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SIRIJOS VALDŽIA TURI SUNKUMU
Izraelio vicepremjeras tarėsi su Jordano karaliumi

BEIRUTAS. — Sirijos kariuomenės vadas, paėmęs šalies 
valdžią, labai sustiprino visų miestų svarbesnių punktų sargybą. 
Iš Libano ateina žinios apie studentų neramumus ir muštynes 
Damaske. Vieni studentai remia karininkus, paėmusius valdžios 
vadeles, ypač gynybos minister! ir aviacijos vadą Assadą, o kiti 
remia nuverstuosius Baath partijos vadus ai Jadida, ai Attasai 
ir kitus, kurie sėdi kalėjime. Kairioji Libano spauda puola naują 
Sirijos valdžią ir vadina ją “dešiniųjų karininkų klika”. Prana
šaujama, kad Sirijos liaudis, ypač studentai ir darbo unijos, nu
vers Assado vyriausybę.

ŠIAIS METAIS DAUGIAU VALSTYBIŲ
BALSUOS UŽ KOM. KINIJOS PRIĖMIMĄ

aa
JUNGTINĖS TAUTOS. — šią savaitę Jungtinėse Tautose 

bus vėl balsuojama dėl komunistinės Kinijos priėmimo į JT. Didelę 
propagandos akciją sukėlė Tautinė Kinija, nes 18 valstybių siūlo 
priimti komunistus, išmetant Tautinės Kinijos atstovus, šiais 

j metais sustiprėjo Pekino rėmėjų eilės. Kanada jau paskelbė, kad 
j jos balsas bus duotas už priėmimą. Italija, Čilė irgi balsuos už 
komunistinę Kiniją. Tiesa, Kambodija šiais metais balsuos prieš 
priėmimą. Pernai asamblėja atmetė komunistinės Kinijos pri- 

j ėmimą 58 balsais prieš 48. šįmet balsavimas parodys daug pasi
keitimu.

Egipto valdžios kontroliuoja
moje spaudoje susilaikoma nuo 
kritiškų komentarų. “Al Ah
ram” laikraštis, išreiškiąs daž
nai vyriausybės nuomonę, rašo, 
kad Sirijos kariuomenė jau se
niai nepatenkinta kai kuriose val
džios srityse pasireiškiančiu 
ekstremizmu. Jordano spauda 
nieko nerašo apie Sirijos įvy
kius.

Pasaulį sujaudino amerikiei- 
čių “Time” žurnale ir britų 
“Sunday Times” paskelbta ži
nia apie slaptus Jordano kara
liaus susitikimus su Izraelio vi
cepremjeru Vigai Allonu. Arabų 
pasaulyje šita žinia gali sukel
ti didelį pyktį Jordano karaliui 
Hussenui. Kad ši žinia gali bū
ti teisinga, rodo ir tai, kad Iz
raelio karinė cenzūra labai griež
tai uždraudė užsienio korespon
dentams tos žinios nekomentūo- 
ti ir neminėti. Korespondentų 
nuomone žinios apie šį slaptą 
susitikimą anksčiaųąr vėliau 
bus paskelbtos su visomis smulk-

j -r < • : į ’• •
Iš jau paskelbtų žinių spren

džiama, kad karalius Husseinas 
ir ADonas susitiko tarp’Eilatho 
ir Aqabos uostų, kurių vienas 
priklauso Izraeliui, kitas — Jor 
danui. Susitikimas įvykęs laive. 
Izraelis siūlęs Husseinui taikos 
derybos, kurios vėliau galėtų 
paskatinti derėtis ir kitus ara
bų vadus. Laimėjęs civilinį ka
rią su palestiniečiais Jordane, ka
ralius Husseinas esąs stipresnė
je, padėtyj e derėtis su Izraeliu.

; Sovietų komitetas 
žmonių teisėms

MASKVA. — Garsus sovietų 
fizikas, laikomas vandenilio bom
bos išradėju, Andrei Sacharovas 
su dviem savo bendradarbiais 
paskelbė įsteigia Sovietų Sąjun
goje žmogaus Teisių komitetą, 
kuris sieks būdų garantuoti toje 
Šalyje asmenines žmonių laisves. 
Pareiškimą apie šio komiteto 

. steigimą pasirašė pats Sacharo
vas, Andrei Tverdochlebovas ir 
Valery Chalidze, pastarieji irgi 
abu fizikai.

Pareiškime, kuris buvo įteik
tas vakarų korespondentams, vy
riausybė nekritikuojama. Sako
ma, kad komitetas palaikys ry
šius su panašiomis organizaci
jomis kitose valstybėse, bet tik 
su tokiomis, kurios nesiekia pa
kenkti sovietinei valstybei. Kar
tu pareiškime skelbiama, kad į 
komiteto narius bus priimami 
asmenys, nepriklausą jokiai po
litinei partijai, reiškia ir — ko
munistų. .

Trys minėti mokslininkai yra 
jau pasireiškę savo skundais so
vietų valdžiai dėl žmogaus teisių 
laužymo. Sakoma, kad ir pačiam 
Sacharovui jau uždrausta dirb
ti prie tokių projektų, kur lie
čiamas valstybės saugumas. Jis 
dirba Maskvos Lebedev Fizikos 
institute. Partijos centro komi
tetas neseniai kritikavo to insti-

HUNTINGTON. — Aviacijos 
ekspertai paskelbė, kad su 75 
keleiviais sudužęs keleivinis lėk- . „ __ , . . . j Prie lėktuvo nosies, apačioje, matosi galinga
tuyas, Vežęs Marshal universi-1 ridoje įvyko Amerikos ir Kanados karo aviacijos 

con" raketos skiriamosteto futbolininkus, skrido per 
žemai ir užkliuvo už medžių vir
šūnių. Kodėl jis taip skrido, bus 
aiškinama toliau.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodžos saugumas paskelbė, kad 
du nuversto princo Sihanouko 
vaikai: princesė Bothum Bopha 
ir princas Naradipo bus teisia- ynajame kritikuoja šiltą Popiežiaus priėmimą sovietų užsienio 
mi už priešvalstybine veiklą.1 ministeriui Andrei Gromykai. šis laikraštis dažnai palaiko
Pats Sihanoukas ir jo žmona jau 
buvo už akių nuteisti mirti.

RIO DE JANEIRO. — Bra
zilijos rinkimuose opozicijos 
partijos agitavo atiduoti nesu
žymėtus balsus. Tokių labai 
daug buvę. Karinės diktatūros 
įsteigta partija rinkimus laimė
jo, tačiau didesniuose miestuo
se laimėjo demokratai. Sao Pa-

“H Tempo” kritikuoja Vati
kano padarytas nuotraukas, ku
riose Popiežius parodomas su 

old mieste net trečdalis visų baL :Grčmykolabai draugiškoje, šil-
su buvo sugadinti.

WEST POINT. — P. Vietna
mo viceprezidentas pasakė West 
Pointo karinės akademijos vy
riausiai klasei kalbą.

Maršalas Cao Ky 
atvyko padėkoti

NEW YORKAS. — Pietų Viet
namo viceprezidentas, aviacijos 
maršalas Cao Ky su žmona atvy
ko į Ameriką. Jis pareiškė New 
Yorko aerodrome, kad jis norįs 
padėkoti amerikiečiams už pa
ramą Pietų Vietnamui gintis 
nuo komunizmo.

Karo priešininkai suorganiza
vo prieš Ky demonstracijas, ta
čiau jis jų nematė, nes aerodro
mas buvo sustiprinta policijos 
ir specialių agentų apsauga.

Maršalas Ky turėjo atvykti į 
Ameriką spalio mėnesį ir žadė
jo dalyvauti demonstracijoje už 
“pergalę Vietname”. Amerikos 
vyriausybė jį prikalbėjo savo 
kelionę atidėti, nenorėdama su
kelti prieš rinkimus kairiųjų 
demonstracijas. Ky aplankys 
Amerikos karo mokyklose stu
dijuojančius vietnamiečius ir 
pasimatys su prezidentu Nixonu.

tuto partinį skyrių už palaidu
mą ideologinės disciplinos klau
simuose.

Sovietų įstatymai aiškiai drau
džia steigti organizacijas, ku
rios veiktų prieš sovietų reži
mą. Todėl komiteto steigėjai 
tvirtina, kad jie džiaugiasi di
dele pažanga Sovietų Sąjungos 
žmonių teisių srityje padaryta 
po Stalino. Jie savo darbą pa
grįsiu sovietų įstatymais ir Jung
tinių Tautų deklaracijos nuo
statais, kiek jie liečia žmonių 
teises.

Neabejojama, kad naujasis ko
mitetas bus sovietų žvalgybos 
stropiai sekamas.

ROMA-----Konservatyvus Romos laikraštis “H Tempo” veda-

Vatikano liniją, tačiau šį kartą nepritaria Vatikanui ir nurodo, 
kad Popiežiaus priėmimas Amerikos prezidentui Nixonui, rugsėjo 
28 d. buvęs daug šaltesnis. Laikraštis primena ir Popiežiaus ne
norą priimti prezidentą Johnsoną 1967 m. gruodžio mėnesį. John
sonas prašęs audiencijos, tačiau Popiežius neatsakęs ilgą laiką 
ir tik trim valandom prieš Johnsono lėktuvui nusileidžiant Ro
moje buvo gautas Vatikano sutikimas.

toje nuotaikoje. Popiežiaus lai
kysenoje net galima įžiūrėti di
delį nuoširdumą savo svečiui.

Laikraštis klausia Popiežiaus, 
kur jis būtų buvęs ir kokioje 
būtų padėtyje visa katalikų baž
nyčia, jei Amerika nebūtų išgel
bėjusi Italijos nuo Hitlerio ir 
nebūtų jos gynusį nuo Stalino ir 
jo įpėdinių.

Popiežiaus pasimatymas su 
Gromyko įvyko ketvirtadienį, 
tačiau dar sekmadienį jauni stu
dentai dalino šv. Petro aikštė
je lapelius, kuriuose pasmerkia
mas Gromyko priėmimas Vati
kane.

Vatikano spaudos įstaiga, pa
klausta apie šią kritiką, atrėžė: 
“Mes nesileidžiame į polemiką 
su laikraščiais”.

