
reiškimą, jog prie Suezo egiptie- ■ 
čiai turį apie 600 priešlėktuvi
nių raketų.

WASHINGTONAS. — Fede
ralinės valdžios mokslininkai su
sirūpino, nes Alaskoje pagautų 
kailinių- ruonių kepenyse rasta 
dideli kiekiai.gyvasidabrio nuo
dų. Jų čia esą 60 kartų daugiau, 
negu leistina sveikatai. Todėl 
vienai bendrovei, kuri gamino 

I piliules iš ruonių kepenų įsaky-

SUOMIJOJE
SOVIETŲ NUSIGINKLAVIMO DERYBOS

Maskva skubiai stato naujas raketas
* . - • • į-'

HELSINKIS. — Vakar Suomijoje prasidėjo 'trečioji Ameri- 
kos-Sovietų Sąjungos derybų dėl strateginių ginklų apribojimo 
dalis. Tos derybos prasidėjo pernai lapkričio 17 čk Po trumpos 
pertraukos jos buvo.balandžio mėnesį perkeltos į Vieną, kur jos

Za^gamy©ą>«^araaviBejmią na-J 7“™: ' . “gsLZ^njuontr Van Minh<4tarisvadova-.tranku. Tos pfli-jfe vadinamos sintyje “Manoma, kad ateinantį pavasanjos vėl sugrįš i Vieną į™"* ** “"M?**
ir bus baigtos ateinančių metų rudenį. Amerikos delegacija į 

i Helsinkį atvyko praėjusį penktadienį, vadovaujama Gerardo 
Smitho, Nusiginklavimo agentūros direktoriaus. Sovietų delega
cija atvyko sekmadienį traukiniu iš Maskvos. Abi- delegacijos 
turi po 25 patarėjus, vertėjus ir kitus specialistus.

Stebėtojai domisi, ar šiose de
rybose pasikartos ramus, nuo
saikus ir dalykiškas reikalų svar
stymas, buvęs ankstyvesnėse se
sijose, ar atsilieps paskutiniųjų 
savaičių karšta polemika, pasi
rodžiusi abiejų valstybių spau
doje ir pareigūnų pareiškimuo
se. Tokių pareiškimų buvo dėl 
Viduriniųjų Rytų taikos per
spektyvų, dėl sovietų statomos 
Kuboje povandeninių laivų bazės 
ir dėl Amerikos lėktuvo su dviem 
generolais įskridimo iš Turkijos 
į sovietų teritoriją. Kaip žino
ma, du Amerikos generolai dar 
nebuvo paleisti.

Pačios derybos vyksta slaptai,

“Seal-liver Tabs”. Ypač daug 
gyvsidabrio nuodų turį senesni 
ruoniai.

FRESNO. — Kalifornijoje, 
Fresno mieste bombos sužalojo 
karinės tarnybos įstaigą ir vie
no konservatyvaus laikraščio 
redakciją. Fresno yra tarp San 
Francisco ir Los Angeles, 200,- 
000 gyventojų miestas, žmonių 
aukų sprogimuose nebuvo.

MISSOULA. — Montanoje su
sidūrė du nedideli lėktuvai, žu
vo keturi asmenys, jų tarpe pa
tyrusi parašiutininkė.

NEW YORKAS. — “Life” 
žurnalas spausdina buvusių ka
ro laivyno karininkų pasakoji
mus apie prezidentą Nixoną. Jie 
tarnavo laivyne kartu su Nixo- 
nu. Jis buvęs labai geras poke
rio lošėjas, kartą išlošęs 1,500 
dol. vienam “banke”. Kas va-’ tačiau žinoma, jog sovietai dar 
karą Nixonas išlošdavęs po 40- 
50 dol.

COLOMBO. — Ceylono parla
mente buvo nutarta pakeisti 
konstituciją ir panaikinti par
lamento senatą. Be to, kairių
jų partijų dominuojamas parla
mentas paskelbė negaliojančiais 
stambesnės vertės banknotus, 
kuriuos įvairūs spekuliantai sle
pia “juodai dienai” ir nemo
ka už juos pajamų mokesčių.

LOS ANGELES. — Charles 
Watson, kuris priklausė hipių 
grupei, vadovaujamai Charles 
Mansono ir kuris buvo teisiamas 
už tos grupės įvykdytas žmogžu
dystes, teismo buvo paskelbtas 
bepročiu, negalinčiu atsakyti už 
savo nusikaltimus. Jis iš kalėji
mo perkeltas į Atascadero be
pročių ligoninę. Teisėjas spren
dimą paskelbė, išklausęs trijų 
psichiatrų raporto. Watsonas, 

buvęs sveikas ir stiprus futbolo 
žaidėjas, narkotikų įtakoje iš 
195 svarų jaunuolio tapo 110 
svarų ir kalėjime buvo maitina
mas prievarta, per nosį.

neatsakė į paskutinį Amerikos 
pasiūlymą nustatyti ribas stra
teginių ginklų, raketų ir jų iš- 
šovimo lizdų skaičiams.

Washingtone gynybos sekre
torius Melvin Laird vakar pa
reiškė, kad Sovietų Sąjunga jau 
turi 1,400 tarpkontinentinių, iš 
žemės šaunamų raketų, įskai
tant baigiamus jrengti raketų 
lizdus, šis skaičius yra visu 
šimtu didesnis už prieš kelias 
savaites Pentagono paskelbtą 
skaičių. Matyt, sovietai skuba 
statyti naujas raketas, negal
vodami anie jų skaičiaus apribo
jimą. Naujausiomis žiniomisf 
sovietai turi jau 350 raketų dau
giau, negu Amerika. Paskuti
niame Lairdo pareiškime sako
ma, kad sovietų povandeninių 
laivų, varomų branduoline ener
gija ir galinčių šaudyti raketas, 
skaičius yra 30. Prieš kelias sa
vaites duotas skaičius buvo 28. 
Sovietai galį pasivyti Amerikos 
povandeninių laivų skaičių iki 
1974 metų.
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Japonų gynybos

iSIAMOS AMERffiOS-

vflĮSOSIOS ŽINIOS

♦ Vakar mirė buvęs Bostono 
katalikų arkivyskupas, kardino
las Cushing. Jis jau prieš 14 me
tų buvęs gydomas nuo vėžio. Jo 
mirtis surišta su ta liga.

♦ Viename Arkansas kalėji
me įvyko kalinių riaušės. Pasi
gavę kelis įkaitus, kaliniai rei
kalavo juos paleisti iš kalėjimo, 
parūpinti automobilį ir gazolino.

♦ šiais metais kongreso rinki
mų skundams tirti komitetas ga
vo dvigubai daugiau skundų, 
negu ankstyvesniuose rinkimuo
se.

♦ Vėliausi pranešimai iš Gre
noblio, Prancūzijos sako, kad; 
šokių salės gaisre žuvo 143 as
menys, išsigelbėti pavyko tik 
20-čiai.

♦ Nuo lapkričio 16 d. P. Viet
name tarnauja amerikiečiai ka
riai gaus po dvi savaites atos
togų ir galės jas praleisti Ame
rikoje.

♦ Medicinos studentai gan 
gausiai rūko maruaną. Iš ty
rus keturių Medicinos mokyklų 
studentus (mokyklos nenurodo
mos) paaiškėjo, kad iš 1,057 stu
dentų, 500 pareiškė rūkę maru
aną bent vieną kartą, kiti 114 pa
reiškė rūkę virš 100 kartų, o 300 
prisipažino ir dabar rūką tuos 
nuodus.

♦ Kalifornijoje, Anaheime 
apie 400 “kudlių” ėmė mėtyti 
akmenis į policiją, kuri saugojo 
pastatą, kur vyko “rock” muzi
kos koncertas. Atvykę policijos 
rezervai triukšmadarius išvaikė.

QUITO. — Pagrobtas Ekva
doro aviacijos vadas gen. San
doval, buvo paleistas sveikas.

- ■ . ■ . - -- ..
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Konkurentas 
prezidentui Thieu 
SAIGONAS. — Pietų Viet

namo prezidentui Thieu atei
nančiais metais teks vėl kandi
datuoti į prezidento vietą, o sek
madienį jis įsigijo stiprų kon
kurentą. Atsargos generolas

vo 1963 metais tuometinio pre- 
zidento-diktatoriaus Dinh.Diem 
nuvertimui, paskelbė, jog jis iš- 
statys savo kandidatūrą į prezi
dentus. Geri. Minh yra Vietna
me labai populiarus.

Savo pareiškime gen. Minh 
kritikavo dabartinę vyriausybę 
dėl ekonominių reikalų apleidi
mo. Nors karas vyksta gerai, 
tačiau gyventojai kenčia nuo 
infliacijos ir ekonominio nepas
tovumo. Gyventojai vis daugiau 
prarandą pasitikėjimą savo va
dais.

Generolas Minh, įvykdęs per
versmą prieš Diem, tapo valsty
bės galva, tačiau vėliau buvo iš 
Vietnamo ištremtas, kaip pavo
jingas tuometiniams kariuome
nės vadams. Neseniai jam vėl 
buvo leista sugrįžti į Vietnamą.

LONDONAS. — Gallupo in
stitutas paskelbė, kad Britani
jos gyventojų 57 nuošimčiai yra 
nusistatę prieš metrinės siste
mos įvedimą, kuris numatomas 
1975 metais.

Gail Fisher renka pinigus sergantiems 
vaikams. Ji vadovauja 1971 mėty Na
tional Easter Seal Campaign, kuri 
prasidės kovo 1 d. ir pasibaigs balan
džio 11 d. Ji planuoja surinkti kelis 

milijonus dolorip.

ŠIANDIEN ŽODĮ TURI BALSUOTOJAI
WASHINGTONAS.— šiandien — rinkimų diena. Visoje 

Amerikoje nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. vakaro balsuotojai rinks fe- 
deralinius ir valstijos bei apskričių pareigūnus. Prez. Nixonas 
šiuos rinkimus pavadino “gal būt, svarbiausiais visoje tautos 
istorijoje”. Bus renkami 35 senatoriai ir visi 435 Atstovų Rūmų 
nariai. Be to, renkami 35 valstijų gubernatoriai. Rinkimai kam
panijoje respublikonų partija apeliavo į tvarkos ir įstatymų rė
mėjus, o demokratai išnaudojo ekonominius sunkumus: inflia
ciją, nedarbą. Illinois valstijoje yra užsiregistravę 5,253,327 
balsuotojai.

TOKIJO. Japonija paminėjo 
savo kariuomenės 20 metų su
kaktį. Premjeras Šato po pa
rado, kuriame dalyvavo Japoni
jos visų ginklų rūšių daliniai, 
Į pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, 
• kad Japonijos saugumui yra bū
tinai reikalinga gynybos sutar
tis su Amerika.

Po II-jo Pasaulinio karo japo
nai laiko tik nedidelę gynybos 
jėgą iš 260 tūkstančių kareivių. 
Paskutiniu metu japonai ėmė 
daugiau lėšų skirti naujiems 
ginklams. Karo laivynas turi 200 
laivų. Aviacija — 960 lėktuvų. 
Ateinantiems 5 metams Japo
nija skiria virš 16 milijardų do
lerių, kas japonų visuminiam 
produktui per metus augant po 
14-15 nuošimčių, tesudaro tik 
apie 1 nuošimtį valstybės paja
mų.

Japonija po Kinijos Azijoje 
turės stipriausią, geriausiai gin
kluotą kariuomenę, nors vyriau
sybė dažnai pabrėžia, kad Japo-' 
nija nesiekia tapti pasaulio ka
rine galybe.

De Murville apie 
komunistinę Kiniją
PARYŽIUS. — Buvęs Prancū

zijos premjeras Maurice Couve 
de Murville grįžo iš komunisti
nės Kinijos, kur jis turėjo pro
gos susitikti su Mao Tse-tungu.

Kartkartėmis buvo skelbia
ma, jog Mao sveikata esanti pa
šlijusi. Tačiau de Murville visai 
ką kitą sako: pagal jį Mao esąs 
labai aktyvus ir su atsidėjimu 
sekąs krašto politiką bei daly
vaująs krašto ekonominių pro
blemų sprendime.
De Murville praleido Kinijoje 

tris savaites. Kinija, sako jis, 
pergyvenusi didelį sukrėtimą, 
dabar daro įspūdį ramaus kraš
to, kur visas dėmesys atkreip
tas į žemės ūkio bei pramonės 
vystymą. • ’ > •

Atšaukia “Pinto” 
automobilius

DEARBORN AS. — Fordo au
tomobilių bendrovė neseniai pra
dėjo gaminti savo mažuosius 
modelius, pavadintus “Pinto”. 
Jie turėjo paveržti iš vokiečių 
Volkswagenu ir japonų Tojotų 
amerikiečių rinkos dalį. Dabar 
paskelbta, kad Fordo bendrovė 
atšaukia 26,000 Pinto automobi
lių pataisymams.

Paaiškėjo, kad tuose auto
mobiliuose įtaisyti netikę grei
čio pedaliai. Juos paspaudus, jie 
neatšoka atgal ir automobilis le
kia toliau.

♦ Vakar Į Varšuvą atvyko 
Vakaru Vokietijos užsienio rei
kalų ministeris Walter Scheel 
tęsti su lenkais derybų.

Vakar prezidentas Nixonas 
dar pasirodė televizijos progra
moje, už kurią užmokėjo respu
blikonų partijos komitetas. De
mokratų partija tiek pinigų ne
turi, tačiau ir jie nupirko laiką 
televizijoje pasirodyti sen. Mus- 
kie.

Amerikos ir užsienio spau
da vienodai sutinka, kad rinki
mų kampanija buvo nešvari, že
mo lygio. Dėl to kalti abiejų 
partijų kandidatai. Respubliko
nų partijos komiteto narys Carl 
Shipley 61 laikraštyje apkalti
no apmokėtuose skelbimuose 
penkis demokratų senatorius, 
kėad jie “sabotuoja Amerikos 
gynybą, pateisina nusikaltimus, 
pritaria riaušių kėlėjams ir pri
taria maruanos ir heroino var
tojimui”. Tokiems kaltinimams 
paremti cituojamos kalbų ištrau
kos, kurios kalbų tekste visai 
kitaip skamba. Kai kurie laik
raščiai net atsisakė tokius skel
bimus dėti.

Gan karšta kampanija vyko 
New Yorke, kur du kandidatai 
į valstijos legislatąiu buvo pava- 
dinti “hitlerininkais ir žmogžu
džiais”.

Nežiūrint visų respublikonų 
pastangų, abejojama, ar jiems 
pavyks paimti kongresą į savo 
rankas. Senate šiuo metu buvo 
57 demokratai ir 43 respubliko
nai, Pagal visas tradicijas de
mokratai turėtų laimėti dar 
daugiau vietų, nes Amerikoje ta 
partija, kurios narys yra prezi
dentų, paprastai pralaimi Atsto
vų Rūmuose vidutiniškai 29 vie
tas, o senate pralaimi — tris. 
Taip buvo visuose prezidento 
termino viduryje buvusiuose rin
kimuose nuo 1950 metų iki 1966 
m. Demokratai nesitiki šiais 
metais pakartoti šios tradicijos. 
Jie džiaugsis, jei išlaikys iki 
šiol turėtą persvarą. Iš kitos, 
pusės prezidentas Nixonas tu
rėjo abu kongreso rūmus nusi
stačiusius prieš jį. Tokios pa
dėties naujas Amerikos prezi
dentas nebuvo turėjęs jau virš 
šimto metu.

Siūlo uždrausti 
atominius ginklus
HONG KONGAS. — Komu

nistinės Kinijos spaudos agen
tūra Hsinhua paskelbė, jog Ki
nijos-Japonijos Draugiškumo są
jungos susirinkime, kuriame ja
ponus atstovavo socialistų par
tijos delegacija, buvo priimta 
rezoliucija reikalaujanti sukvies
ti visų atominių valstybių galvų 
konferenciją, kuri uždraustų ato
minių ginklų gamybą.

Kinija jau nuo 1963 metų siū
lo uždrausti branduolinius gin- 
lus ir reikalauja sunaikinti iki 
šiol pagamintų ginklų arsena
lus. Kinija tvirtina, kad Ameri
ka ir Sov. Sąjunga naudoja pa
sauliui savo “atominį šantažą”. 
Kai šie kinų pasiūlymai nebuvo 
priimti, Kinija pati skubiai pra
dėjo statyti savo branduolinį ar
senalą.



AT5 AKYMU PASINAUDOTI

-Kodėl <luktė negali mesti rūkiusi

paaiškinti, kodėl mano duktė

laimingesni būsime senatvėje.
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ŠIANDIENINIS PROSTATOS TVARKYMAS
■Mokykimės nuodugniau pažinti prostata tvarkymo” 

dėsnius < vas nerūkau ir jai pasakiau: 
pasirink vien^ iš dviejų: mape

KŪR9, prptp ir jaiwnp darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiams perteikimas 
_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _

-Gerybiniu prostatas padidėji
mu negaluojanti pacientą tvarky
damas gydytojas pradžioj atlie
ka 3 darbus. 1. Surašo mediciniš
ką istoriją. Tarp kitų .dalykų 
toje istorijoje labiausiai krei-. 
piamas dėmesys j sekančius še
šis dalykus. A. Naktimis šla
pinimasis. B. Kruvinas šlapi-; 

‘ mas. C. Naktimis ‘kvapo trūku
mas. D. Varymas šlapintis iri 
negalėjimas laisvai šlapintis (he
sitancy). E. Jausmas nusišlapi
nus, kad dar nori šlapintis ,sense: 
of residual). -F. Vaistų vartoji-’ 
mas (skrandžiui, šlapimui va-: 
ryti ir Parkinsono ligai tvar-’ 
kyti).

2. Tinkamas prostatos ajjžiū- 
. rėjimas yra antras gydytojo atil 

liktinas taki bgonj gydant £a£* 
bas. Toks apžiūrėjimas apima1 
trejoj>ągydytoją darbą. A. Pro- 

. išeinamąją angą .ąpčiupiuėjama 
prostata (rectal examination),; 
ir ant popieros lakšto nusibrai
žomi daviniai — schemiškai daA 
viniai pasižymimi. B. Apžiūrima' 
šlapimo -pūslė iš vidaus spėria-- 
iiu prietaisu (cystoscopu). Toks: 
apžiūrėjimas vądixjamąs cystgs-' 

' 4

copija (cystoscopy). Susekama., 
po nųsišlapimmo dar užsiliku
sio šlapimo kiekis. C. Atgnybia
mas mažas gabalėlis prostatos

mikroskopiniam tyrimui (biop- 
ąy).

8. tfyostptikui atliekami labo- 
O^Vtjoje šie tyrimai. Pilnas 
kraujo vaizdas (čia vadinamas 
Complete Blood Count, trumpiau 
CBC. Ant tuščios cukraus kie
kis) Fasting Blood Sugar, trum
piau -—TBS. Kreat i ninths (crea
tinine) nurodo inkstų .darbo -pa
jėgumą. Ištiriamas šlapimas, ir 
jo kutyū& padaroma, kartu at
liekant bakterijų jautrumo anti- 

tyrimą — tai bendrai

pirmoje eilėje: 1. šlapimą va
rančiųjų (diuretics), 2. Prieš 
skrandžio negeroves vartojamų 
atropino junginių turinčių vais
tų (anticholinergics) ir 3. Prieš 
senatvišką drebėjimą (Parkin- 
sonianism) seniau naudotų vais-, 
tų, pvz. Artane ir pan.

Kaip užlaikyti pros (atiką sveiku

Po minėta gero apžiūrėjimo 
jr minėtų patarimų, prostetiką 
gydytojas turi patikrinti kas ;3
ar šeši mėnesiais. Pakartotinai 
tikrinant, ištiriama prostata pro 
išeinamąją angą (rectal exami
nation) , ištiriamas šlapimas, pa
daroma šlapimo kultūra, ištiria
mi inkstai minėtu P. S. P. būdu, 
ir susekamas šlapimo tekėjimo 
pajėgumas.

Pasiskaityti. Sandoz Panora-

O.

2 -Years pavings 
Certificate 

{Minimum -55:000)

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.090

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION :

4048 ARCHE* AVENUE
CHICAGO, ttUMMS S0G32

Trank Zogas, President RHONE: 254-4478

Passbook Savings 
AH accounts <om- 
pounded .daily - 

paid quarterly

vjty <eet. Toks tyrimas yra la
bai SKąrhua. Mat, pradedant nuo 
50 metų amžiaus visiems žmo
nėms, turintiems gėrybinį pros
tatos padidėjimą (benign pros- 
tatic hypertrophy) padažnėja 
slapūno -takų uždegimas (infek
cija)- Ta infelcija dažnėja pa- 
ta&iaj su žmogaus amžiumi.

ištiriama taip pat rūgščioji 
fo^atazė (acid phosphatase). 
Šitas tyrimas daromas paslėpto 
prostata vėžio susekimui kūne. 
Nors inkstų darbo geriausias ti- 
krinūnas yra phenolsulfonphth- 
ąlein tyrimas (trumpiau vadi
namas P. S. P4 - vienok daroma 
be minėta creatimno, dar ir azo
tinių medžiagų užsilikimas krau- 
jųje (Blood Urea Nitrogen test, 
-trumpiau BUN), ir šlapimo 
rūgšties tyrimas (Uruc acid). 
Tas įgalina sužinoti, kai gerai 
dirba inkstai. Sužinoma taip pat 
apie galimus šlapimo rūgšties 
akmenis ^calculus) šlapimo pūs
lėj. Mat, ten tų, vien iš uric 
acid susiformavusių ir pagalba 
X-Ray nematomų - nesusekamų 
(nctnopaųue) .akmenų, susidaro 
daugiau negu pusė visų šlapi
mo Pūslėj atsirandančių .kitas 
rūšies akmenų.

Jei pacientas dar ir cukrali
gę .turi, tai .daroma tyrimas va-, 
dinamas Cystometrogram. šiuo 
tyrimu ' susekama vadinamoj į 
nervinės kilmės pūslės -negerovę 
— neurogeniąė pūslė (neuroge
nic bladder). Toji negerovė ga
lima gydyti vaistais. Patariama 
tą tyrimą (cystometrogramą) 
daryti du kartu : -pirmą kartą be. 

(-vaistų, antrą kartą — -paėm'us-

■ ■ .■■■

Vasary vyrai ir moterys buvo laukuose ir soduose, bet šiandien jie 
lenda į garažus ir rūsius, labai dažnai prie įvairiausiu darby. Varto
jant mašinas, reikia tinkamai apsirengti, kad drabužiai nebūty pa

laidi ir neįkliūty į besisukančias mašinas.

atitinkamą dozę vaisto Urocholi- 
no.