Pavyko išvažiuoti
LONDONAS. — Iš Sovietų 

Sąjungas į Britaniją atvyko so
vietų žydas Anatol Dekatov. 
Jam valdžia davė leidimą išva
žiuoti po 16 metų įvairių bandy
mų pasmukti iš to sovietinio 
“rojaus”. Jis papasakojo britų 
spaudai, kad jis bandęs pabėgti 
per Odesą laivu, vėliau bandęs 
pereiti Turkijos sieną. Kartą jis 
iš Rumunijos bandė pabėgti į 
Jugoslaviją, bet sargybiniai jį 
pagavo. Tuo atveju jis gavo 2 
metus kalėjimo.

Dekatovas pareiškė viltį, kad 
Kremliaus valdžia išleis ir dau
giau žydų.

Rusijoje jis vertėsi duodamas 
privačias hebrajų kalbos pamo
kas. Valdžios agentai jam pra
nešė, kad, jei jis mokyklą užda
rys, tai, gal, jam bus leista iš
važiuoti. Dekatovas atsakęs, 
kad jį išleidus, mokykla pati už
sidarytų. Už kelių dienų jis ga
vo vizą.

’♦ Saigone karinė vadovybė 
paskelbė, kad kare nuo 1961 me
tų jau žuvo 44,004 amerikiečiai.

Falcon" ra 
s pratimai

raketa, tik ką iššauta iš F-102 naikintuvo. Neseniai Flo- 
, kuriuose dalyvavo devynios lėktuvy eskadrilės. "Fal- 

bombonešiams naikinti.

OTTAWA. — Kanados šiau
rėje užsidegė natūralių dujų grę
žinys. Liepsna matoma už 100 
mylių. Christian saloje rasti di
delė natūralių dujų kiekiai.

KABULAS. — Afganistane 
vienas fanatiškas musulmonas 
pasmerktas mirti už tai, kad jis 
nušovė keturias merginas, ku
rios nešiojo trumpus sijonus.

WASHINGTONAS. — Urmo 
prekybos sąjunga skelbia, kad 
Čikagoje cigaretės greit vėl bus 
brangesnės. Pakelis kainuos 1 
ar 2 centus daugiau.

WASHINGTONAS. — Dvi 
varlės po šešių dienų kelionės 
erdvėje, pastipo. Naša pareiškė, 
kad visi šios kelionės bandymai 
atlikti sėkmingai.

Aviacija irgi turi savo Garbės Salę, kurioje Įamžinami aviacijai daug 
pasitarnavę asmenys. Šiais metais priimti keturi nauji. Viršuje, 
Iš kairės: Alexander de Seversky, lėktų v y konstruktorius, generolas 
Ira Eaker, vadovavęs II-me Pasauliniame kare Aštuntajai aviacijos 
grupei. Apačioje — jau miręs Robert Ellsworth Gross, Lockheed 
aviacijos bendrovės įsteigėjas ir Juan Terry Trippe, Pan American 

World Airways Įsteigė jas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

o New Jersey City 12 aukštų 
pareigūnų buvo apkaltinti kyšių 
ėmimu ir sukčiavimais. Kartu 
jie kaltinami dėl pajamų mo
kesčių nuslėpimo.

♦ Berlyne vėl susitiko keturių 
didžiųjų valstybių ambasado
riai tartis dėl Berlyno. Neskel
biama apie jokią “padarytą pa
žangą”. Kitas susitikimas įvyks 
lapkričio 23 d.

♦ Po ilgos tylos Chruščiovas 
vėl pasirodė viešumoje. Jis per 
“Tass” agentūrą pareiškė, kad 
jokių savo atsiminimų niekam 
nedavęs spausdinti nei užsieniuo
se nei namie. Tie atsiminimai 
esą “fabrikatas”. Kaip žinoma, 
viena amerikiečių knygų leidyk
la paskelbė išleidžianti Chruščio
vomemuarus. '

♦ Amerikos katalikų vysku
pai pradėjo Washingtone savo 
konferenciją. Tarp kitų klausi
mų bus nutarta, ar tikintieji ga
lės savo rankomis pasiimti ko
munijos duoną. . •

♦ Minnesota je policija suėmė 
23 metų asmenį, buvusį bepročių 
ligoninės pacientą, kuris kalti
namas nužudęs ūkininko šeimą: 
vyrą, žmoną ir tris vaikus.

Pakistane žuvo

DACCA. — Pakistano žinių 
agentūra paskelbė, jog uragane 
ir potvyniuose Bengalijos įlan
koje žuvo apie 200,000 žmonių, 
nors oficialiai žuvusių suskai
čiuota “tik” 16,000. ši nelaimė 
žmonių aukomis gali pralenkti 
visas, istorijoje žinomas.

Audra sukėlė vėjus 120 mylių 
per valandą stiprumo. Jūros 
banga buvo apie 20 pėdų aukš
čio. Bengalijos įlankoje yra apie 
100 salų ir salelių. Iš pusės jų 
dar nėra jokių žinių. Gyvi likę 
salų gyventojai turi nemalonų 
darbą — laidoti žuvusius. No- 
akhali vietovėje jau buvo palai
dota 5,000 žmonių. Dar liko pa
laidoti — 3,000.

Tarptautinis Raudonasis Kry
žius kreipėsi į visus savo narius, 
prašydamas siųsti nukentėju
sioms paramą. Tropiku , banga 
beveik visur sunaikino augme
niją, todėl gyventojams gresia 
badas. Indija jau paskelbė, kad 
ji savo kaimynams pakistanie
čiams siunčia 64,000 dolerių. 
Prezidentas Nixonas 
Pakistano prezidentui 
tą ir pažadėjo padėti 
jusiems.

pasiuntė 
užuojau- 
nukentė-

Lietuviškos operos gimimą 
rengiamasi, šių metų gruodžio 
mėn. paminėti šiapus ir anapus 
geležinės uždangos. Vilniaus 
operos — baleto teatro direkto
rius V. Laurušas paskelbė (“Tie
sa”, rugs. 22), kad vilniškis te
atras gruodžio mėn. numatąs su
rengti festivalį, parodyti geriau
sius to teatro pastatymus. Be 
Klovos “'Pilėnų”, Indros bale
to “Audronės”, bus vėl parody
ta Laurušo tendencinga opera 
apie pabėgėlius “Paklydę paukš
čiai”, o iš užsienio operų Verdi 
“Don Carlos”, “Aida” ir N. Me
tų išvakarėse — tradicinė “Tra
viata”, be to, ir kitos operos. Te
atro fojė numatyta parodėlė apie 
operos kelią, be to, ruošiamas 
spaudai iliustruotas leidinys 
“Operai — 50 metu”.

Naujasis teatro sezonas, kaip 
ir Kaune, buvo atidarytas Ver
di ‘Traviatos” spektakliu, šį se
zoną numatyta dar pastatyti 
naują A. Rekašiaus baletą “Ais
trą”, Gounod “Faustą”, atnau
jinti Čaikovskio “Eugenijų One
giną”, Borodino Tgorį”, Glazu- 
novo baletą “Raimondą” ir pir
mą kartą Vilniuje pastatyti Do
nizetti operą “Lucia di Lammer- 
moor”. (E)

NAIROBI. — Kenijoje jau 14 
žmonių mirė nuo naminės deg
tinės, kuri vietinių tarpe vadi
nama “greit mane užmušk”.

Amerika irgi sušvelnino savo 
opoziciją ir dabar kalba apie dvi 
Kini  jas Jungtinėse Tautose. BaL 
tųjų Rūmų spaudos sekretorius 
Ziegler pareiškė, kad Amerika 
yra prieš Kinijos priėmimą, jei 
tas bus daroma Tautinės Kini
jos sąskaita.

Filipinų ambasadorius, pasi
remdamas JT statutu, pareika
lavo, kad Kinijos klausimas bū
tų nulemiamas nemažiau kaip 
dviejų trečdalių balsų persva
ra, nes tai yra svarbus, reikš
mingas klausimas. Jei ši rezo
liucija būtų priimta, Kinijos 
priėmimas galėtų būti atidėtas 
dar keliems metams.

Tautinė Kinija išvystė spau
doje stiprią akciją prieš Pekino 
režimą. Sakoma, kad Mao Tse 
Tungas esąs dar didesnis žmog
žudys už Staliną ir Hitlerį, kar
tu sudėjus. Jo aiškiai paskelb
tas tikslas yra ginklo jėga užval
dyti visą pasaulį. Tokio tipo įsi
leidimas į JT būtų panašus į la
pės įsileidimą į vištų gardą.

Amerikoj e susidaręs /‘Vieno 
milijono komitetas”, kuriame 
įrašyti 6 Amerikos prezidentai: 
Hooveris, Trumanas, Eisenho- 
weris, Kennedy, Johnsonas ir 
Nixonas, be to, 296 kongreso na
riai ir 55 senatoriai, griežtai pa
sisako prieš Kinijos priėmimą į 
Jungtines Tautas. Atsišaukime 
nurodoma, kad Kinija puolė In
diją, siunčia ginklus viso pasau
lio teroristams, ji bandė įvykdy
ti perversmą Indonezijoje, ban
dė paimti į savo rankas Soma
li ją, Gana, Burundį, Centrinę Af
rikos Respubliką. Primenama, 
kad Kinijos diktatorius Mao Tse 
Tungas skelbia, jog “politinė jė
ga auga iš šautuvo vamzdžio“.

Tautinės Kinijos pastangoms 
nemažai kenkia Formozos salos 
gyventojai, kurie tvirtina, jog 
Formoza nepriklauso nei komu
nistinei nei Tautinei Kinijai. Ja
ponų taikos sutartis, pasirašyta 
1951 metais, nenutarė, ką da
ryti su Formoza. Japonija atsi
sakė savo teisių į 50 metų val
dytą salą, tačiau 12 milijonų 
Formozos gyventojų nesuspėjo 
suorganizuoti savo vyriausybės 
ir buvo okupuoti 2 milijonų 
Chiang Kai Sheko vadovauja
mų kinų. Formozos gyventojai 
yra kinai, atsikėlę į šią salą prieš 
400 metų. Juos veikė portuga
lų, ispanų, olandų ir japonų įta
kos. Jie nekenčia tikrųjų kinų.

Chiang Kai Shekas, paėmęs 
salą, 1947 metais išskerdė apie 
20,000 Formozos vadų, o kitus 
nuo to laiko valdo geležine ran
ka. Nors vietinių gyventojų yra 
85%, krašto asamblėjoje jie tu
ri 32 vietas iš 1448 atstovų.

Formoziečiai tvirtina, kad yra 
tik viena Kinija — Pekine, kuri 
turėtų būti priimti į Jungtines 
Tautas ir viena — Formoza, ku
ri turėtų būti laisva, nepriklau
soma valstybe su savo repre
zentacija JT.

♦ Jordane, netoli Sirijos sie
nos, vėl įvyko susirėmimai tarp 
kariuomenės ir palestiniečių.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. O. 

TIK 15% mSTATIKŲ OHRUOJAMA
Pusė virš 50 metų amžiaus vyrų turi prostatos pa

didėjimą — hypertrophy. Gyd. Roger Baker

dienomis gydytojų
(Medical Society of

šiomis

the. District of Columbia) tu
rėjo savų metinį mokslinį susi- 
rinkįnią. Jame buvo praneštos 
naudingos mediciniškos naujo
kės prostatos tvarkymo reika
lu. šlapimo organų ir takų ži
novas — urologas Roger Baker 
yra vadovas urologijos skyriu
je, Georgetown universiteto me
dicinos mokykloj, Washingtone. 
Jo pranešimas čia perduodamas 
suglaustai.

Pusė vyry turi padidintą 
- ; prostatą

Apie 50% visų 50 metų sulau- 
i į gąuna šiokį tokį pro

statos padidėjimą, bęt tik 15% 
hl ^drijpperuDti ta prostatai Pro- 

i statos.rpądidėjimas medicinoje 
.^.vadinamas, hypertrophy. Pros

tatos padidėjimą gydytojas turi 
nustatyti dvejopai; 1. Anato-. 
miškĄ^^: f ižįplogiškai. Pirmuo
ju atveju —p; aiatbmįškai įver-; 
tinant prostatos padidėjimą gy
dytojas turi hiistatytį tris jos, 
padidėjimo laipsnius. Pirštu ti
riama prostata * pro išeinamąją 
žarną. Jos ~padidėjimas pažy
mimas trimis ,laipsniais: 1. Ma
žas padidėjimas.- g. Vidutinis. 3. £ •*» t - . - *

‘ ■ ’ AŠTŪONIOS UŽ AŠTUONIS
Naujienos yra išleidusios arba laiko savo knygyne brošiūras ir 

knygas įvairiais klausimais, reikalais ar naudingam pasiskaitymui. Čia 
yra' iivą^iiniį^įęic^niai, kainuoją po 1 dolerį:

2 ^čikagietė, ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
%£nyga yrą ypatingai' naudinga tiems, kurie baigią pamiršti komunis
tines klastas, ir melus. 95 psl.

r^..“X^ambriūnas,:L1ETyVlšKAS AUKLĖJIMAS Butina
kiekvienai jaunai šeimai, neatskiriama kraičio dalis jaunavedžiams. 
Tik 35 psl., bet juosė daug pasakyta.

Dr. Jt J4- Gussen, ATOSTOGOS VAKARINĖSE VALSTIJOSE. Įdo
mūs turisto aprašomai sil iliustracijomis, 76 psL

Edmundas Jąsiūnas, CIVILINĖ AVIACIJA JAV. Naudingos ir įdo
mios -žinios apie ta šių dienu būtinybę. 32 psL

Ksaveras Kaunas, ELEGIŠKI STEPONO KOLUPAILOS NIEKIN- 
' TOJAI. Polemika, 52 psl. \

r Dr. agr. A. šeštokas, SODŲ PIEVELĖS. Pritaikyta miestų gyven-

J. Vaičiūnienė, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJO DAR
BO APLINKYBĖS. Naudingi pasiskaitymai visiems. 69 psl. 

___ __ _
Vincas Žemaitis, SŪDUVOS PRAEITIS. Trumpa archeologinė ir 

politiniai Tstbrinė Suvalkijos” apybraiža. 140 psl. 
w ■<»!■! ■ i y ar-^r»- .-a*- - . _ . .

gera šeimos knygynėlio pradžia Jas it kitus lei- 
•~‘diiffus galima' gauti Naujienose; atsilankius asmeniškai arba prisiun-
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Ryškus padidėjimas. Vien pros
tatos dydis neapsprendžia jos 
operuotinumo. Ryškus prosta
tos padidėjimas tuo pačiu dar 
nereiškia, kad tokią prostatą rei
kia operuoti. Taip pat prosta
tos normalus dydis, ar jos ma
žas padidėjimas neišjungia ope
racijos galimumo, šiuo atveju 
šlapumo tako užspaudimas dėl 
vidinės prostatos dalies pabur
tame gali reikalauti prostatos 
operacijos. Tada prostata nes
ti padidėjusi.
Prostatos veiklos fiziologinis 

ivertinimas £
Inkstai ir šlapimo takai per

šviečiami X-Ray (Roentgeno 
spinduliais) suleidus į veną 
tiems spinduliams kontrastinį 
skystį. Tas skystis iš kraujo es
ti išskiriamas iš kūno lauk pro 
inkstus su šlapimu. Reikiamu 
momentu padarius X-Ray nuo
traukas, apturimas ryškus inks
tų, jų geldelių (pelvis), į pūs
lę einančių vamzdelių (ureterių) 
ir pačios šlapimo pūslės vaizdas. 
Toks tyrimas vadinamas intra
venine pyelograma (intraveno- 
us pyelogram). Terminus reik
tų kiekvienam išmokti ir supras
ti. Tada bus galima supranta-

few

Juiie Nixon - Eisenhower praėjusiuose rinkimuose balsavo pirmą kartą. Spėjama, kad ji savo 
balsą atidavė už respublikonų partijos kandidatus.

miau su gydytoju bendrauti ir 
savo ligos esmę geriau suprasti. 
Taigi, toji intraveninė pyelo
grama (kitaip dar ir urograma 
vadinama) ir padeda įvertinti 
gydytojui paciento fizioliginį 
(veiklos) šlapimo organų ir ta
kų stovį. Jei pacientą nevargi
na — neluošina su šlapinimusi 
surišti nusiskundimai, ir jei mi
nėta pyelograma (urograma) es
ti normali — tokiam žmogui 
greičiausia nereikia prostatos 
operuoti. Čia urologas Baker pa
reiškė net gydytojams naujesnį 
dalyką: nusisšlapinus (post-voi
ding) padarytoji intraveninė 
pyelogramos filmą, o ne užsili
kęs šlapimo kiekis pūslėj po nu- 
sišlapinimo turi būti vertinama 
apsprendžiant prostatos operuo- 
tinumo reikalą.
šlapinimosi įvairumo prasmė
.Dienos metu dažnas šlapini

masis nebūtinai esti rimto su
trikimo simptomas. Visai kas 
kita esti naktimis padažnėjusiu 
šlapinimusi: tai gali reikšti pra
džią širdies nusilpimo. Užeinąs 
nesulaikomai stiprus noras šla
pintis vadinamus urgency, šis 
negerumas ne visada esti su pa
sunkintu šlapinimusi.

Prostatą reikia operuoti ta
da. kai pacientas gauna sekan
čias tris negeroves; I. Vargi
nančius nusiskundimus, 2. Šla
pimo tyrimu- susekamą šlapimo 
takų uždegimas (infection), 3. 
Dėl prostatos padidėjimo (hy
pertrophy) apturimus šlapimo 
susilaikymo reiškinius.

Prostatos išėmimo keliai

Prastatos operacija (prosta
tectomy), jos išėmimas atlieka
mas prie jos einant trimis ke
liais — vieną iš jų pasirenkant 
pagal paciento stovį. 1. Per pil
vo sienelę virš gėdikaulio (pu- 

dinasi suprapubic prostatecto
my). 2. Iš užpakalio gėdikaulio 
einant (retropubic). Tada eina
ma tarpšakumyje piūvį darant. 
Tarpšakumys medicinoje vadi
nasi perineum.:Tai dalis tarp iš
einamosios angos ir lyties orga
nų. 3. Per varpos kanalą.

Operacijos kelias prie prosta
tos prieiti pasirenkamas pagal 
paciento prostatos stovį, o ne 
pagal paciento pageidavimą. Už 
tai visi lietuviai turi liautis pra
šę mokyto, sąžiningo ir patyru
sio gydytojo —urologo išimti jų 
prostatą vienokiu ar kitokiu ke
liu, priklausomai, kokias kalbas 
iš jau operuotųjų jau girdėjus. 
Vien tik trys dalykai apspren
džia operacijos pobūdį. I. Pros
tatos liguistumo stovis. 2. Gy
dytojo sprendimas. 31 Briedinės
— mediciniškos (ne chirurgi-. 
nės) ligos Pastarosios gali lem
ti prostatos operacijai pasirin
kimo būdą. 'Duokim tokį širdi
ninką, jo šlapimo susilaikymas 
turėtų būti atpalaiduojamas per 
kanalą greitai atliekamu pros
tatos išgliaudymu. 'Priešingai, 
tiems prostatikams, kurių prosr; 
tatos esti labiausiai padidintos
— iki trečio ar ketvirto laips
nio turi būtu jos prašalintos vie
nu iš dviejų atviru operacijos 
būdu — peh pilvo ar farpšąku- 
mio sienelę rinant. O tiems pa
cientams, kurių protatos tik tru
putį (minimai) ar nedaug esti 
padidėj usios — reikalui. esant 
jos išimtinos per kanalą (tran
surethral) . šituo keliu einant 
labai svarbu, kad gydytojas pro
statos padidėjusius audinius 
(adenoma) išgliaudytų visai, 
pilnai — iki prostatos kapsules. 
Lygiai taip išgliaudoma prosta
ta ją išimant atviru piūviu (pro 
gėdikaulio viršų pilvo sienelėj, 
ar tarpšakyje (perineum) piūvį 
darant.

Visokių esti ir specialistų. Spe
cializuotis privalo tik gerai iš
mokslintas ir geru žmogum ta
pęs, jausmais subrendęs asmuo. 
Tik toks urologinį patyrimą ga
vęs galės žmonėms reikiamai pa
dėti. Meskim iš galvos viso-, 
kias pasakas, būt tas ir tas yra 
stebuklingas gydytojas. Tokių 
dalykų nėra ant žemės, jie yra 
tik j uasmais pakrikusių žmonių 
vaizduotėje ir ant jų liežuvio 
galo. Mums visiems pakaks to
kio urologo, kuris bus mokytas

Pasitaiko po operacijos priešin
gas dalykas: šlapimo susilaiky
mas dėl audinių susitraukimo 
(stricture). Leidžiama, kaip me

šlapimo susilaikymo po operaci
jos atsitikimų, atvirai einant 
prie prostatos (suprapubic, ar 
retropubic). Gi einant per ka
nalą, normaliai, gali gautis dvi
gubai dažniau šlapimo susilai
kymas — 4% visų operuotųjų' 
atsitikimų.