šlapimo tėkmė nustatoma 
Drake aparatu (Drake weir-type 
apparatus). Daugiau tikras šla
pimo tėkmės tyrimas atlieka
mas elektroniniu prietaisu (elec
tronic weighing equpment). šla
pimo tėkmę (urinary flow) ma
tuojant svarbu parengti pacien
tą — išmokyti jį surinkti gali
mai daugiau šlapimo pūslėj — 
tik tada bus galima apturėti di
džiausią šlapimo tėkmę. Paci
entas turi šlapintis mažiausia 150 
—200 cc (stiklinę). Nepamirš
tina suteikti pakankamai priva
tumo pacientui: svarbu, kad jo 
drovė j imąsis šlapintis nesutruk
dytų normalaus šlapinimosi. Tai 
gydytojų atliekami darbai. Ma
tom, kad žmogui tikra pagalba 
yra sudėtinga. Prie tokios mes 
pratinkimės — tada išnyks pro 
pirštus pacientą leidžią gydyto
jai.

gali irgi kurį laiką liautis dir
bęs dėl nervais sukeltų pakitimų.-

Visi lietuviai pasimokykime 
iš minėtos futbolo mėgėjo nelai
mės. Visi išmokyme sekančiai 
elgtis. 1. Visada, šlapinkimės 
kai užeina noras. Už tai susi
tvarkykime savus darbus taip, 
kad visada galėtume šlapimą iš-’ 
leisti. 2. Negerkime daug skys-’ 
čių vakare. Nevartokime kavos 
iš viso, ypač po vakarienės (din
ner). Daug skysčių reikia ger-’ 
ti rytais ir vidurdienį, neven
giant šlapintis dažnai. 3. Nevar
tokime svaigalų. Jei dar nepa
jėgiame be jų apsieiti, tai tik 
truputį, ir ne vakarais. Čia visi 
visų balių lankytojai įsidėmė
kite, kaip jūs savą prostatą ža-’
lojate vakare girtaudami, p visi’ vaistų vietoj vartojami — tai 
norėdami būti sveikų prostatų 
savininkais. 4. Prostatikas turi 
būti perspėtas apie jam nenau-. 
dingų, net pavojingų ((šlapimą 
.sulaikančių), .vaistų naudojimą. 
Jis turi vengti trejopų vaistų.

Pakartotinai tiriant, kas šeši 
mėnesiai nustatoma kraujo se
rume Uric acid, acid phospha
tase ir kreatinino kiekis. Pa-‘ 
geidaujama kad kas metai būtų- 
padaroma intraveninė pyelogra-’ 
ma, ir po nusišlapinimo X-Ray 
filmą. i

Urologas Zinsser pataria gė
rybinę prostatos padidėjimą tu
rintiems duoti šiokių tokių vais
tų, tikint, kad tie vaistai tei
giamai paveiks ateityje pros
tatos negerumus. Galima tokiu 
atveju vartoti vieną kurį iš se
kančių medikamentų. 1. Mote-- 
riškieji hormonai (Estrogenic) >' 
Stilbestrol, Premarin... 2. ’Vy
riškieji hormonai (Androgenic) :■ 
Testosterone. 3. Pastojusių mo
teriškių hormonas (Progesta-- 
tional): Deląlutin. 4. Vyriškųjų’ 
hormonų veiklą mažinantieji 
(antiandrogenic) : SC9022 Cy- 

proterone. 5. Ąntinkstinius hor
monus naikinantieji (antiadre- 
nal): Aldactone. 6. Visai net-t 
veiklūs medikamentai — jie tik-

Pats prostatikąš irgi turi 
pareigu

visai neveikli medžiaga, kad tik 
pacientui nudarytų vaisto .ėmi
mo įspūdį. Mediccįniškoj kai-' 
boj toks neveiklus “(vaistas” ya-- 
dinamas Placebo, pvz. džiovin
tos duonos piliulės. ■

riau, bet aš niekaip negaliu mes
ti radusi Kodėl taip ji elgia
si — kodėl ji negali mesti ciga
retės draugystę?

Atsakymas. Kas siekia — tas 
pasiekia. Kas ieško — tas vi
sad suras. Taip tvirtina gyve
nimišką tiesą, gyvenimiški — 
jausmais sveiki žmonės. ■ Dar 
tamstos duktė UdP.ąjęgė panau
doti savas dvasines jėgas gėriui. 
Ji savus talerius dar laiko už
kasus! žemėse. Ji tik kalba, kad 
viską padarė—tikrumoje ji net 
nepradėjo reikiamai elgtis. ‘Vi
gų mūsų darbų varyklis -yra mū
sų nusiteikimas (motivation). 
Jei nenuteiksi žmogaus-j bet ko
kią veiklą, jis nesiims .už jos. 
Vienam pakanka sužinojimo, 
kad tabakas kenkia sau ir arti
mui — jam to pakaks — jis 
mes šalin kenkėją. Kitam pri
reikia stipresnių paskatų: — 
net -dviejų širdies atąkų, idant 
pajėgtu mesti rūkęs, nors po še
šiasdešimt .dienoje cigarečių su
rūkydavo. Kitas meta rūkęs ta
da, kai, per cigaretę gavęs plau
čių išsiplėtimą, ima nepaeiti per 
kambarį dėl kvapo trūkumo. Tre
čias meta rūkęs, .kai vos bloką 
bepaeiti pajėgia .dėl cigaretės 
sukeltos sklerozės kojose. Te
gul palaukia ji savo pilės, jei lai
ku nebuvo savo asmenybės su
brandinusi. Visi mokykimės iš 
kito nelaimės.

-SKAITO WS IRPARĄGĮNG
KITUS SKAITYTI
N-A U JT E N -AS

I 
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TOUiSAVttlGS

PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM

OF $5000 OR MOf 
ON CERTIFICATES 

.2 YEA* -MATURITY

UPTO
»,QQO,

ON CERTff ICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY WT1CE 
■passbook Accounts 

$190.00 MINIMUM

ON AU PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS .COMPOUNDED JJAILX- PAID QUARTERLY,

Chicago Sayings
jffld low Associativa

Mrs. PHIL PAKEL, President.. JQH.N PAKEL, Sr. Chairman ,of the Ooatf

6245 So. WESTERN AVE.
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 p. M.^ .Sues. J -to Jhurs. & Fri. 9 to 8. Sat. 9 to 12:30

Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau* 
giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 
čeki ar Money orderį tokiu adresu:

- NAUJIENOS,

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TALUNiU TA

Gydytojui pranešus, kad ope
racija dėl prostatos nėra reika
linga, reikia pačiam pacientui 
griebtis sekančio darbo: neuž
laikyti daug šlapimo pūslėj — 
dažnai reikia išleisti jis ląukan. 
Reikia pacientui labai gerąi įsi
dėmėti sekančią jo prostatinę 
sveikatą didinančią tiesą: daug 
.susirinkusio šlapimo pūslėj gali 
iššaukti tos pūslės sienelėse 
esančių raumenų pervargimą. 
Tada šlapimo pūslė neturės jė
gos išspausti šlapimą lauk. Taip 
ir gaunas staigus šlapimo užsi
laikymas pūslėje (sudden blad
der decompensation).

Kaip nereikia elgtis, yisi pa
simokykime iš sekančios .futbo
lo žaidynių mėgėjo nelaimės, 
štai pagyvenęs amerikietis eina 
žiūrėti fuabolo rungtynių turė
damas gerybinį (ne vėžinį) pro
statos padidėjimą. Nelaimei jis 
sumaišo tris blogybes. 1. Jis 
geria šlapimą varančiuosius sky
sčius: degtinę ir kavą. 2. Jis- 
taip elgias labai šaltam orui 
esant. 3. Jis delsia dėl nerangu
mo pasikelti iš vietos nusišlapi- 
nimui per žaidimo puslaikį — 
pertrauką. Taip trejopai var
ginami šlapimo pūslės raume
nys pervargsta ir atsisako dirb
ti. Tada žmogus ima negalėti 
šlapintis atsipalaidavimo šlapi
mo pūslės sienelėse esančių rau
menų. 0 inkstai vis ir toliau 
išdirba šlapimą ir jį siaurais 
vamzdeliais (ureteriais) nulei
džia j pūslę. Taip vis daugiau 
šlapimo renkasi pūslėn, iš jos 
jam nesišlapinant. Ji ima pūs
tis — didėti, nieko iš jos neiš
einant (acute urinary retention 
— šlapimo susilaikymas gauna
si). Taip gfdi atsitikti dėl pa
ties žmogaus kaltės. Nepamirš
kim, kad dar ir dėl kitų priežas
čių gali žmogus nesišlapinti — 
pvz. dėl labai didelės prostatos. 
Kitas atvejis, kada tuščiai pūs
lei esant nėeišlapinama — tai 
inkstų neišdirbimas šlapimo, ar 
dėl akmens -užsikimšimas šlapi
mo kanalų. ’Vieno pusė užsikim
šus takams, Įeitos pusės inkstas

A country 
can’t live on love 

alone.

Bonds mean a. Jot
They help Jo pay part toe

cost of xpsming a puwfry

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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gomuryje

IŠRINKIME
FRANK D. SAVICKĄ

SENATORIUM

choro 
kuri 

peror-

PENKIOS KULKOS GALVOJE
Tai atsitiko Sanfranciske. 51 

metų tarnautoją užpuolė gangs-

Choro pirm 
įteikė muz.

Tiupymo IndilUt 
Apdrausti IW 520,000,

OTE TUOS -BIZNIERIUS

KURIE GARSINASI

“NAUJIENOSE”

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

da ir Augustinas Kuolai, Irena 
ir James Meiklejohn, Antonija 
ir arch. Vytautas Petruliai, Va
lentina ir Jonas R. Simanavi
čiai, Birutė ir Dr. Antanas Sai
kai, Gerda ir Albinas Tarvydai, 
Aldona ir Telesforas Valiai ir 
Alė ir inž. Albinas Paškevičiai.

Parodą ir pagerbimą organi
zavo Ottawos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas inž. Albinas 
Paškevičius. Buvusis

Viduryje sėdi Jonas ^Byanskas. Jam iš dešinės — / ‘
p. Armonienė ir vyčiu choro mecenatas Juozas Juška 

muzikas Zdanius, p. Zdanienė ir muzikas Petras Armonas.
Nuotrauka P. Maletos

SKAITYK PATS IR-PARAGINS
KITUS SKAITYTI
NAUJI ENA S

va. Nukentėjęs atgavo sąmonę 
po kelių minučių. Jis sustabdė 
taksi ir nuvyko į artimiausią 
viešbutį, kur jam suteikė pir
mąją pagalbą.

Rentgeno nuotrauka parodė, 
kad viena kulka Įstrigo dešinia
jame smegenų pusrutulyje, ant
ra — kaukolės smegenų dėžės 
pamate, trečia 
ketvirta nosies ertmėje ir penk
ta — gretą kaklo arterijos.

Gydytojų nuomone, kiekvie
na iš šių penkių kulkų galėjo bū
ti mirties priežastimi. 'Pacientas 
pasveiko. . ...

FRANK D. SAVICKAS visą laiką gynė lietuvių ir Marquette Parko gyventojų tei
ses ir interesus. Jis turėjo drąsos pasisakyti už lietuvių reikalus Illinois seime ir įvai
riuose Chicagos komitetų posėdžiuose. Senate jis dar atkakliau gins žmonių interesus, 
nes jo balsas bus svaresnis.

FRANK D. SAVICKAS gimęs Amerikoje, bet jis atidžiai seka lietuvių kovas už 
laisvę ir bendradarbiauja su didžiosiomis Amerikos lietuvių organizacijomis.

FRANK D. SAVICKAS pajėgė patekti į demokratų kandidatų sąrašą. Nuo lietuvių 
balsų priklauso jo išrinkimas. Jeigu už jį nebalsuosime, tai neturėsime lietuvio senato
riaus Illinois senate. Parodykime lietuvių vieningumą, kad vėliau patys sau ne- 
išmėtinėtume.

ANTRADIENĮ, lapkričio 3 d., ne tik patys balsuokime už SAVICKĄ, bet ir savo 
kaimynus kvieskime atiduoti SAVICKUI savo balsą.
| KOMITETAS SAVICKUI IŠRINKTI

Garbės stalas muziko Jono Byansko 76-tojo gimtadienio vaišėse, suruoštose Čikagos vyčiy 
š. m. spalio mėn. 8 dieną. Viduryje sėdi Jonis Byanskas. Jam iš dešinės — Alice Step
hens, prof. Juozas Žilevišius, p. Armonienė ir yyčiy choro mecenatas Juozas Juška. Iš kai
rės — Genovaitė Giedraitienė,

Muzikas Jonas Byanskas skaito sveikinimo adresą, Čikagos vyčiy jam įteiktą 
per 76-ajį gimtadienį. Jo dešinėj sėdi Alice Stephens, prof. Juozas Žilevičius 
ir p. Armonienė. Minėjimą suruošė vyčiy choras spalio mėn. 8 dieną Vy- 
čiv salėje. Nuotrauka P. Maletos

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

įsteigta 1923 metais TeL 421-3070 *
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

adoyaujant Birutę, 
išpildė. iByansko 
“Keinio prisimini- 

Vyčių choras 
aus dainų ir 
is “Laisvės Dai-

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas ; j .