Išvada. Neprašytam gydy
tojo kuriuo būdu jis mus ope-

patyrusį ir žmonišką šlapimo ta
kų žinovą — urologą. Geriau
siai iš lietuvių tarpo tokį, geroj 
ligoninėj dirbantį.

Gyvenkime visi higieniškai 
jau dabar, o ne tada, kai jau 
bus šaukštai po pietų. Nepyki
me ant nė vieno mums naujus, 
bet ’gerus —- sveikus kelius nu
rodančių jų mūsiškių. Taip pyk
dami,’ mes tik ant savęs pyksta- 
me, save niekais verčiame. Im
kime dar šiandien vengti aštru
mų valgyje ir gėrime. Svaigalų, 
tabako venkime. Neužsisėdėkj- 
me. .šlapimo nesuląikykime, at
siradus norui tuštintis — visada 
surastame galimybės taį atlikti.

tinkamai ir patyręs savo darbe 
užtektinai. Visiems pasitaiko 
suklysti. Nekeikime vien gy
dytoją dėl tos ar kitos klaidos. 
Tokie keiksmai esti patys di
džiausi jausmais pakrikėliai: jie 
vieną gydytoją dangun never
tai kelia, kitą — be priežasties 
pragare n stumia. Su tokiais nė 
vienam lietuviui ne tik kalbėtis, 
bet ir suseiti, draugautis nepa
keliui. Geriausiai padarysim, 
jei minėtai ir dar kitaip jaus
mais pakrikusios mes savu žmo
nišku ir šviesiu pavyzdžiu gydy
sim. * ’r

Gydytojas urologas Backer 
tvirtiną, kad pacientas neturėtų 
nesulaikyti šlapimu po prostatos 
operacijos, čia visi urologai tu
ri pasistengti taip paciento pro
statą išoperuoti, kad minėtos ne
gerovės žmogus nesusilauktų, j 
Deja, dabar nė visada taip esti.’ 

Netikusio maisto, perdėto sek
sualumo venkime darbais ir 
jausmais. Vidurius normaliu 
gyvenimu ir maistu tvarkykime, 
visokiausias piliules dar šianL 
dien išmeskime šiukšlių dėžėn. 
Taip ar panašiai elgdamiesi mes 
atitolinsime šlapinimosi sunku
mus bei prostatines operacijas. 
Juk tik 15% visų senesniųjų 
turi gultis ant operacijos stalo 
dėl prostatos padidėjimo. Ar, 
mielas, nenori priklausyti ki
tiems 85% — be ojeracijos to
kios apseinantiems? Vien noro 
nepakanka. Reikia čia tinka
mų darbų. Juos nurodė čia šis 
skyrius. Belieka tik pildyti vi
siems skaitytojams. Kai šian
dien šunis lakysim — rytoj tin
kamą medžioklę turėsim. Nors 
mums ir ne prie širdies teisingi 
mediciniški patarimai būtų, mes 
jų stenkimės prisitaikyti, pa
liovę po senovei nesveikatos 
skersgatviuose klaidžioję. Visi 
nusiteikim ir save priverskim 
kartą ant visados apseiti be me
diciniškų prietarų ir be visokiau
sių netikusių mediciniškų madų 
vaikymo. Juokias tik tas, kuris 
paskutinis juokias. Gana juok
tis iš savęs, neprisilaikant nau-

Nuo
1914 metų

joviškų mediciniškų žinnf, vien 
todėl, kad jos mums svetimos, 
neįprastos ir mūsų nu si stovėjusį 
gyvenimą keičiančios. Keiski
mės į gerą šiandien — į sveikatą 
pasukti niekada ne vėlu.

Pasiskaityti. Internal Medi
cine and Diagnosis News, Vol. 
3. No. 21. November L 1970.

— Ar jūs tikite, kad pasaga 
iš tikrųjų atneša laimę? — kar
tą įžymų danų fiziką Nilsą Borą 
paklausė vienas pažįstamas, pa
matęs virš mokslininko namo du
rų prikaltą pasagą.

— Ką jūs! Žinoma, netikiu, 
_ atsakė fizikas. — Tačiau aš 
pastebėjau, kad pasaga atneša 
laimę net tada, kai ja netiki.

DE MORTUIS BENE

Našlė ištekėjo antrų kartą. 
Naujasis vyras nepatenkintas 
sako:

— Kodėl tu taip giri savo bu
vusį vyrą?

— Brangusis, kai tų numirsi, 
aš ir tave girsiu.

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

Sąskaitos apdraustos iki
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JONAS VAIČIŪNAS

LIETUVIU BENDRUOMENĖS 
AUTORITETO KLAUSIMU

(Tęsinys)

Einant tolyn, nori nenori ten
ka pastebėti dar vieną įdomų 
LB Centro Valdybos pirmininko 
pasakymą, padarytą spaudos at
stovams iš CV trijų metų veik
los. J. Šlajus “Naujienose” pa
stebi, kad JAV LB Centro val
dyba (pirm. inž. Br. Nainio lū
pomis) dėl atsiųstųjų iš paverg
tos Lietuvos solistų nedavė jokio 
pareiškimo visuomenei — leido 
apsispręsti, kaip kas nori.

Iš vienos pusės žiūrint, toks 
pSSSkymas “apsispręsti” griež
ta pripštoiftijją Cleveland© pasi
tarimams ir nutarimams, o iš 
kitos pusės — kam yra reika
linga vadovybė, nežiūrint ko
kios organizacijos ji būtų, jei
gu ji esminiais reikalais nenu
rodo savo sprendimo. Net ir ma
žųjų organizacijų valdybos turi 
savo nusistatytas gaires, ir pa
gal tas gaires organizacijose 
dirbama. O Lietuvių Bendruo
menės vadovybės kaip tik yra 
tam, kad lietuviams nurodytų 
kelius, kaip vienu ar kitu atsi
tikimu reikėtų elgtis.

Pasroviui galima plaukti ir 
plaukiama ir tada, kada nėra 
nei valdybų, nei darbų derinto
ji!.

Būtina padaryti išvadą. Jeigu 
LB vadovybės sako, kad Lietu
vių Bendruomenės vadovai kri
tikuojami, sutikime, kad tai yra 
tikrai taip. Bet ne dėl to, kad 

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 1 
ir kiL

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 Sb. Halsted St, Chicago, Illinois 60608. ;

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
- — Sek pasaką, mamyte, j'•

Apie senus laikus, -
' Kai aitvarai ir laumės

■ - Skrajojo po laukus...
T;: ' . ii - > ■ S. Petersonienė

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl su 8 apsakymėliais iš. vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

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

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

. 4. Stasė Vanagaitė • Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 

tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų. $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai. 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auk
lėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

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

vienas ar kitas asmuo, sėdįs to
se vadovybėse nepatiktų, bet tik 
dėl to, kad neišlaikoma tikra 
Bendruomenės linija, kaip da
bar įprasta tarti. Lietuvių Ben
druomenės kelias aiškus, remian
tis kad ir jos viešai skelbiama 
ideologija ir, pagaliau, įstatais. 
Nevertėtų smulkiau aptarti tų 
tikslų. Labai jau šviesu ir aiš
ku. Ir ta LB varoma lietuvybės 
vaga privalėtų būti plati ir tie
si, be jokių nukrypimų. Ar kas 
jai paklus ar ne, jau nuo vado
vų nepriklauso: priklauso nuo 
mūsų pačių.

Kada visuomenė pajus tikrą 
ir nemeluotą LB kelią, ji pasi
jus įpareigota siūlomu keliu žy
giuoti. Nes bus jaučiama jėga. 
Ta tikra vienijančios idėjos jė
ga, kuriai jokio kompromiso ne
gali būti.

Eidama tikru lietuvybės keliu, 
LB vadovybė neprivalėtų vengti 
ir aštresnių susidūrimų, kad tik 
tą idėją galėtų išlaikyti. Lietu
vybė yra vientisas reiškinys: jis 
nedalomas ir neskaidomas. Ne
gali būti taip, kad, štai, čia rei
kia tą lietuvybę įsikibus laiky
ti, o kitur ne!!!

Juokingai nušnekama apie LB 
poziciją ar opoziciją. Nesupran
tama, kaip gali būti iš lietuvio 
pusės opozicija Lietuvių Bend
ruomenei ir jos vadovybei. Jeigu 
Lietuvių Bendruomenės viršū
nės eis tikru keliu. Jeigu vado-

Sakoma, kad miręs Prancūzijos prez. Charles de Gaulle turėjęs neblogą nuomonę apie 
Richardą Nixoną dar priei jam tampant Amerikos prezidentu. De Gaulle pramatąs 
Nixonui politinę ateitį net ir tada, kai; Nixonas pralaimėjo rinkimus į Kalifornijos 

gubernatoriaus vietą.

vybėje bus asmenys, sugebą ves
ti nesvyruojančiu keliu, užmirš
tą bet kokius partinius reikalus.

Flatus LB vadovų žvilgsnis 
niekad neprives prie tokio skir
tumo: pozicija ar opozicija. To
kie skirstymai gali tikti valsty
binėse santvarkose, bet ne 
mums, gyvenantiems ne savo 
krašte, o tik kovojantiems už 
tautinį išlikimą tose kitose vals
tybinėse santvarkose. Jei tokiu 
atveju susidarytų LB-nės “opo
zicija, tai iš nutaustančių pusės, 
bet, remiantis Lietuvos himno 
žodžiais “Iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę semia”, nuves 
Bendruomenę teisingu keliu. 
Garbingoje lietuvių tautoje tu
rime nenutrūkstamą eilę didžių 
asmenų, vienu ar kitu laikotar
piu pasireiškusių ir tautai kelią 
nurodžiusių, tautą išvedusių iš 
sunkumų ir pastačiusių šalia ki
tų tautų, o net ir aukščiau. Jais 
ir turėtų būti remiamasi.

Mano žodis nepiktas. Jis tar
tas visiems. Ir sesėms ir bro
liams lietuviams, tokiems, kaip 
ir aš pats, ir ieškantiems Lietu
vių Bendruomenės autoriteto. 
Tas autoritetas čia pat, tik te
reikia jį pasiimti.