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

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue -- Phone VI 4-1515
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mo bendrai dainuoja Lietuvos 
tautos labui, šiam minėjimui 
F. Strolia sukvietė daininin
kus, solistus, praeityje daina
vusius Lietuvos Vvčiu ir Biru
tės choruose. Prie vieno stalo 
vaišinosi ir dainavo Vvčiu na
riai, prie kito Birutiečiai. Net 
salė judėjo nuo jų sudėtinių, 
skambių dainų.

Prof. J. Žilevičius savo trum
poje kalboje nupiešė Muz. J. 
Byansko pasišventimą mūsų 
chorams, ir kad Byanskas vei 
kia su dainuojančiu jaunimu 
nuo pat jaunų dienų.

Muz. Petras Armonas Cello 
išpildė solo Godard “Lopšinę” 
ir Čaikovskio “Sentimentalus 
Valsas’’. Armonas retai pasi-

Raginkite savo apylinkę 
augti ’ taupykite!

Utenos klubas
Mėnesinis susirinkimas buvo 

spalio 13 d. Vengeliauskienės sa
lėje. Iš valdybos nebuvo kasie- 
riaus D. Juko. Perskaityta pra
eito mėnesio nutarimas, kuris 
buvo priimta. (Prie klubo prisi
rašė nauja narė Ana Saudarga.

Nutarta surengti metinį pa
rengimą sekmadienį, lapkričio 
29 d. Išrinkta komisija iš šių 
narių: M. Radziukėnienė, E. Ven- 
geliauskienė, K. Stukienė. Su
sirinkime mažai narių atsilan
kė. Jei'rnesnorime, kad Ute
nos klubas gyvuotų, tai turime 
susirūpinti, turime lankytis į 
susirinkimus ir parengimus.

Kitas susirinkimas bus lapkr.
10 d. :V.J.

novai lė Giedraitienė 
Zdaniai, p. p. Armonai 
telle Rogers.

Programą pradėjo 
pirm. Estelle Rogers, 
įdėjo daug darbo choro 
ganiząvimui. Ji ir vėl perėmė 
pirmininkės pareigas. Jos su
manumu Vyčių choras visur 
puikiai reiškiasi. Ji pristatė 
choro vedėją Faustą Strolią to
liau vesti programą.

Dinamiška energija ir suma 
numu muzikas Faustas Strolia 
moka dainininkus suburti taip, 
kad jauni ir senesni be skirtu-

rodo mūsų scenose, todėl buvo 
labai šiltai sutiktas Jam pia
ninu akompanavo muz. F. 
Strolia.

Genovaitė Giedraitienė, bu
vusi Birutės choro solistė J. 
Bvanskui > 
jausmingai 
kompoziciją 
mai”. Lietuvos 
išpildė S. šim’ 
prof. J. Žilevičia

džiaugsmo nuo Illinois - Indi
ana Districto Lietuvos Vyčiu 
choro ir svečių.

Programai baigiantis niuz 
Jonas Byanskas susijaudinęs 
sveikino visus lietuviškos dai
nos mylėtojus — draugus šven 
čiant Lietuvos Vvčiu choro 10 
m. perorganizavimo sukaktį ir 
jo paties įvertinimą, dėkojo už 
malonų jo gimtadienio minėji
mą ir baigė žodžiais:
“Man buvo maloni pareiga bū
ti jūsų akompanistu, nes nuo 
seno dirbu chorų vadovo ir 
akompanisto darbą.” . ' •>

Donna Kamm

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pinna, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus, namams įsigyti.

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

KIKKIKlIKIIIlllIlllIlKIBIRmiIIIIIIlIIlI

1971 Plymouth-Duster

. Estelle Rogers 
Jonui Bvanskui 

meniškai įrėmuotą raštą, iš
reiškiantį gilų dėkingumą Vy
čių chorui talkininkavusiam, 
už parodytą meilę ir ištikimy
bę, linki sveikatos ir pelnyto

KANADOS NAUJIENOS
A. Tamošaitienės kilimy-aobeleny paroda Ottawoįe

Kanados sostinėje Ottawoje, 
naujoje bibliotekoje (National 
Library, Ottawa) buvo suorga
nizuota Anastazijos Tamošaitie
nės kilimų-gobelenų paroda š. 
m. spalio 24-30. Parodoje išsta
tyta 23 kilimai-gobelenai. Paro
dą atidarė Lietuvos konsulas 
Dr, Jonas žmuidzinas. Atida
rymo dieną atsilankė daug aukš
tų svečių: Bibliotekos direktorius 
Dr. Guy Sylvestre su ponia, se
natorius Paul Yuzyk su ponia, 
Lietuvių Bendruomenės suvažia
vimo dalyviai ir specialiai atvy
kę svečiai iš Montrealio, Toron
to, Kingstono, Chicagos ir iš 
kitur.

Vakare bibliotekos audotori- 
joje įvyko Anastazijos Tamo
šaitienės pagerbimas, jos 40 me
tų dailės darbo sukakties proga. 
Menininkė Birutė Vaitkūnaitė- 
Nagienė paskaitė Anastazijos 
Tamošaitienės veiklą dailės ir 
audinių srityje ir jos įnašą lie
tuvių kultūrai. Gauta eilė svei
kinimų iš poeto Aisčio, prof. J. 
Puzino ir kt._ Įteiktas adresas 
ir . sveikinimai su keturiomis 
naujausiomis'meno knygomis su 
šiais parašais:

Emilija ir Dr. Sylvestras Če
pai, Ieva ar Leonas Adomavičiai, 
kun. Petras Užūbalis, Ilona ir 
Juozas Bakiai, inž. Leopoldas 
Balsys, .Sofija Butkevičienė, Dr. 
Angele- ir Dr. Sigitas Kazlaus
kai, Dr.- Liuda Kuolaitė, Matil-

-Y-: A- ■ <' p-

Rytoj visi balsuokime už vienintelį lietuvį, kandidatuojantį į Illinois senatą

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS PAGERBĖ 
MUZIKĄ JONĄ BYANSKĄ

Illinois - Indiana Distrikto 
Lietuvos Vyčių choras minė
damas savo 10 metų perorgani
zavimą pagerbė muziką Joną 
Byanską jo 76 metų sukakties 
proga suruoštoje puikioje puo
toje Vyčių Centro patalpose.

. Svečiai bei muzikai, daini
ninkai iš visų miesto dalių at
vykę pagerbti muziką J. Byan
ską sudarė jaudinantį įspūdį. 
Prie1 garbės stalo sėdėjo J, By
ansko ilgų metų veiklos muzi
kos srityje talkininkai drau
gai: Juozas Juška, prof. J. Ži
levičius, Alice Stephens, Ge-
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Dambriūniška logika
L. Dambriūnas, iki šio meto dažniausiai rašinėjąs 

lietuvių kalbos ir lietuviškos šeimos klausimais, paruošė 
ilgą studiją apie lietuvių tautinius šokius, tautinius dra
bužius ir Naujienose pasirodžiusius priekaištus Gran
dinėlei. Tema, kaip matome, labai plati, apie kiekvieną 
skyrium jau yra ne vien straipsnių, bet ir knygų para
šyta, bet L. Dambriūnas jas visas sutraukė Į vieną ir pa
skelbė praeitos savaitės Drauge.

Medžiagos L. Dambriūnas surinko labai daug. Jis, 
matyt, skaitė kiekvieną Naujienų numerį, studijavo 
kiekvieną Naujienose buvusį straipsnį apie Grandinėlę ir 
susirūšiavo. Buvo ir kitoje lietuvių spaudoje priekaištų 
Grandinėlei, vietomis dar griežtesnių negu Naujienose, 
bet paskelbtoje studijoje L. Dambriūnas apie tą spaudą 
neužsimena, šį kartą labiausiai jam rūpi Naujienos, to
dėl jis šiame dienraštyje rašytus straipsnius moksliškai 
susirūšiavo, tik labai jau nemoksliškas išvadas padarė.

Kad jo studija ne mokslinė, rodo kad ir ši citata:
Kaip minėta, daugiausia kritikos Grandinėlei 

paskelbta Naujienose. Jos tiesiog išvystė akciją prieš 
Grandinėlę — vedamaisiais, L. Vaičiūnienės ir visokių 
slapyvardininkų (M. Šnarienės, Mokytojos, Šokėjos 
ir kt.) straipsniais. Visi tie kritikai Grandinėlėj ne
mato nieko teigiamo, o vien tik neigiamybes. Gran
dinėlė, anot L. Vaičiūnienės, “išsukanti iš bendro 
kelio,” jos šokamas pakeltkojis “tolygus kazokė
liams”, o ir kiti “kazokiškai stilizuoti”. Vadinasi, 
sekama rusais, - nurodomas ir jų šokių kūrėjas MoL 
siejevas”. (“Draugas”, II dalis, 1970 m. sp. 31 d., 4 
psl.).
Joks mokslininkas šiuo atveju netvirtintų, kad visi 

tie kritikai Grandinėlėj nemato nieko teigiamo, o vien tik 
neigiamybes. Naujienose buvo gana plačiai rašyta apie 
Grandinėlę. Tuose straipsniuose buvo daug teigiamo ir 
gražaus. L. Dambriūnas, pasidaręs reikalingus šurūšia- 
vimus, turėjo tuose straipsniuose rasti ką nors teigiamo. 
Jeigu jis būtų radęs bent vieną teigiamą mintį, tai jis ne
turėtų rašyti, kad visi Mokslininkai taip nedaro, bet L. 
Dambriūnas padarė.

Visi autoriai, rašę apie Grandinėlę, šiam šokių an
sambliui norėjo tiktai gero. Norėdami gero, jie turi ką 
nors teigiamo parašyti. Ir parašė. Tiktai L. Dambriūnas

trims mėnesiams$5.00
vienam mėnesiui------------$1.75

Kanadoje:
metams  $20.00 
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Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

J. kLauseikis

IŠ MIESTO, KURIAME YRA VEIKIMAS
Vietoj "Liaudies parko" namai studentams; 
Jauny mergaičių gyvenimas hipių globoje

BERKELEY, Calif. —Univer
siteto žemėj, kurią 1968 m. norė
jo užvaldyti gatvės žmonės ir ten 
įsteigti “Peoples Park”, bus sta
tomi daugiaaukščiai namai, skir
ti studentams su šeimomis gy
venti. Smulkiai planai dar nepa-

keley mieste arba universiteto 
bendrabučiuose nesunku susi
rasti kambarį, tačiau vedusiems 
ir turintiems vaikų — butą gau
ti yra nelengva, ypač, kad čia 
būtų ar narni nuomos yra aukš
tos.

1968 m. ritušes nuraminus (o 
joms sustabdyti be policijos dar 

skelbti, bet sakoma, jog bus apie
400 apartmentų vedusiems ir 
šiek tiek viengungiams. įbuvo iššaukta ir nacionalinė

Viengungiams studentams Ber- j gvardija) universitetas savo

tų teigiamų minčių nepastebėjo, arba nenorėjo pastebėti 
Atrodo, kad L. Dambriūnui labiausiai nepatiko L. Vai
čiūnienės ir M. šnarienės samprotavimai apie Grandinė
lę. Vertindamas M. Šnarienės dėstomas mintis, L. Dam
briūnas rašo: “Jai, matyt, užtenka Vaičiūnienės ir pa
našių autoritetų”. Kultūriniame priede spausdinamoje 
mokslininko studijoje tikrai jau reikėjo pavartoti kitoks 
tonas ir kitoki žodžiai. Reikia neužmiršti, kad L. Dam
briūnas dar tiktai Ramygalos progimnazijoje suolą try
nė, o mokytoja Vaičiūnienė tuo metu Marijampolėje 
jau tautinių šokių šventes organizavo. O kai Dambriūnas
iš Ramygalos persikėlė į Ukmergę “studijuoti”, tai mo
kytojos Vaičiūnienės darbas Lietuvos švietimo Ministe
rijos buvo pripažintas naudingu, o ji pati pakviesta į 
Švietimo Ministeriją visoje Lietuvoje tautiniams šokiams 
organizuoti. Gaila, kad Dambriūnas, būdamas jaunas, 
tautiniais šokiais nesidomėjo, tai P. Vaičiūnienės vestą 
darbą būtų arčiau pažinęs.