šį rašinėlį skelbiu po LB Ta
rybos sesijos, kad niekas nega
lėtų prikišti, jog būta kokių ten
dencijų ką nors ar kaip nors 
paveikti Tarybos suvažiavime, 
pagaliau, kam nors pakenkti. 
Prašau šiuos mano žodžius pri
imti tikrai einančius iš lietuviš
kos širdies, besirūpinančios Ben
druomenės klestėjimu ir jos au- 
autoritetu. ’ f

Jeigu vežimas sunkiai vieno 
arklio traukiamas sunkiu keliu 
pradeda klimpti, tad prikinky
kime kitą arklį, bet ne taip, kad 
jis trauktų į.priešingą pusę! O 
taip dažnai daroma.

Kiekviena lietuviška organi
zacija atlieka daug gerų darbų 
(pav. Lietuvos dukterys). Lie
tuvių Bendruomenės vadovybė 
savo lietuviška šviesa paspar
tins ir pagyvins tų organizacijų 
veiklą.

Gražiai ir lietuviškai dirban
čias pagirs, sušlubuojančias pa
taisys ar įspės, o, žinoma, pa
čius esminiausius ir visus vie
nijančius darbus atliks pati, su
burdama bendran darban visą 
lietuviškąją visuomenę. LB ma
žesnieji daliniai mėgins atskiro
se vietose skleisti LB mintį ir 
atlikti nespėtus, būtinus, kitų 
neatliktus darbus.

Baigiant šį rašinėlį, jau pa
aiškėjo nauja JAV LB “valdžia”. 
Ji jau paskelbta visur, ir “Nau
jienose”. Tik dar neaiškus ypač 
svarbus naujos Centro Valdy
bos sudarymas. Nuo jos narių 
žinomo visuomenėj lietuviško

LONDONAS (DP). — Kartu 
su žydų demonstracija prie “Mi
lijonierių Alėjos” vartų (Noting 
Hill Gate), kur yra sovietų am
basada, ir ukrainiečiai suruošė 
manifestaciją^ skleisdami atsi
šaukimus su šūkiais, reikalau
jančiais “Laisvės tautoms, ku
rias Rusija pavertė vergais!” 
Proklamacijose primenamas li
kimas tautų, kurias sovietai pa
vergė prieš, pęr ir po antrojo pa
saulinio karo:

“Sovietų Sąjunga tai milži
niška kolonijinė Rusijos impe
rija, kurioje iš 240 milijonų gy
ventojų 50 nuošimčių yra ne ru
sai”, sakoma

4<
atsišaukime.

Ukrainiečių skaičius siekia 
arti 50 milijonų. Po jų seka balt- 
gudžiai, uzbekai, kazachai, kir
gizai, turkmėnai, gruzinai, armė
nai, moldavai, totoriai ir kiti, ir 
jau po H pasaulinio karo prisi
jungtos Pabaltijo tautos.

Tos tautos atmeta rusų val
džią ir atkakliai kovoja dėl lais
vės ir nepriklausomybės. Jos la
bai yra reikalingos laisvojo pa
saulio moralinės ir medžiaginės 
paramos”.

“Nepamirškite jų. Netikėki
te tokiems imperialistams, kaip 
Gromyko! Padėkite ukrainiečių 
ir kitų pavergtų tautų kovai”, 
rašoma atsišaukime.

autoriteto iš dalies priklausys to
limesnis visuomenės pasitikėji
mas. Būtinai atsižvelgiant į jau
nimą,: tariu, kad ir jaunimo at
stovas, gal ir antras, bus CV-bon 
pakviesta.

Kas jau buvo, tepražūva, kaip 
į vandenį tenuskęsta'! Vadovė
liai su enkavedistu ir okupanto 
agentų kūriniais, tautiniai an
sambliai, visokie susibūrimai — 
nuolatiniai ir vienkartiniai — 
tikimės išlaikys tikrą lietuvybę, 
LB vadovybei prižiūrint ir įtai- 
gojant.

Žinoma, tada mes visi su ta 
autoriteto ieškančia Bendruome
ne! Geros sėkmės!

PAGAL TURINĮ

Įžymus vokiečių pianistas 
Maksas Regeris, paskambinęs 
Šuberto “Upėtakį”, gavo iš vieno 
gerbėjo krepšį gyvų upėtakių. 
Regeris nusiuntė jam padėkos 
laišką ir pakvietė ateiti į kon
certą, kuriame jis gros Haidno 
“Jaučio menuetą”.

today's FUNNY

ROCKFORD, ILL
Lietuvis laimėjo rinkimus
Pirmiausia noriu pasidalinti 

su Naujienų skaitytojais tuo 
džiaugsmu, kurį suteikė rock- 
fordiečiams mūsų tautiečio lai
mėjimas rinkimuose. Tai pirmas 
toks atsitikimas Rockfordo lie
tuvių istorijoje.

Winnebago County “City 
Clerk” postui kandidatavo Paul 
Gill-Geleižis. Palyginti, dar vi
sai jaunas, politikoje nelabai te- 
pasireiškęs. Nežiūrint to, jis nu
galėjo seną politikierių, respu
blikonų kandidatą. Surinko jis 
4,360 balsų daugiau, negu jo opo
nentas, ir buvo išrinktas keturių 
metų terminui.

Povilas Gill-Geleižis, kaip ir 
kiti demokratų kandidatai, ne
galėjo perdaug išvystyti rinki
minės kampanijos. Jiems trūko 
lėšų. Tuo tarpu respublikonų 
per televiziją, radijo bangomis, 
spaudoje garsinusi kiek įmany
dami. Jų pozicijų sustiprinimui 
buvo atvykęs net prezidentas 
Nixonas.

Ir visa tai buvo tik tuščios pa
stangos.

Gili ir kiti demokratai pasi
tenkino kuklia rinkimine kam
panija: skleidimu lapelių su kan
didatų atvaizdais. Ir tai pavei
kė balsuotojus. Paveikė dėl to, 
kad respublikonai vis daug pa
žadėdavo, bet neištesėdavo.

Paul Gill-Geleižis Rockfordo 
lietuviams yra gerai pažįsta
mas. Jis gimė ir užaugo Rock- 
forde. Jo tėvas atvyko iš Lie
tuvos ir apsigyveno Rockforde. 
Vedė jis Amerikoje gimusią lie
tuvaitę Rasimaitę. Mirė jis, pa
lyginti, dar jaunas, palikdamas 

augti K taupykite!

i žmoną su dviem mažiukais sū
neliais. Motinėlė (ji jau mirusi) 
nuolat lankydavo lietuvių paren
gimus, atsivesdama ir savo du 
sūnelius, kurie išmoko gražiai 

Į lietuviškai kalbėti. Nieko tad 
stebėtino, kad ir užaugęs Povi
las palaikė labai glaudžius ry
šius su lietuviais. Jis buvo iš
rinktas Lietuviu Ukėsų klubo 
pirmininku. Kai tas klubas nu
tarė likviduotis, tai Povilas at
liko komplikuotą likvidavimosi 
darbą, lygiomis padalindamas 
nariams to klubo 24 tūkstan
čių dolerių turtą. Jis visą laiką 
priklauso Rockfordo Lietuvių 
klubui.

Dabar apie pačius rinkimus. 
Lietuvių klubo nario, adv. Leo
nardo Remenčiaus, iniciatyva 
Lietuvių klube surengti pusry
čiai susipažinimui su demokra
tų ir respublikonų kandidatais. 
Tad klubiečiai turėjo progos ar
čiau pažinti ir vienus ir kitus. 
C pažinę, žinoma, padaryti ir 
atitinkamas išvadas.

Kai balsavimai artėjo, tai de
mokratai pasirinko Lietuvių klu
bą savo būstine. Balsavimo die
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1971 Plymouth-Duster

25 mylias su vienu galionu. Pigus leidimas .

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

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

Prof. Vaclovo Biržiškos c:

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ ISTORIJA': . <

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusL 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami; už^$4XM^ ‘ 

o kietuose viršeliuose už $6.00..
* ‘ .* J1*

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu -ądręaa: / ■
N A U J I E N 0

1739 So. Halsted Street Chicago 8, HUhtrit

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, 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 priei 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

ną klubas buvo perpildytas žmo
nių. Visi laukė rezultatų. Iš įvai- 
rių balsavimo vietų vakare bu
vo pranešami rezultatai. Lietu
vius jie džiugino. Nėra reikalo 
ir kalbėti apie tai, su kokiu 
džiaugsmu buvo pasitiktas pra
nešimas, kad Gili laimėjo. Links
mas taip pat buvo pranešimas, 
kad teisėjo postą laimėjo geras 
lietuvių draugas.

Vakare klubas ūžė kaip bičių 
avilys. Suvažiavo daugybė žmo
nių sveikinti laimėtojus. Savai
me suprantama, kad sveikinimai 
nebuvo “sausi”: net dvi statinės 
alaus ištuštėjo. Nepabotas bu
vo ir klubo uždarymo patvarky
mas: tik apie šeštą valandą ry
to šviesos klube užgeso ir susi
rinkusieji išsiskirstė. Žvalgas

ŠEŠI MĖGĖJAI
— Kas mėgsta muziką, išei

kite j priekį.
Išėjus šešiems kareiviams, 

puskarininkis sako:
— Labai gerai: Dabar užneš- 

kite pianiną į trečiame aukšte 
esantį kapitono butą.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
B. Todxjdc
Atbason, H.HL I

<1

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608
T«Aj/« FUNNY vffi pcy $1.00 for 
Mdh origfool "foamr" Se<i4 
tae Trnfaft FUNNY, 1200 Wot DM 
St, CfowfoM, Mb 441IX

Taupymu IrxMHal 
Apdrausti Iki $20,000.

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TtL 421-3078

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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GENOCIDO PARODA
Sukrečiantis kaltinamasis aktas tautų žudikamsKelias atgal

Tik prieš kelis metus buvo labai daug rašoma apie 
vadinamąjį “smegenų nuotėkį” iš Europos bei įvairių 
kitų kraštų, šimtai ir tūkstančiai tų kraštų gydytojai, 
mokslininkai ir įvairios rūšies technikai keliavo į Ame
riką ir čia įsikūrė. Juos viliojo geresnės darbo sąlygos, 
didesnis atlyginimas.

Tų mokslininkų atvykimas ir apsigyvenimas Ame
rikoje ir buvo vadinamas “smegenų nuotėkiu”. Vadinasi, 
Europoje ir daugelyje kitų kraštų pasireiškė inžinierių, 
gydytojų ir įvairios rūšies mokslininkų nuotėkis, jų 
praradimas.

Tiems kraštams tai buvo didžiausias nuostolis: jie 
prarasdavo ne tik tūkstančius specialistų, kurie būtinai 
yra reikalingi tų kraštų gerovei puoselėti, bet ir milijo
nus dolerių, kurie buvo išleisti tų specialistų paruošimui, 
jų išmokslinimui. Juk nėra paslaptis, kad paruošimas gy
dytojo, inžinieriaus ar kokio kito specialisto valstybei 
kainuoja tūkstančius dolerių.

Didžiausias, taip sakant, “smegenų įtėkis” į Ameri
ką pasireiškė 1966 metais. Tada tūkstančiai gydytojų, 
inžinierių ir kitokių specialistų atvyko į Ameriką. Galė
jo jie' atvykti dėl to, kad jiems imigracijos vartai buvo 
pusėtinai plačiai praverti. Vadinasi, jiems mažiausiai 
buvo taikomos nustatytos kvotos.

To imigracijos įstatymo palankumo specialistams dė
ka per paskutinį dešimtmetį jų privažiavo tūkstančiai. 
Ir jie buvo visur laukiami, pageidaujami Inžinieriui ar 
kitokiam specialistui nebuvo jokios problemos įsikur
ti, surasti tinkamą darbą.

Kiek tas “smegenų įtėkis” į Ameriką prisidėjo prie 
jos mokslo pažangos įvairiose srityse, žinoma, sunku 
būtų tiksliai pasakyti. Tačiau nėra abejonės, kad tas įna
šas yra gana didelis. Imkime, pavyzdžiui, erdvės tyri
nėjimo sritį. Faktas yra tas, kad be dr. Werner von 
Braun, kuris buvo atgabentas iš Vokietijos po karo, ir 
be jo atkviestų iš Vokietijos raketų specialistų Ameri
ka erdvės užkariavimo srityje vargu šiandien pirmautų.

Imkime Nobelio premijų laureatus. Kiekvienais me
tais du ar trys amerikiečiai laimi tas premijas. Ir atvejų 
atvejais pasirodo, kad tie “amerikiečiai” yra atvykę iš 
kitur. Ir atvykę jau išsimokslinę ir pagarsėję kaipo 
mokslininkai. Jie, galima sakyti, taip pat yra “smegenų 
įtėkio” padaras.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Sen 
drove, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
UL 60608. Tele! HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams________ $5.00
vienam mėnesiui  $1.75

Kanadoje:
metams ----- rv-y------------------ $20.00
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams  $21.00 
pusei metų  $11.00 
vienam mėnesiui  $2.50

Šiy metų spalio mėn. 21 dieną South Shore Country Club patalpose buvo pa-Įzid 
gerbti Jonas ir Filomena Pakeliai, teisėjas Abraham L. Morovrtz tr kiti, vok 
Minėjime pagrindinę kalbą pasakė iš Lietuvos kilęs teisėjas Morovitz. Pa- her 
veiksle matome iš kairės į dešinę Chicagos Savings tevpymo bendrovės pre-

rrtte Filomeną Pakel, ilgameti Chicagos tefcoją Abrahao L. Morovrtz, 
aro ceremonijų meistrą advokatą Charles P» Kąl4 ir Chicagos Savings 
id rovės direktorių tarybos pirmininką John Pakel.

Maža bėra likusi lietuvių tau
ta, bet kokia didi tebėra jos 
kančia.

Visi keliai šiomis dienomis 
turėtų mus vesti į Šv. Kryžiaus 
parapijos salę, 4557 S. Wood 
Street, kur vyksta Chicagos 
Lietuvių Tarybas suruošta Ge
nocido paroda.

“Genocidas (gr. -lot) tauti
nės, religinės ar rasinės gru
pės žudymas, izoliavimas iš 
visuomeninio gyvenimo jai su
naikinti, diskriminuoti. G (eno 
ci do) termino autorius yra 
prof. R. Lemkin”. Taip geno
cidų aiškina Liet. Enciklopedi
ja VII t. 138 pusi, ir per 139, 
140 ir 141 puslapius pateikia 
santrauką duomenų, skaičių 
ir ryškiausių faktų iš lietuvių 

Jei prieš kelis metus buvo aliarmuojama dėl “sme
genų nuotėkio” iš įvairių kraštų ir priekaištaujama 
Amerikai, kad ji, taip sakantį svetimomis rankomis iš 
žarijų kaštanus traukia, atseit, pasinaudoja iš kitur at
vykusiais įvairios rūšies specialistais, tai šiandien pra
deda pasireikšti nauja problema: vis didėjantis nedar
bas atvykusių specialistų tarpe ir jų “kelionė atgal”.

Skelbiama, kad vis didesnis ir didesnis skaičius įvai
rių specialistų, kurie pateko į Ameriką “smegenų nuotė
kio” pasekmėje, grįžta arba yra pasiryžę grįžti atgal. 
Daugiausia grįžta iš Europos (Anglijos, Vakarų Vokie
tijos, Prancūzijos ir Skandinavų kraštų) atvykę įvairios 
rūšies mokslininkai. Vieni jų grįžta dėl to, kad atsidūrė 
bedarbių eilėse dėl susiaurinimo programos erdvės tyri
nėjimo srityje, kiti — dėl žymiai pasikeitusio Amerikos 
gyvenimo. Neramumai, riaušės juos gąsdina. Be to, kai 
Amerikoje įvarių tyrinėjimų projektai mažinami, tai 
Europoje jie vis labiau plečiami. '

Taigi, Amerika, kuri visai neseniai lyg koks magne
tas iš visur-traukė įvairių.rūšių specialistus, ir žymius 
mokslininkus, pradeda susidurti su r.auja. problema: 
kaip sulaikyti tuos specialistus, kurie atsirado-čia “sme
genų nuotėkio” pasekmėje, bet kurie yra pasiryžę grįžti 
atgal? ’

tautos planingo, masinio žudy
mo eigos, pradedant 1940 me
tais iki 1955 m., tai yra per iš
tisus penkiolika metų ir iki 
šiai dienai, nes genocidas nėra 
nutrauktas, o yra tik labiau 
rafinuotas, gudriau užmaskuo
tas. ..

čikagiškiams šias dienas ne
reikia enciklopedijos šauktis, o 
tereikia nuvažiuoti į minėtą 
Švento Kryžiaus bažnyčios sa
lę, kurioje, visu sukrečiančiu 
vaizdumu tas genocidas yra 
perstatytas, kad kiekvienas ga
lėtų savo akimis pamatyti ir vi 
sa siela pajusti.

Permažai ši paroda teskelb
ta. Apie ją turėtų būti visi mū
sų laikraščiai pilni ir radijo 
stotys turėtų apie ją kasdien 

minėti, ir ją pamatyti turėtų 
ne tik patys lietuviai, kurių 
daugelis patys yra vienoki ar 
kitoki to genocido aukos, bet 
ir parodyti amerikiečiams, 
tiems laimingiesiems, kuriems 
žodis “genocidas” tebėra ab
strakti sąvoka.

Ypač patartina šią parodą 
pamatyti tiems apgailėtiniems 
apj akeliams, kurie per komu
nizmą pasidarė viso kas rusiš
ka garbintojais.. Gal pamačius, 
ką jų pačių sesės ir broliai, gi
minės ir buvę artimieji yra 
nuo komunistų rusų nukentėję, 
bent kai kurių sąžinės dar atsi
bustų. Bet visų labiausiai šią 
parodą reikia taip parodyti, 
kad ją ko daugiau amerikiečių 
gautų pamatyti — tegul iš vaiz
dų, faktų ir skaičių pamato su 
kuo turi reikalą...

PARODOS IŠDĖSTYMAS
Genocido paroda, nežiūrint 

savo eksponatų baisumo, yra 
labiau akademinė, tai yra su
ruošia ne tiek akims, kiek min
tims ir protui. Tai yra Lietu
vos golgotos kelias nuo pat 1940 
metų sovietų invazijos iki 1955 
metų — iki galutinio laisvės 
kovų prislopinimo.

Įėjus salėn žiūrovu (praeitą 
sekmadienį) pasitinka pąsi- 
šventėliai Chicagos Lietuvių 
Tarybos veikėjai: kun. Stasys, 
Vincas Mankus, Juzė Gulbi
nienė, Mikalina Baronienė ir 
pats tos parodos neilstantis 
kūrėjas dail. Zenonas Kolba.

Salės viduryje randame vo
ratinklyje tupi didžiulis voras 
ir aplinkui jį kelios dešimtys 
valstybių, tautų ir tautelių, 
kurias tas voras jau yra savo 
tinkle pagavęs ir jų krauju ir 
syvais tunka.,.

Rodyklė rodo sekti aplinkui 
didelius pastovus kurie yra su
statyti dideliu kvadratu ir ąų- 
sugrupuoti sekančiais užrašais 
(angliškai):

1. Taip prasidėjo genocidas 
Lietuvoje: Genocido planai 
ir t. L

2. Mirusieji kalba (the dead 
speak): Baisenybės Rainių 
miškelyje. Baisios žudynių is
torijos. šaltakraujiškos sker
dynės ir tt.

3. Mirusieji kalba: Siaubas 
Červenėje. Velniškasis depor
tacijų planas. Pakeliui į badą, 
šalti ir mirtį. Rusiškosios kon
centracijos stovyklos ir tt

4. Gyvenimas ir mirtis Si
bire: Dvasios net Sibiras nega 
Ii sunaikinti. Kova su religija. 
Pavergimo tvarkraštis.

5. Lietuvos nuostoliai gyven 
tojais: Antrasis konspiratorius 
(Hitleris). Agresijos planai. 
Nepaliaujamas teroras ir agre
sija. “Mes jus palaidosime 
(Chruščiovas).

6. Dvieju diktatorių suokai-, 
bis: Sovietų “sutartys”. Bar
bariškas farsas (1939 m. rug- 
piūčio 23 d.) Gyvenimas ko
munizmo tironijoje.