Be to, L. Vaičiūnienė tautinių šokių reikalais yra pa
rašiusi daug straipsnių, o neseniai yra išėjusi didelė jo
sios knyga, pavadinta “Tautinių šokių švenčių keliais”, 
kurioje nė vien lietuvių tautiniai šokiai, bet ir šokių šven
čių organizavimas gana plačiai aptariamas. Kiekvieno 
šokių ansamblio mokytojai minėtą knygą jau įsigijo ir 
studijuoja Vaičiūnienės keliamas mintis bei nurodymus, 
tuo tarpu L. Dambriūnui, lietuvių kalbą studijavusiam, 
o tautiniais šokiais tiktai dabar susidomėjusiam, ponia 
Vaičiūnienė yra tiktai “panašūs autoritetai”.

L. Dambriūnas, “iškritikavęs” Naujienose pasiro
džiusių straipsnių autorius, išsijuosęs kerta pačioms 
Naujienoms. Bet ir šiuo atveju jis kerta tą pačią šaką, 
ant kurios pats sėdi. Parašęs, kad Naujienos nieko tei
giamo nepasakiusios apie Grandinėlės šokėjus, jis toliau, 
gal kiek apsigalvojęs, rašo: “Naujienų vedamųjų kriti
kams'patys- šokėjai, atrodo, ir nerūpi, o tiktai morališ
kai sužlugdyti Sūgį, o per jį ir PLB “viršūnėlę”. Dam
briūnas ir čia klysta. Naujienoms nerūpėjo ir nerūpi Sa- 
gį “morališkai sužlygdyti”. Naujienos tikfei norėjo, kad 
Sagys — sąmoningai ar nesąmoningai — neneštų “rusiš
kos dvasios” į Grandinėlę. Naujienos ir PLB “viršūnėlės” 
sužlugdyti nenorėjo. Jos tiktai norėjo, kad ta “viršūnėlė” 
įspėtų Sagį. L. Dambriūnas mokytojos Vaičiūnienės skel
biamų minčių nepažįsta, o Naujienose pasirodžiusių 
straipsnių nesuprato.

Retkarčiais paskaitome L. Dambriūno rašinius įvai
riais lietuvių kalbos klausimais. Turime jo kartu su J. 
Kaplanu parašytą Lietuvių kalbos gramatiką. Bet jeigu 
jis ir lietuvių kalbos problemas panašiai nagrinėja, kaip 
jis nagrinėjo Grandinėlės klausimus, tai teks suabejoti 
ir jo lietuvių kalbos studijomis.

sklype, kurį “gatvės žmonės” 
grupės studentų padedami norė
jo užvaldyti, įrengė sporto aikš
tę ir automobiliams paikinti 
viešą aikštę. Parkmimui tai pa
togi vieta, nes prieina prie pat 
prekybos kvartalo. Tačiau tiek 
sporto aikštė, tiek parkinimo 
aikštė stovi nenaudojamos.

Kai tik aikštės buvo įreng
tos, tuoj prisistatė piketininkai 
su plakatais per dienų dienas 
ties įvažiavimu vaikštinėdami 
ragino nesinaudoti tokia aikš
te, dėl kurios kraujo pralieta, 
kuri “per kraują iš liaudies 
atimta”. Taigi, kas norės imtis 
tokios rizikos: mokėti pinigą ir 
palikti automobilį aikštėje, dėl 
kurios eina kovos, kuri nesaugi 
ir nėra garantijos, kad prie au
tomobilio sugrįžus bus galima 
juo važiuoti, t. y. nebus suga
dintas.

Taip ir stovi puikiausios aik
štės nenaudojamos. Bet nebe
ilgai toks vaizdas tęsis. 1971-72 
metų biudžete universitetas tu
rės lėšų pradėti statyti studen
tams namus. Skirta penkiasde
šimt penki ir puse milijono do
lerių. iPinigai iš tokių pajamų: 
$20.9 mil. iš neseniai, guberna
toriaus Reagan iniciatyva, įves
to studentų mokesčio; $18.7 mil. 
iš Kalifornijos valstybės biudže
to; $4.5 mil. duoda federalinė 
valdžia; likusi suma, daugiau 
kaip 10 milijonų dolerių, bus pa
imta iš universiteto rezervų, iš 
gautų aukų bei paskolų.

Keičiasi ir hipių gatvės 
senasis vaizdas

Vienoje korespondencijoje bu
vo minėta, jog praeitą vasarą 
trumpu laiku policija suėmė 1,- 
168 jaunuolius Berkeley mieste, 
be suaugusių priežiūros gatvėse 
slampinėjančius ir juos išsiun
tė atgal tėvams. Tų atbėgėlių 
buvę beveik iš visos Amerikos 
— iš 43 steitų, o 60% jų nepil
nametės mergaitės.

Policija savo pranešime sa
ko, jog jaunuolių suėminėji- 
mas nėra bausmės pobūdžio, o 
tik jų gelbėjimas. Amerikoje 
plačiai yra pasklidęs garsas, ypač 
per vadinamąją pogrindžio spau
dą skleidžiamas, jog Berkeley 
miestas yra vieta, kur yra vei
kimas (Thats the place, where 
the action is!), kad čia galima 

veltui gauti valgį, nakvynę ir 
apdarą. Tas ir skatina nepilna
mečius, dažnai be tėvų sutikL 
mo, patraukti į Berkeley. Polici
jos nuomone, įvairios labdafoš 
organizacijos, kurios čia tokiems 
bėgliams teikia maistą, guolį bei 
gydymą, tokia savo veikla kaip 
tik skatina jaunuolius traukti į 
Berkeley.

Aktyviau pradėta gatves nuo 
jaunuolių čia valyti, kai viena 
nepilnametė mergaitė apgaulin
gais darbo ir buto pažadais suk 

viliota buvo uŽvaišinta narko
tikais ir hipių gaujos išprievar
tauta.

Kita nepilnametė, vos 15 mė
tų, beieškodama darbo San Fran
cisco mieste buvo įtraukta į kri
minalinį darbą — keisti netik
rus čekius.

Dvi draugės (viena 13 m., kita 
14 metų) radusios Veltui prie
globstį religinės organizacijos 
šalpos name, vėliau pašaliečių 
buvo suviliotos, nusivestos į se
ną nebegyvenamą namą, ten nar
kotikais apsvaigintos per keletą 
dienų grupės ilgaplaukių vyrų 
prievartautos.

Viena penkiolikmetė per ta
riamą benamių globos organiza
ciją pasiuntė savo tėvams tele
gramą, jog ji jau apsisprendė 
grįžti namo ir paprašė pinigų ke
lionei. Gautais pinigais išsinuo
mojo viešbutyje kambarį, ku
riame su 38 metų vyru įsiregis
travo kaip vedusi pora.

Tai tik keli pavyzdžiai, kurie 
privertė policiją imtis veiklos 
ir nepilnamečius, kurie čia at
vyksta pagal hipių pavyzdį val
katauti, iš miesto atgal tėvams 
pasiųsti. Deja, nevisada tai pb= 
licijai pavyksta. Viena mergai
tė atsisakė policijai pasisakyti, 
kas ji ir iš kur. Nieko kito nė- 
liko, kaip ją patalpinti į apskri
ties jaunuolių globos namūs. Ta
čiau ši mergaitė policijai prisi
pažinusi, jog į Berkeley atvyku
si praktikavusi meilę ir prara
dusį nekaltybę.

Pagrečiui su gatvės žmonių 
sijojimu miestas per šią vasarą 
tikrai papuošė Telegraph Ave
nue, kur be hipių susibūrimo ir 
šiaip studentų bei biznio reika
lais daug žmonių kas dien pra
eina ar pravažiuoja. Įtaisyti 
nauji šaligatviai, gatvės grindi
nys visai naujas,- prisodinta me
džių.

Kai gatvės iš pagrindų buvo 
pertvarkoma, kai kurie biznio 
namai irgi atnaujinti, o viena ki
tą senoji kavinė, kur koštiumė- 
riai būdavo vien tik hipiai ar pa
našūs gauruočiai, visai uždary
tos. “Gatvės žrhonių*’ dar aps
tu, tačiau lyg mažiau, negu prieš 
mėtus.

— Kalifornijos universitete 
dabar profesoriauja 15 moksli
ninkų, apdovanotų Nobelio pre
mija.

— San Ffanciscd įlankos ra
jone esąs Stanford universitetas 
pirmą kartą ištorijdjė pradeda 
per specialias įstaigas iš buvu
sių studentų išieškoti paskolas, 
kurias jie gavo mokslą eidami. 
Esą, jau nebeužtenka paragi- 
Inimo laiškėlių skolą grąžinti. 
Kai kurie skolininkai esą net 
iš 1920 metų. Buvusių studen
tų negrąžifitos paskolos siekian
čios jau 400,000 dolerių.

— Berkeley miestas, kaip if 

daugelis miestų, pradeda stoko
ti vietos atmatoms. Nuo lapkri
čio pradžios miesto valdyba 
kviečia gyventojus laikraštinį ir 
kitokį popierių nemesti į šiukš
les, bet rinkti. Kas ketvirtą sa
vaitę, nustatytą dieną, gyven
tojai prašomi surinktą popierių 
padėti ant šaligatvio, miesto 
darbininkai paims. Tuo badu 
miestas tikisi turėti pajamų ir 
sutaupyti šiukšlyno vietą.

_ San Francisco mieste bai
giama statyti katalikų bažnyčia 
— katedra. Labai moderniška, 
kaina septyni ir puse milijono 
dolerių. Pirmosios iškilmingos 
mišios spalio viduryje atlaiky
tos. Apie 2,000 sėdimų vietų, 
lyg amfiteatre pusračiu supa me- 
derniškąjį altorių. Tuo tarpu 
sienose nėra įprastinių religi
nių paveikslų, nėra šventųjų 
statulų.- Katedros statybos dar
bai bus baigti pavasarį. Per iš
kilmingas pirmąsias archivysku- 
po mišias vietoj vargonų muzi
kos Vartota gitaros.

VABALAI AUGINA GRYBUS
Aiškinti, jog žmonės mėgsta 

grybus, nėra reikalo. Net lapė 
ir voVerė skanauja kazlėkus. 
Grybų mėgėjų sąrašan įtraukti
ni ir vabalai. Jie grybus ne tik 
ėda, bet sėja jų sporas ir augi
na. Kokie vabalai augina gry
bus? Lietuvoje yra apie septy
niasdešimt penkios kinivarpų 
(Ipidae) rūšys. Kinivarpos ga
dina spygliuočius ir lapuočius 
medžius. Pavasarį, pragraužu
sios jų žievę, įlenda po ja ir 
čia išvaro visokiausius, kiekvie
nai rūšiai būdingus takus. Pas
kui kinivarpų patelės, dar nepa- 
dėjusios kiaušinėlių, “sėja gry
bą”, kurio sporų yra jų organiz
mo išskyrose.

SKAITYK ’’NAUJIENAS’’ -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 

TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Respublikonas George Bush kandida- 
tūoja Į Texas įstatymu leidimo įstaigą.

VLADAS MINGĖLA

Matas Antanas Milukas -
85 metų sukaktuvininkas

Dešinioji Kun. Antano Miluko ranka
Ir liūdna man svajotos laimės nesulaukus: 
Ištikimoji mano draugė vienuma, 
Dažnai nematoma ranka paglosto plaukus, 
Sidabro siūlais juos papuošdama. 
Niūrus, bežadis mano kambarėlis.
Begarsiais žingsniais čia dažnai užklysta 

praeitis.
Jei pasirodytų čia tavo nors šešėlis — 
Jį aplankytų džiaugsmas ir viltis.

Juozas Mikštas

NUOTYKIS SU J. TYSLIAVA
1961 m. pradžioj man teko kalbėti su 

buvusiu “Vienybės” redaktorium, poetu 
Juozu Tysliava. Jis man papasakojo toki 
atsitikimą. “Kartą sėdžiu “Vienybės” redak 
cijoj, rašau naujo nr. vedamąjį. Kažkas 
pasibeldžia į duris, nutraukia sklandžiai 
besipinančias mintis. Paprašau įeiti... 
Prasiveria durvs... Keista! Prieš mane 
stovi... kun. Antanas Milukas! Apstul- 
hauj nes gerai žinojau, kad tai negali būti, 
kadangi kun. Antanas Milukas 1943 m. yra 
miręs. Ikt toks panašumas! — Gyvas kun. 
Antdtfdš Milukas, lyg iš karsto būtų atsi
kėlę...

“Tačiau neužilgo viskas paaiškėjo, nes 
pas mane buvo užėjęs mirusio kun. Anta
no Miluko brolis Matas. Nuostabiai jis man 
Strode panašiu į savo brolį kunigą Antaną 
Miluką. Taip Susipažinome, įsikalbėjome 
su nekunigu Miluku.” Baigė pasakoti sa

MATAS MILUKAS

vo nuotykį ir pirmąją pažintį su Matu Mi
luku, dabar velionis poetas J. Tysliava.

Matas Milukas yra gimęs 1885 m. rug
sėjo 4 d šeštokuose, Marijampolės tpskri- 
ly; yra 11 metų jaunesnis už 1943 m. mi
rusi savo brolį kun. Antaną Milukų šeimos 
pirmginiį. Matas iš pat vaikystės turėjo 
palinkimą mokytis. Sėkmingai užbaigė Ru
daminos pradžios mokyklą ir labai norėjo 
siekti aukštesnio mokslo. Bet tėvai buvo 
neturtingi. Be to, tėvui Juozui anksti mi

rus ir palikus savo žmoną našlę su būriu 
vaikų, nebuvo lėšų. Matas, privačiai pa
siruošęs išlaikė egzaminus ir gavo Kalva
rijos dviklasės mokyklos baigimo pažymė
jimą. Toliau, dėdės vargonininko Zubrio 
patariamas, ėmė mokytis vargoninkauti. 
Anais laikais nebuvo pasirinkimo. Matas 
mėgo muziką, daug skaitė apie žymiuo
sius pasaulio muzikus — kompozitorius, 

į Iš viso labai daug knygų skaitė. Vėliau, 
prieš 1905 m. Rusijos revoliuciją, dvi žie
mas mokėsi Veiverių Mokytojų seminari
joje. Revoliucinis sąjūdis palietė ir šį ra
mų Lietuvos kampelį. Matas buvo Įsijun
gęs i uždraustuosius lietuvių periodinės it 
neperiodinės spaudos platinimą; tame 
platintojų rately dalyvavo A. žiūrys ir P. 
Dovydaitis: buvo ir daugiau šiuo metu 
užmirštų vardų. Kartą buvo pakliuvęs ru
sų žandarams ir kaltinamas rusų valdžiai 
nepalankumu ir lietuvių uždraustosios 
spaudos platininiu, bet Įtakingų lietuvių 
pastangomis buvo išgelbėtas iš kalėjimo ir 
ištrėmimo į Sibirą.

MATO SPAUDOS DARBAI 
SUSIPYNĘ SU KUN. A. MILUKO 

Mato A. Miluko visas Įdomus, kovingas 
ir šviesus, gyveninias pinte susipynęs SU 
brolio kun. A« Miluko gyvenimu ir darbais.

1901 m. kun. A. Milukas įstoja Į Fribur
go (Fribourg) universitetą ir studijuoja 
bažnytinę teisę. Tub metu jame gimė be-
galinis noras ir ilgesys pasimatyti su Lietu
voj6 gyvenančiais giminėmis, o ypač sti 
motina. Prieš tai jis parašė laišką broliui 

Matui if įspėjo jį, kad grįždamas Ameri
kon norėtų jį pasiimti lietuvių spaudos 
darbui padėti dirbti. Matas sutiko. Pasi
matymo Vieta sutarta Vokietijos pusėje, 
(kun. A. Milukas negalėjo su viza pase 
oficialiai įvažiuoti į Rusijos pavergtą Lie
tuvos teritoriją, nes būtų tuojau suimtas), 
netoli Eitkūnų, pas Būdviečių kleboną 
Hinzmaūną. šis katalikų kunigas^ Vokie
tis, buvo labai paslaugus lietuviams.

VAŽIAVO PER VOKIETIJĄ 
SU K. KAUPAITE

Po pasimatymo stt motina ir broliais, 
seserimis ir kitais giminėmis, Matas, kar
tu su kun. Antanu, iškeliavo didžiotl kelio
nėn per Atlantą — šiatirinėn Amerikon. 
Privažiavus Karaliaučių (tuomet vokiečių 
valdomą miestą) ten abu Milukai susitiko 
su kandidatėmis Į vienuoles Kazimiera 
Kaupaite (vėliau sesuo gėtierolė Marija) 
ir Magdalena šedvydyte. Keturiese važia
vo iki Berlyno, o nuo Berlyno jas globojo 
iki Šveicarijos, Ingenbohlio m. kun. A. Ci
viliškas: tai buvo rudenf 1902 m. rugsėjo 
mėnesį.

PER KLAIDĄ PRISKYRĖ TRACHOMOS 
LIGĄ IR GRĄŽINO VOKIETIJON

Pasiekę Vokietijos uostamiesti Breme
ną kun. A. Milukas ir brolis Matas po dvie
jų savaičių laimingai laivu perplaukė At
lantą. Bet atvykus į išsvajotą Niujorką, ji 
ištiko tikrai didelė nelaimė. Nesąžiningų 
valdininkų, visai be priežasties, buvo ku
riam laikui išlaipintas į Elis Island... esą 
Mato akys apkrėstos trachoma. Ir nors tai 

buvo netiesa, nes jo akys visados buvo 
sveikos, (iki šių dienų) ir brolio kun. An
tano dėtos pastangos ir nemažos piniginės 
išlaidos neišgelbėjo Mato. JAV pasienio 
valdininkai jį grąžino Į Vokietiją ir išlai
pino Vokietijoje. Vienišas, septyniolikos 
metų vaikinas, be pinigų, be pažįstamų 
vargais negalais pasiekė Berlyną; iš vaka
rinės Berlyno dalies pėsčiomis nukeliavo Į 
rytinę dalį. Teko tiesiog badauti. Gal po 
mėnesio, išvargęs, išbadėjęs, pasiekia Eit
kūnus ir Vokietijos — Lietuvos pasienį. Ir 
iš čia niekieno nepadedamas pereina Vo
kietijos — Rusijos sieną ir atsiduria Virba
lyje. Netoli it Kybartai; pėsčiomis vėl ke
liauja į šeštokus, šioje kelionėje Matas 
daug vargo pamatė. Jį įskaudino neteisy
bė ir valdiflinkų žiaurumas bereikalingai 
grąžinant Europon, ši kelionė užgrūdino 
jį, padarė labiau savarankų ir valingą. 
Vargas ir skurdas jo neatbaidė nuo toli
mesnių pastangų ir idealų siekimo.

(Bus daugiau)

Jau pa<irod4 knygy rinkoje 
naujausioji Dan Kuraičio knyga

MAGIŠKUOJU KUJMU 
Į VILNIŲ

336 puslapiai. — Kaina $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
toji! gdūni nuoldidM.

Čekius arba Money Orderius teikia siųsti 
tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET, 

CHICAGO 8, ILLINOIS
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OkTKCP

AUUF
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLtS LIGOS 
PRTTAIKO AKINIUS

2SSS W. 63rd STREET
Ofiso tolofu PRospect 8-3229

Rezid. tolefu WAibrook 54076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta, 
■jągoniHa priima tik nimitarim

kolom

ORTHOP 
Ž850 W®st 51

TgMu PRosp<ct 6-5084

44 tautybių pasirodymas Čikagoj
Praeitų savaitgalį Chicago j ei aromatų net į oru buvo galima

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BAJ.UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5-6444 
Pnima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Apdraustas perkr&ustytn^s 
H įvairiu atshnry. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tolu FRontfor E-IO2

PERKRAUSTYMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
aktai antradieniais ir penktadienini? 
ireėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE
Phone: REpublic 7-7868

tai. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. Š E R Ė N A S 
2047 W. 67th PL WAlhrook 5^063

STALINIS 
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 
ir šeštad. tiktai susitarus.

2512 W. 47 ST. — FR 6-199* 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
Dr. Ant. Rudoko k^hingt^ perėmė 

optometristu

DR. EDMUND E. C1ARA 
2?uy W. SUt STREET 

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

šeštad. 10—2 vai'

Roz. GI 84)873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUScRIJA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologinė chirurgija 
6132 So. Kedzia Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3^)001.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WOPA,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Vąkąruškps: Pirmadieniais 7 v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AYE.
CHICAGO, ILL. 60629

v.

*

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Tai. ofiso: PR -8-7773; ret: -PU -64732 ■

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

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

Ofiso telu .HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rozidencitos: .PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 WEST 63rd ST.

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

utiso Jatafu 776-2880 
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

P.fisas 2750 West 71 st St.
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol.: PR 8 -1223
Dr. V. Tauras išvyko atostogų 

iki XL 2 d.
Ligoniai gali kreiptis pas 

Dr. i*. Strimaitį.

I

Demokratę kandidatas Lloyd M. Ben- | 
♦son j Toxas seimą.

GRoovehiU 6-2345-6

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

W M K w v B
L*"? i"#**'

S H M I > M Jlikti sočiu! Visko ten buvo 
nuo lietuvišku ragelių iki armė
niško “šiška - babo”, turkiš-

čiau išgarsinti ir įvertinti 
visų (?) Chicagoje w 
tautų, genčių ir rasių metinis! kos mokos iri asyrų

yvenanciu:

Jeigu ateinančiais metais, rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba _ iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą jr jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoją net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje Įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir T^ima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės’ į ;

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8
B

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS OĖLINYCI4
GĖLfiS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd -STREET

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-083'

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air AH the Way 
30-lb. LimitDR. V. P. TUMASONIS 

C H I R U RGAS 
2454 WEST 71st STREET 

Ofiso telef-: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
Jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6183

MBA
SKAITYK "NAUJIENAS" - 

JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

pasirodymas, pavadintas An
nual Folks Fair and Festival, 
šeštadienį ir sekmadienį įvy
kęs Navy Pier pusės mylios il
gumo halėse.

Prie įėjimo buvo išrikiuota 
ilga eilė tautinių vėliavų, ku
rių tarpe Lietuvos vėliava tik
rai buvo graži. Praėjus pro vė
liavų paradą prasideda kios
kai, kuriuose kiekviena tauti
nė grupė Čikagoje stengiasi 
parodyti ką geresnio turinti ir 
kuo pasižyminti. Apsakyti kiek 
vieną būtų sizifiškas darbas, 
bet stebėtis ir gėrėtis reikia, 
kad žmonės tiek energijos pa
deda ir meilės įdeda į darbą, 
kad galėtų kitiems parodyti 
savo individualumą. Tai tik
ras taikingos kultūrinės tautų 
kompeticijos pavyzdys, žino
ma, neapsėjo ir šį kartą be 
perdėjimo, kuriuo jau kelinti 
metai ypatingai pasižymi mū
sų kraujo giminaičiai gudai 
(baltgudžiai, kurie save mielai 
vadina rusų jiems primestu 
“belorusų” vardu). Jų kioską 
puošė tautinių raštų audiniai ir 
mezginiai, apsčiai knygų ir... 
didelis žemėlapis, kuriame be
veik visa Lietuva “inkorpo
ruota” į Belorusviją! Popie
rius kantrus.