7. Laisvas atsikvėpimas ir 
vėl teroras: Nacių bestijališ- 
kumai. Niurembergo teismas.

8. Tautos naikinimas: Pasi
priešinimas genocidui...

9. Jokios pagalbos iš Vaka
rų...

10. Laisvieji lietuviai (Ame
rikoje) ir jų kova dėl Lietuvos 
išlaisvinimo.

11. Senoji Lietuvos valstybė; 
Laisvosios Lietuvos atkūrimas.

12. Komunizmo imperijos 
vadai.

13. Komunizmo agresija. 
Kersteno komisijos darbų do
kumentai. Gyvenimas “Rojuje”. 
Komunistų teroras visur tas 
pats.

14. ’ Teherano ir Jaltos dva
sia.Bėgimas iš-“Rojaus”. Išva
dos.

Visą parodą apeiti ir bent di- 
’ džiuosius .' vaizdūs ir paveiks
lus pamatyti ir stambiuosius 
užrašus- perskaityti, trunka ge

rą valandą taiko. N’noiįu^iau 
mūšį tautos kąpčių istoriją šio
je j w odoj e psrąkaityli truktų 
’ keletą dienų.
I Įspūdžius čia bandyti kitiems 
perteikti biltų neįmanoma... 
Kiekvienas joj* buvęs pats su- 

isįdaręs išsineša. Sako, atsi
randa ir paroda nepatenkintų. 

’Vienas atėjęs į parodą dar jos 
[nematą ėmė rengėjams išme
tinėti, neįspūdingai atrodo, o 
jį apžiūrėjęs grįždamas užsi
registravo, pasisakė giliausiai 
paveiktas ir įteikė $5 parodos 
rengimo fondui. Prie įėjimo 
yra priimama maža auka — 
kas duoda dolerį, kas du, nes 
parodai eksponatų surinkimas 
ir įrėmioinias ir kt daug kaš
tavo. ,

Parodą galima matyti kas
dien nuo 1 iki 9 vai. vakaro.

J. Pr.

Ruošia gyvenimui
Vilniaus spauda jau keliais at

vejais kėlė seksologijos klausi
mus. “Komj. Tiesoje” (rugs. 
12) J. Zigmautavičius pasiūlė 
vidurinėse mokyklose ir vėliau 
aukštosiose dėstyti ii^ sek
sualinę biologiją, bet ir namų 
ruošą, vedybinio gyvenimo eti
ką, psichologiją, sociologiją, pe
dagogiką, ekonomiką, fiziologi
ją. Teigiama, kad gyventojai 
Lietuvoje tuokiasi jauni ir daž
nai tokiam žingsniui nepasiruo-

Būdingi vienos anketos, Vil
niaus universitete, apklausinėji
mo duomenys. Buvo apklausta 
23Q stojančių į universitetą — 
94 vyrai ir 136 merginos. Jų 
tarpe iš didelių miestų buvo 49.6 
proc,, iš rajonų (kolchozų) — 
19.1 proc.

Kai kurie klausimai lietė jau
nimo santykius, partnerio idealą. 
Kokie tų jaunuolių idealai? čia 
būdingi kai kurie atsakymai: 
aukštas, j uodaplaukis sportinin
kas (mergina iš Leipalingio), 
nedažyta, nekvaila (vyras iš Kė
dainių), tamsi, graži figūra 
(vyras iš Alytaus), gerbtų ma
ne, būtų išdidus (mergina iš 
Trakų) ir pan.

. Daroma išvadą: tų jaunuolių, 
stojančių Į universitetą, idealai 
dar nesą galutinai susiformavę, 
jie mažai galvoja apie realų gy
venimą. (E)

ABU LABU TOKIU
Skusdamas įžymų j Į rusų ope

ros dainininką M. Petrovą, teat
ro kirpėjas įpiovė jam smakrą.

— Tai vis per girtuokliavimą, 
— piktai pastebėjo Petrovas, ži
nojęs kirpėjo potraukį alkoho
liui.

— Visiškai teisingai, — atsa
kė kirpėjas. — Nuo degtinės oda 
trūkinėja. .

a

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

Pakalnes (Lankos) ir Labguvos apskritys
Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiuika
5

Garlaiviui ir vėl pajudėjus ir plaukiant tolyn pa
vandeniui, pro keleivio ir žiūrovo akis kaip kino ek
rane prabėga vis nauji ir nauji vaizdai, tai iš kairiojo, 
tai iš dešiniojo Nemuno kranto, štai dešiniame Nemu
no krante plačiai ištįsta slėnios ir derlingos Plaškių 
lankos. Jų pakrašty Į dangaus žydrynę išsišauna liek
nas Plaškių bažnyčios bokštas. Plaškių bažnytkaimis 
yra išsistatęs pakylesnėje vietovėje ant Gegės upės 
kranto, nes potvynių metu Nemuno vandenys išsilieja 
per tas lankas i platų ežerą ir tada Plaškių bažnytkai
mis atrodo lyg būtų saloje įsikūręs. Plaškių apylinkėse 
galima įžiūrėti Beržtininkų, Beržtininkėlių ir šilgalių 
sodybas, gi dar toliau, į Rūkų bažnytkaimio pusę ma
tosi per laukus į Pagėgius riedąs traukinys.
| Kairiajame, pietiniame Nemuno krante garlaivis 

praplaukia pro Kalvių kaimo laukus, čia Nemunas 
dalijasi į dvi šakas — Giliją ir Rusnę. Lietuvos van
denų entuziastas profesorius Steponas Kolupaila mo
nografijoje apie Nemuną užsimena, kad senais laikais 
laivininkai, plaukdami į Karaliaučių, pagal tradiciją, 
ties Kalviais atsisveikindavo su Nemunu, mesdami į 
vandenį duonos su druska. Gilija dabar yra mažesnė 
Nemuno atšaka ir didžiuma Nemuno vandenų nuteka 

Rusnės šaka, bet buvo laikai, kai Gilija buvo ir giles
nė ir vandeningesnė už Rusnę. Iš tų laikų jai ir išliko 
Gilijos vardas.

Garlaiviui plaukiant pro tų dviejų Nemuno šakų 
atsišakojimo tarpą, buvo matyti Gilija iš Karaliau
čiaus atplaukiantis garlaivis — vilkikas, tempiąs pas
kui save vilkstinę baržų, sunkiai pakrautų akmens 
anglies kroviniu. ...

Mūsų garlaiviui įsukus Į Rusnės vagą, atėjo kelei
vių pusryčių metas. Garlaivio kapitono žmona, pa
mario žemumų dukra iš Pakalnės apskrities, kartu yrą 
ir virtuvės šeimininkė, virėja ir keleivius aptarnau
janti padavėja. Ji keleiviams tarp staliukų išnešioja 
kavos puodukus, pieną, limonadą, alų ir užkandžius. 
Taip užkandžiaujant prasilenkiama su priešpriešais 
atplaukiančiu lieknu ir savo balta kaip gulbės spalva 
švitinčiu “Rusnės” garlaiviu, perpildytu į Tilžės turgų 
vykstančiomis iš pamario kaimų moterėlėmis, gabe
nančiomis į miestą įvairias daržoves ir kitus savo ūkių 
produktus.

Papusryčiavus, keleivius apima ankstyvo rytme
čio snaudulys. Tiek daug naujų vaizdų mačiusios akys 
pradeda pavargti ir merktis. Be to ir tas nesiliaująs 
vandens šniokštimas, laivo skrodžiamų bangų telius- 
kavimasis Į garlaivio šonus mažu pamažu keleivį už
liūliuodavo į snaudulį.

Garlaiviui pūkšnojant palei Pervalkiškius, snau
dulį išvaikė įkyrus varnų kranksėjimas. Jų čia Įsikū
rusios ištisos kolonijos, susimetusios senuose topoliuo
se, kadaise susodintuose apie dvarą apsaugoti jį nuo 
besigrūdančių ledų potvynio metu. Tų varnų čia legi- 
jonai ir žmonės patyčiomis jas vadina ‘-Pervalkiškių 
balandžiais”, kurių nei naikinimu, įiei persekiojimu 
negalima iš čia išveisti. Kai jos visos vienu metu iš 
medžių viršūnių pakyla, atrodo tarytum koks tamsus 
skėrių debesis padengia dangų. Senais laikais Perval
kiškiai buvo kairiajame Rusnės krante, kaip tik čia 

Rusnei darius didelį vingį. Bet vėlesniais laikais upės 
vagą tiesinant, Pervalkiškiai atsirado dešiniajame 
upės krante, o senasis upės vingis liko apmirusiu ir tik 
pavasariais užliejamu slėniu.

PAMARIO ŽEMUMOS

Garlaiviui pasiekus pamario žemumas, pradeda 
jau jaustis įpietięjaučios vidurvasario dienos karštis. 
Įkaitusio pro masės jnirguliuoja virš bekraščio pama
rio žemumos lankų. Paupy šen ir ten maudosi žmonės 
ir norėtųsi kartu su jais pasinerti į gaivinantį, vėsų 
elementą. Išsirangiusiais pievų keliukais krypuliuoją 
vilkstinės šienu pakrautų vežimų, atsargiai pertempia
mų per laikinus tiltelius, suręstus vasaros metui per 
skaitlingus pievų ir lankų griovius bei vandens nutekė
jimo ravus. Pasiekę prieplaukas, jie čia susikemša, 
laukdami savo eilės kada bus keltu perkelti į kitą upės 
pusę.

Klokiuose, kairiajame Rusnės upės krante, yra 
garlaivių sustojimo vieta ir čia mūsų garlaiviui stab
telėjus, kapitonas apsirūpino informacija apie toli
mesnį maršrutą per seklumas sekančiame upės žemu
pio ruože, čia garlaivis taip pat gauna naujus, jo at
vykimo laukusius keleivius; be to, čia dar pakrauna
ma ir įvairi važta. Klokius užpakaly palikęs, garlai
vis pradeda lėtinti savo greitį, atsargiai laviruodamas 
tarp šiame ruože gausių seklumų, atžymėtų buojų gai
rėmis. Nežiūrint to, jau ne vienas sunkiai pakrautas 
krovininis laivas yra užšokęs ant tų seklumų ir čiaJ 
įstrigęs. Užtatai čia be paliovos darbuojasi žemsemės 
“Tilžė” ir “Skirvytė”. Kai kurioms seklumoms giliai Į 
upės vidurį pasistūmus, krante besiganančios karvės: 
atbrenda net iki pat Rusnės vagos vidurio, tačiau ir 
čia vanduo joms vos tik papilvę siekia.