Lenkai šiemet pasiruošę 
kaip dar. niekuomet: turėjo še
šis stendus, kurių pusė buvo 
gana dideli, kiekvienas uži
mantis dviejų ir trijų kioskų 
erdves. Jie pasirodė visu ką 
turėdami — nuo savo .susivieni
jimų iki skautų ir sakalų. Jų 
kreditui, šiemet nebebuvo kirši
nančio žemėlapio, kuriuo kitais 
metais sugadindavo ne vien 
lietuviu lankvtoių nuotaikas. 
Dalino rutuliukais suvyniotą 
pamfletėlį, pavadintą “The 
Legend of Lech and The White 
Eagle” (Liacho — lenko ir bal
tojo aro legenda), kur nupa
sakojama, kaip “seniai labai 
seniąi” galbūt dar prieš Alek-

■ sandrą Didįjį” gyvenęs kuni
gaikštis Lech, kurs sukūręs 
pirmąją lenkų valstybę, vadi-

. namą Lechici, Lachi, Lechis- 
tan. Tas kunigaikštis labai 
norėjęs savo medžioklėms tu
pėti -vietoje sakalo prijaukintą 
arą ir pagaliau tokį arą - arienę 
su mažais yaikais ariųkais -vieno 
kalno viršūnėje apėjęs ir su ta 
ariene ilgai kovęsis , ją gero 
kai savo šoblike apkapodamas. 
Kadangi ąrienė jam nepąsjda- 
vusi jr -savo vaikų pagrobti ne-

■ davusi, jis iš jos pasimokęs 
.kaip reikią ginti laisvę ir ne
priklausomybę ir tos arienės 
paveikslą pasirinkęs savo her-

i bui. Vėliau Lechas ant to arų 
kalno pastatęs pirmąjį mies
tą, jkurį pavadino Gnięzno, 
kas senoje lenkų kalboje reiš
kia “lizdas” (gniazdo).

Mūsų artimiausieji giminės . 
ir kaimynai latviai turėjo di
doką kioską, kurs buvo rūpes
tingai ir skoningai įruoštas ir 
gerais rinktiniais eksponatais 
reprezentuotas. Latviai dali
no panfletėlį, pavadintą “Who 
Are Latvians? Nation on the 
Baltic Sea’’ (“Kas yra latviai? 
Tauta prie Baltijos jūros”), 
apie kurią pasakyta:

“Latviai priklauso Indoeu
ropiečių šeimos Baltų sakai 
ir pasak archeologus, savo ,dą- 
bartinėse srityse apsigyveno 
prieš kokius 4,000 .metų. Iš ke
leto BaUii tautų prie Baltijos 
ir kontinente, latviai ir lietu
viai vieninteliai bėra likę ir jie 
parodo sayo nuosavas V^karU 
kuUūrąs ir jnstitucijas”.

JAe.tųviai šiemet parodoje 
gavo tris vietas: -dviem kios
kams ir maisto produktų pa
vyzdžiams. Bendrai apie mais 
to pavyzdžių kioskus, kurįais 
b.ųvo užinitas visas antrasis 
Nąvy Pier hąlių -gąla§, reikia

Grįžtant piję lietuvių kiosko, 
jis buvo nedidelis ir vėlokai 
gautas, bet pasišventusių dar 
buotojų dėįa spėtas baigti 
įrenginėti iki! mero Daley vizi
to. Prie kiosko įrengimo ir ap
tarnavimo darbavosi Zuzana 
Juškevičienė pr Jonas Jasaitis, 
kuriems talkininkavo Grožvy- 
da Giedraitytjė, A. Juškevičius, 
p. Rožanskasl V. Sadauskas ir 
P. Benešios, j o maisto kioską 
tvarkė p. Vaičiūnienė. Kitas 
kioskelis bux|o perleistas daili
ninkui Sparkiui, kurs turėjo 
išstatęs apie įdu tuzinus savo 
natūralistiniu piešinių, pusė 
jų Lietuvos! gamtovaizdžiai. 
Ateinantiems] metams rengėjai 
žadėjo lietuviškai parodai iš 
anksto užsiikrinti daugiau 
vietos.

Iš visų 44 • tautų mugėje ir 
festivalyje įdalyvavusių dau
giau už visus kitus didžiavosi 
asyrai, kurie turėjo ne vieną 
kioską su prosenovės relikvi
jomis, bet in dalino trijų lakš
tu iliustruotą pamfletą, kuria
me prisistato: “Alio — mes 
esame asyrai (Heilo — We are 
Assyrians), mes esame Didžio 
sios Asyrų Imperijos palikuo
nys. Mūsų protėviai pastatė 
imperiją prieš 3000 metų!” To 
liau nupasakoja apie karaliaus 
Sargono laikus, Asirijos seną
ją sostinę Nir 
bolį — didįj 
ir jų aramail ų kalbą, kuria ir- 
pats Jėzus klibėjęs.

Meras Daley su palyda šiemet 
ypač ilgai išsibuvo parodoje, 
sustodamas prie kiekvieno kios 
ko. Prie lie uviu kiosko drau
ge su lietuv 
vo.

nevą, asyrų sim- 
l sparnuotą bulių

įais nusifotografa-;

NEžIN0|n SIGNALAI 
Iš VISATOS

Praėjusių metų lapkričio mė
nesį Kembridžo observatorijos 
bendradarbiai labai jautriais 
prietaisais -užregistravo -garso 
signalus, kurie kartojosi kas 
1JB37 milijoninių sekundės .da
lių tikslumu. Spėjama, -kad šių 
-signalų šaltinis yra kažkur per 
200 šviesmečių nuo žemės.

Paskutinė data kalėdiniams- siunfi-. k y kad ,wo bpij.. (lc. 
n tams į užsienius siusti yra lapkričio I PasaKAH, aeuų oe
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė- šimtų taptų viralų, kepsniu ir 
S gėralų priemonių kvapsnių ir

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.

Anglų mokslininkai, .kurie J 
tuos signalus pagavo, mano, kad | 
taip tiksliai pasikartojančius sig- | 
nalus siunčia kokia, nors Įrita vi
satos civilizacija. Tačiau tokius 
signalus galėtų sukelti įr nyks
tančių žvaigždžių neutronų pul
sacija. Taigi šių signalų pas
laptis dar nėra atskleistą.

SKAITYK IR KITAM PATARK

SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
De Young - Vroegh Funeral

How
^A9 Eftst I6 W Street
South Holland, Illinois

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
Leonard Funeral Home 
10821 S. Michigan Avenue 
Chicago, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prieTurime šermenims vietos 
miesčįuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skambinkite telefonu COmmodore 4-2228

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

— Lietuvių -Brighton Parke Motery 
-Klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio nąėn. 5 d.^-vaL yąk. Xęn- 
geliauskienės salėje, 4500 So. Talman . 
Avė. Narės prašomos -atsilankyti, 'Ueį -• 
yra daug svarbių reikalij aptarti. J>o 
susirinkimo bus vaišės. E. M.

— SLA 134-tos Motery dcuopas susi
rinkimas įvyks ketvirtadieni, -lapkričio 
5 dieną 7:30 vai. vakare, Hollywood 
Inn salėje, 2417 W. 43rd <St.^ •Ghicago- 
je. Yįsos narės kviečiamos -atsilan
kyti. C. Austin, ,rašt

Susirinkimų fr

— Eržvilko draugiško Klubo susi- į 
,riųkimas Įvyks ,trečiadienį, lapkočio ; 
4 d. 8 vai. vak. *VengęliausXię4ės są-; 
Įėję, 4500 So. 'Talman Ave. Nanai' 
prašomi.atsilankyti, .nes -yrą daug svąr-: 
bių reikalų aptarti. Fo jsusįrįnkimo . 
,bus truputis vaišių. * E. M.

JADVYGA SKAČRAUSKAS 
Budzinskaitė

Gyv. 6645 So. Marshfield Ave., Chicago, TH.
Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 1 dieną, 2:15 vai. popiet, sulaukusi 51 

metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Kersonių valse.
Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko nuliūdę: .Lietuvoje motina Veronika Budzinskięnė įr dvi 

seserys — Janina ir Antanina, broliai Zenonas ir Viktoras su šeimo
mis. Amerikoje sesuo Bronė Nakienė su šeima. Australijoje brolis 
Liudas su šeima, ir kt. giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašanotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 4 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jadvygos Skačkauskas - Budzinskaites giminės, draugai 
ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės Lietuvoj ir Ame riko įe.

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

— Bridgeport© Lietuviu Namų Savi
ninkę Draugijos mėnesinis susirinki
mas Įvyks antrądięnį, lapkričio 8 ,i 
Chicagos Lietuvių auditorijoje, 3133 
So. Hąlsted St., 7:30 vai. vak. Visi na
riai ir ųąęėg kvįečįaiųi į .susirinkimą, 
nes yra svarbių reikalų aptarti.

A. Kaulakis, rast

Laidotuviy direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1M1D
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tek: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

k ————— ..............       Į Į , - w. ■wtfT'

NARIAI:
Chicagos
lietuvių
Laidotuvių
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIFNĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIELT', 
DALYSE

4348 So. 'CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

!

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

>

ONA VALIULIS 
Gyv. Union Pjer, Mich.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAW1CZ)

2424 WEST 69th STREET
12314 WEST ,23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

Mirė 1970 metų spalio mėn. 20 dieną ir palaidota Lietuvių Tau
tinėse kapinėse spalio 24 dieną.

Velionė Ona Valiulis negali atsidėkoti tiems, kurie suteikė jai 
paskutini patarnavimą ir palydėjo ją į amžinybės vietą. Todėl -mes, 
atmindami ją ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams, atvyku
sioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių ir palydėjusiems Į kapus.

Ypatingai dėkojame Grantui Noland ir Dr. Jonui ’ Valantiejiri.
Dėkojame Laidotuvių Direktoriui Donald Petkui už mandagų ir 

tvarkingą patarnavimą. , j •
Dėkojame karslanešiams. nunešusiems ją į amžinojo pailsto vietą, 

ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, draugams bei pažįsta
miems. O Tau, mūsų mylimoji, sakome — Ramiai ilsėkis šaltojoj 
žemelėj.

-Nuliūdę lieka:
■Savera ir Povilas Vaivadai.

.3354 So. HĄLSTĘD STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

GEORGE F. RUDAUNAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139
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ALT Informacija I 
t Amerikos Lietuviu Tarvbosi 
'metiniame suvažiavime lau
kiama dalyvaujant skyrių ir 

^bendradarbiaujančių organi ■ 
*zacijų atstovų. Suvažiavime 
"bus svarstomi svarbūs klausi
niai susieti su Alfos organiza- 
jcija ir Lietuvos laisvinimo dar 
□ju. Suvažiavimas įvyks 1976 
m. lapkričio mčn. 11-15 dieno

rodą galėtų pamatyti. Vėliau 
paroda bus išvežta j kitus aries 
tus.

Leonardo šimučio, ilgame
čio Alfos pirmininko ir dabar
tinio garbės pirmininko . para
šyta Amerikos Lietuvių Tary
bos istorija jau atiduoda spaus 
dinti. Knyga bus plačios apim
ties, paremta dokumentais ir

mis, Bismarck viešbutyje, Chi- 
cagoje. Pradžia — lapkričio 11 

*id. 9 vai. ryte.

- Lietuvių Tautos Genocido 
-parodos išstatymu dar kartų 
Chicagoje rūpinasi Amerikos 
Lietuvių Taryba. Stengiamasi 
■parodai surasti vietą lietuviams 
^artimoje kolonijoje, kad kuo 
didžiausias lietuvių skaičius, 

to taip pat ir amerikiečių, pa-

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

> Telef. 434-1660
Anatolijus Miliūnas atsiuntė šią fotografiją apie Illinois respublikonu susi
tikimą su lietuviais. Paveiksle matome kandidatą j senatcrius J. J. Lanigan, 
konstitucinio seimo atstovą Juozą Rachuną, kandidatą Į šerifus Bernard 

Carey, inž. A. Jankūną, A. Šimky ir sen. Ralph T. Smith.
Foto V. Noreikos

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MALE HELP
COOK WANTED

Good salary and working 
conditions.

Call chef — DE 7-1300

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LŠSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

Keturip metu Christine Durant negali 
nuspręsti, kuris arbūzas geriausiai 
fiks artėjančioms šventėms. Visi yra 
dideli ir gražūs, bet jai reikia nu- 
r. spręsti, kuris yra geriausias.

/----
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliŲ draudimai.

i A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941
k_____________  -J

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei

katos ir biznio..
Patogios issimokė- 

jimo sąlygos.
BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS“

Kas tik turi gerą-skonį, 
Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vaL va£ Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

: -------------------------------------- ---
be to, labai įdomiai parašyta.

♦

Lietuviu Tautos Genocido 
paroda nufotografuota ir pa- 

idarytos skaidrės. Parodos skai
dres galima įsigyti Alfo biure, 
'adresu: Lithuanian American 
I Council, Inc., 6818 So. Wes
tern Ave., Chicago, Illinois 
60636. Vieno komplekto kai
na 50 dolerių. Parodos skaid
rės vertos rodyti lituanistinė
se mokyklose ir visai mūsų vi
suomenei, bei svetimiesiems.

M Š CHICAGOS IR*
APYLINKIŲ

♦
Laikas susirūpinti 
aplinkos nuodijimu

Amerikos Maisto ir vaistų 
administracija (FDA) šiomis 
dienomis uždraudė gaminti ir 
vartoti maistines tabletes, ku
rias viena firma Santa Rosa 
mieste, Kalifornijoje, gamino 
iš ruonių kepenų.

Niekas negalėjo abejoti dėl 
tų tablečių sveikumo, kadangi 
tie ruoniai yra gaudomi toli 
vandenyne prie Aliaskos Pribi 
lovo salų, per 50 mylių nuo 
sausženrio krantų ir tik syki 
metuose išlipa į krantą, taigi, 
jokiu būdu negali apsikrėsti 
žmonių civilizacijos teršalais.

Tačiau FDA patikrinusi nu
statė, kad tų ruonių kepenyse 
nuodingojo gyvsidabrio yra 
iki 116 kartų daugiau negu ga
li būti žmogaus maiste nepa
kenkiant žmogaus sveikatai...

guma neis. Nesvarbu, kaip Da 
ley atsilieps, mes demonstruo
sime kol tik uatysime, kad 
Warren Bacon yra paskirtas 
mokyklų tarybes pirmininku’’.

Bute pasmaugė moterį
Savo bute Ehno Apartment- 

Hotel, 5222 S. Harper Ave. ras
ta šeštadienio naktį plėšikų nu 
žudyta Mrs. Helen Naughton, 
60. Kaimynai tą naktį apie 1:30 
valandą girdėję jos apartinen- 
le kažkokį triukšmą ir kai se
kančią dieną ji nepasirodė, pa 
šauktas dženitorius rado Mrs. 
Naughton vonios kambaryje 
pasmaugtą ir į paklodę suvy
niotą, o visas bitas sujauktas. 
Policijos nuomone, tai plėši
kų darbas.

Peršovė Robbins merą
Sekmadienio raktį buvo per

šautas per šlaunį Chicagos 
priemiesčio Robbins meras Ma
rion Smith, kurs buvo išėjęs į 
balkoną išjungti šviesos. Spė
jama, kad pasalūnai keršijo 
už tai, kad meras suvaržė gat
vių gaujų siautimą. Juodžių 
“P Stone” gauja, Illinojaus 
“juodieji panteris” ir “velnio 
mokiniai” čia pereitų pavasarį 
verbavo narius ir savo tarpe 
besivaidydami buvo gatves 
padarę nesaugias, 
o — *

T R U M P A I "I

SIUNTINIAI I LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Negrai nori vadovauti 
Chicagos mokyklų tarybai

Chicagos negrų kai kurių or
ganizacijų koalicija (C. U. C. 
A.) nusiuntė merui Daley te
legramą, reikalaujant kad Chi
cagos miesto mokyklų tarybos 
pirmininku būtų paskirtas neg 
ras Warren Bacon. Tos koali
cijos atstovė pagrasino, esą jei 
meras Daley neatsilieps tei
giamai į jų telegramą, tai tos 
koalicijos nariai neis balsuoti. 
“Juodieji liokajai eis”, pasakė 
ji, ’’bet nusverianti negrų dau-

f"—"—""—..... . ..................."" ■"'■■ui iii............................ i...... i ii HLiiii .iii r m n 11 i i ,

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Jš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

Prieš 20 metu moterys šitaip rėdyda 
vosi. šiais metais moteriškai drabužiy 
meistrai siūlo moterims senai dėvėtus 

drabužius.

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
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— E. Jasiūnas, gyv. 3704 W. 
70th PI. tel. 581 -3163 prašė 
paskolinti 1939 metų Kario 
žurnalo numeris, kuriame bu
vo atžymėta Lietuvos aviaci
jos 20 metų sukaktis. Anksčiau 
paskelbtoje žinutėje per klai
dą buvo pažymėti kiti metai.

— Balys Pupalaigis, nuola
tinis Naujienų bendradarbis, 
Šv. Kryžiaus .ligoninėje jau 
stiprėja. Reikia tikėtis, kad 
netrukus gydytojai galės leisti 
jam vykti namo.:

— Antanas Tamkevičius, bu
vęs Lietuvių Tautinių kapinių 
pirmininkas ir iždininkas, o 
dabar garbės direktorius, pa
mažu stiprėja. Jam buvo pa
daryta dešinės kojos operacija. 
Prieš porą savaičių savame na
me jis krito ir nusilaužė kojos 
kaulą. Operacija gerai pavy
ko, ligonis neturi temperatū
ros, kasdien jis stiprėja.

— Praeitą sekmadienį posė
džiavo Lietuvių Tautinių Kapi 
nių direktoriai, svarstė bėga
muosius kapinių reikalus. Nu
tarė pirkti modernią mašiną 
duobėms kasti. Iki šio meto 
duobes kasdavo kastuvais. Ne
pirko mašinos anksčiau, nes 
nebuvo tokios, kuri galėtų pri
važiuoti prie duobės tarp pa
minklų, medžių ir krūmų. 
Gelstantieji ąžuolų lapai ir 
džiūstančios žolės sudaro gra
žų rudens vaizdą.

— Lietuvių Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Rinkimų Ko
misija praneša, kad į Centro 
Komitetą yra išrinkti: J. Ber- 
tašius, J. F. Daugėla, A. Kučys, 
M. Mackevičius, V. Sruogienė. 
Į Revizijos Komisiją: A. Lunec 
kas,, M. Simokaitis, J. Urbelis.

STENOGRAPHERS
HIGH STARTING SALARY

Excellent opportunity with long esta
blished National distributor of Musical 
instruments. Required good typing 
— knowledge of shorthand helpful.

COMPANY BENEFITS

427-0559
COOK WANTED

Good salary and working 
conditions.

Call chef
DE 7-1300

REIKALINGA
•’NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Didelis privatus kambarys ir 
50 dol. per savaitę.

50 min. nuo Chicagos
TeL 375-3121 arba 219-933-0700

Iki 2 vai. popiet

FEMALE — 
GENERAL OFFICE

Light typing, filing, general office 
work. Nice place to work.

APPLY IN PERSON 
COMMODORE INN

5547 No. KENMORE AVE.

GIRL FRIDAY
$440. Must have good typing skills
— Phone work. Variety of duties also 

2 top secretarial positions.
Salary open.

• 247-1304 
HOLMES & ASSOCIATES 

4369 So. ARCHER 
2nd Floor

TYPIST —
INSURANCE POLICY

Expanding department — fire and 
casualty background preferred — 50 
words per minute. Starting salary 

commensurate with experience.
Tel. 922-3622, ext. 51.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

SUITABLE FOR COUPLE
5 room apt. 2nd floor, 2 bedrooms 
stove & refrigerator, tile bath & 
Kitchen, wall. to wall carpeting, ga
rage, available. Near all transporta

tion. churches, schools. 
Nortwest Suburb.

GL 3-2899

Į Garbės Teismą: S. Baltūsis, 
B. Matulionis, A. Novickis. Rin 
kimai pravesti korespondenci- 
niu būdu.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospeet 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS - VALGYKLA. Nau- 
jas namas, labai geras biznis, inteli
gentiška klijentūra, labai gera vieta.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

MŪRINIS BUNGALOW, 10 metų, 43 
pėdų sklypaas, naujas garažas, erdvūs 
kambariai, Brighton Parke.

11 BUTŲ MŪRAS, 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

NORTHBROOK, OPEN SUNDAY 
12—5 PM. BY OWNER 

1616 FERNDALE
13 bedroom bi-level. Choice district
28. Wooded area. FHA approved. 

Priced well below market.
Lo 30’s for immediate sale. 

475-8529

RUDENS TURTAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. S29,500.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš gerų ranku. Marquette Par
ke. S44.000.

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 metu 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 ir 3 kambariai., garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka ----825,000.

2 BUTU 18 metų mūras. Ąžuolo me
dis, modernios kabinetų virtuvės ir 
ceramic vonios. 2 šildvmai. garažas, 
arti mūsų — naujam Marquette Par
ke. $37,800.

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

lapkričio s
Holi-'-

Čikagos Lietuvių Golfo Klu
bas rengia vakarą - banketą Li- 
tuanus žurnalui paremti.

Banketas įvyksta 
mėn. 21 dieną, šeštadienį,
day Inn svetainėje, 4410 W. 
95th Street, Oak Lawn. Pradžia 
6:45 vai. vak. su cocktails ir va
kariene. Meninę programą iš
pildys mūsų iškilieji daininin
kai: solistė Danutė Stankaitytė 
ir solistas Stasys Baras. Akom-

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS
2858 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454
HOME INSURANCE

Call: Frank Zapelis 
2201% W. 95th St. 

GA 44654
oU? Ine ano Casualty Com pan.

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

PALIKIMAS. 7 kamb., 4 miegamų 
mūrinė rezidencija. Nauja šilima gazu 
2 automobilių mūro garažas. 50 pėdų 
sklypas, i vakarus nuo Kedzie. Tik 
$20.000.

5% KAMB. MŪRINIS. Šilima gazu. 
alumin. langai, pusė rūsio irengta. 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.

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

panuoja Alvydas Vasaitis.
Laimingiesiems yra paskirtos 

vertingos dovanos:
1. Spalvota televizija,
2. Encyclopedia Lituanica,
3. Dail. Zitos Sodeikienės pa

veikslas.
Šokiams gros Alfonso Mar

kausko orkestras. Įėjimas — 
$12.50 asmeniui. Rezervuokite 
staliukus iš anksto. Dienos me-1 
tu skambinkite tel. 922-6684; I 
vakare — 778-6723.

Malonioji visuomenė kviečia
ma atsilankyti ir praleisti nuo
taikingą vakarą. Rengėjai

(Pr).

Ieškau gyvenimo draugės, 
netekėjusios ar našliukės, rimto 
amžiaus ir gero, malonaus cha
rakterio. Esu pasiturintis, tur
tas nesvarbu, bet jei turite ką, 
dvigubas netruks. Kalbu ang
liškai ir lietuviškai, jei vienas 
kitam patiksime, apsivesime. 
Rašykite adresu: Naujienos, 
Box 167, 1739 So. Halsted St., 
ir įrašykite savo telefono JNr., 
bei valandą, kada galėčiau pa
skambinti. Paslaptis garantuoju.

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

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

4 PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas £azu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1——1LHUUIĮ

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd SL

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI

Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS

2608 West 69th Street
Chicago, llllnoia 60629

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

maistas, pinigai.
s__________________________t

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i nauius 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

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