Atsargiai pralaviravęs pro tą seklumų ląbiriatą, 
garlaivis ir vėl patenka į gilų vandenį. Vėl visa savo 

galia sutrinksi laivo motorai ir sukasi garlaivio ratai, 
maldami į putas žalsvų vandenų mases.

štai ir šakūnai. Tai senas bažnytkaimis arti kai
riojo Rusnės kranto, Pakalnės apskrities ribose, čia, 
kaip seni gyventojai sako, senis Pričkus, vokiečių kai
zeris savo laiku užsimanė įveisti šilkmedžių plantaciją, 
savo šilko pramonės reikalams. Mąt, tų medžių lapai 
su pieniškomis sultimis yra vartojami šilkaverpio vikš
rams maitinti. Deja, šio krašto žvarbus klimatas tų 
medžių auginimui netiko ir tos užmačios nuėjo nie
kais..

Paupio gamtovaizdis šiose apylinkėse drastiškai 
keičiasi, čia pasibaigia ant kairiojo upės kranto supil
tas aukštas apsauginis pylimas, mus paupiu lydėjęs 
nuo pat Tilžės. Upė dabar teka per žemas pamario ly
gumas. Derlingos lankos ir pievos taip pat jau išnyko. 
Kairėje matytį nutysęs Akmįngės miškas su jame esan
čių briedžių draustiniu. Dešiniame upės krante plečia
si masyvūs durpynų ir raistų plotai. Iš šių apylinkių 
pelkininkų gyvenimo siužetas savo skaitlingoms nove
lėms apie pamario lietuvninkus ėmė šilutiškis vokiečių 
rašytojas Hermann Sudermann (1857 — 1928 m.), kilęs 
iš olandų emigrantų šeimos ir Tilžėje baigęs gimna
ziją. Pamario žemumų plotai yra taip slėsnūs, kad 
vakariams vėjams pučiant, audrų metu vandenys iš 
Kuršių Marių užlieja tas žemumas. Tada “prigeria” 
pelkininkų pasodintų bulvių sklypeliai ir jų čia pasėtų 
javu lopai.

Pro šalį prasliuogia vienišas burlaivis su kajute 
ant denio, pakylesne laivo užpakaline dalimi ir seno
višku takelažu. Savo forma jis primena XV ir XVI 
šimtmečiuose jūroiųis plaukiojusius plačiašonius bu
rinius laivuą, žinomus tarptąutiniu kpgge vardu. Tai 
tipiškas Kuršių Marių burlaivis, deja, dabar tampąs 
vis retesniu ir retesniu vaizdu, nes šių dienų praktiškas 
gyvenimas ma£ai domisi romantika...

(Bus daugiau)

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 4, 1Lt____ TUESDAY, NOVEMBER 17, 1970



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.: PRospeci 8-3229

Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryta

Pietų Amerikoje

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MuifcKŲ LIUOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, saainoinu 374-OU12

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEŽIS
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3)48 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

min. sekretoriaus pareigų. *c t Putų 
žmona Irene Pikutytė jau treti 
metai studijuoja Dailiojo Meno 
(Bellas Artės) Institute, ruoš
damosi meno profesorės karje
rai. Prof. E. Paršelis redaguo
ja Vliko leidžiamą Eltą ispanų 
kalba.

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid^ 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadieni nuo 1—5, treč. 

ir šestad. tiktai susitarus.

Prof. Ernestas Paršelis, Pe
dagoginio Instituto rektorius, 
Katalikų ir Jėzuitų Univ. Salva
dor titularinis profesorius, kon
kurso keliu laimėjo profesūrą 
Valstybiniame Buenos Aires 
Universitete. Atsidėdamas vien 
moksliniam darbui atsistatydi
no iš Buenos Aires provincijos

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

,k (Arch Supports) ir L L

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. C1ARA
27W W. 5ist SlREbT

Tel.; GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, <—9, antraa., penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 vaL

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. Gi 84)873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
: AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
ŲFISp VALANDOS: į • 

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

Ofiso tel.: Portsmouth '7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278 !',į

TeL ofiso: PR S-7773; re£: PR 6-4732 

dr. a. Maciūnas^' 
r C HI R U R G. A Š s : 

Priima tik susitarus
Valandos^ pirmai, ketvirtai 5—8,

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

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

GRADINSKAS
’’ Ofiso tel.: HE 4-1818 'arba RE 7-9700

Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET .

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

' dieni nuo 9 iki 12 vaL
Trečiadieniais uždaryta.

STALINIS
RADIJAS - PATEFONAS 

TIK 26 INC. PLAT.

25T2 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LlETUVj!

Inžinierius sportininkas

Inž. Radvilas Gorauskas, (ku
rio pilna pavardė: Radvilas Ka
zimieras Grokala-Gorauskas), 
Algirdo ir Marijonos Skaisgirai- 
tytės Gerauskų sūnus, gimęs 
Kazlų Rūdoje 1941 metais, 1944 
m. su tėvais iš Kaune pasitrau
kė Vokietijos anglų zonon. 1949 
m. su visa šeima atvyko pas sa
vo tėvo pusbrolį Brazilijon, kur 
baigė Civilinės Inžinierijos fakul
tetą.

Inžinieriaus darba dirba Sta
tybas Bendrovėje Constructora 
Antonio Jorge Rizkallah, Sao 
Paulo mieste, o liuoslaikiais spor
tuoja, tą privalumą paveldėjęs 
nuo savo tėvo, kuris buvo Lietu
vos futbolo rinktinės vartinin
kas. Radvilas yra geriausias Si- 
rio klubo krepšinio žaidėjas. 
Kiekvienų atostogų proga vyks
ta žaisti į užsienius. Sirio — šie
metinis Brazilijos nugalėtojas. 
Su ta komanda šiemet 25 dienas 
praleido Afrikoje — Angoloje, 
Rhodezijoj, Mogadesh. Buvo 
JAV ir porą kartų žaidė Parag
vajuje ir Urugvajuje, kur susi
tiko su olimpiniu krepšinio žai
dėju. Viktoru Cieslinsku.

Ruskiai neįleidžia Lietuvon 
skarelių

Ona Kuncevičiūtė sugrįžo iš 
trečios kelionės Lietuvon. Viešė
jusi pas gimines Vilniuje 7 die
nas, Varšuvoje, Lenkijoje, pas 
lietuvius 5 dienas, Genovoje, Ita
lijoje, nuo 14 rugpjūčio iki rug
sėjo 2. Nuvežusi daug svetimų 
dovanų turėjo sunkumų muiti
nėje, kuri didelį skaičių vieno
dų skarelių bei megztinių užlai
kė. Nusivežtas kitas dovanas 
taipgi ne pagal adresatus įtei
kė, kadangi per daugumą, kaip 
ji sako, sunku buvo susitvarky
ti. Skareles ir megztinukus par
vežė atgal. Kartu su ja grįžo 
ir Juozas Vabolis, J. Cipriano, 
kurio žmona gimusi Lietuvoje, 
paviešėję 5 dienas Vilniuje išvy
ko Italijon, savo tėvo tėvynėn.

žintis ir toliau nenutrūktų. J. 
ir P. Liaukeviči&i naujus Winni
peg© gyventojus jau pakvietė į 
svečius. Taip pat kvietė ir lie
tuvių parapijas klebonas kun. 

 

J. Bertašius ii kiti.

Majoras
nadą atvykę^ po II-jo pasauli
nio karo kar 
būdamas vos 
gęs mokslus

šakojo, kad į Ka-

su tėveliais dar 
12-kos metų. Bai- 
stojęs į Kanados

važinėti po sveti- 
Pas tėvus neilgai 
puikiai kalba lie- 

geriau orentuo- 
jasi politikoj^. Majoro tėvelis 

utis, kaip jau vi- 
yra Montrealyje 

os Lietuvos” ad-

mus kraštus, 
tekę būti, bet 
tuviškai, o

siems žinom 
“Neprikla 
ministratoriu|.

Džiugu, kai lietuviai ir kitur 
persikėlę surinda kelius nenu
traukti santykių su savo tau
tiečiais.

Geros sėkmės naujoje vietoje 
ir naujose pareigose.

K. Strikaitis

AROGANTIŠKAS KUŠKIŲ
ELGESYS LIETUVOJE

Keleivinių 
tojai ir konduktoriai “tarybų’ 
Lietuvoje daugumoje yra rus- 
keliai.

Tačiau vie 
čiame iš Vilniaus į Ukmergę, 
konduktorė >uvo lietuvaitė.

Kai ji priėjo prie dviejų, sėdė
jusių rusų i- lietuviškai papra
šė, kad jie 
tai tie atsakė rusiškai— 
ponimaju”.

Po kiek laiko ji vėl pakartojo 
tą patį, gaui 
kymą.

Bet kai ji priėjo trečią kartą, 
tai vienas miškelių piktai suriko: 

tu nevartoji kultū-

autobusų vairuo-

ame buse, vykstan-

nusipirktų bilietus, 
ne-

dama panašų atsa-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš Įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: F Rentier 6-1882

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
TeL 737-5149 

Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

PERKRAUSTYMAI

2618 W. 71 st St.
Tikrina akis. Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA .
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

DR. LEONAS SESBUTIS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

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

ES

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
j

Visos programos iš W0PA, : 
1490 kiL A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11

Į vai. ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO. ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones i Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Iš KANADOS
Pažintis su majoru Paukštaičiu

WINNIPEG, Manitoba. — 
Kaip jau spaudoje buvo minėta, 
Kanados kariuomenės majoras 
R. V. Paukštaitis, kuris Kvebe
ko mieste iki perkėlimo ėjo ka
rinės apygardos ryšių dalies vir
šininko pareigas, perkeltas į 
Winnipegą, Manitobos provinci- 
ją-

Ten jis buvo atsakingas už 
Kanados kariuomenės ryšininkų 
apmokymą. Manitobos provin
cijos lietuviai džiaugiasi, kad 
čia turės lietuvį aukštose Ka
nados kariuomenės pareigose. 
Čia jis bus atsakingas už Kana
dos kariuomenės ryšininkų ap
mokymą.

š. m. spalio 17 d. majoras R. 
V. Paukštaitis telefonu skam
bino šių žodžių rašytojui, kad 
norįs susipažinti su vietos lie
tuviais ir bendrai pasitarti bei 
pasiinformuoti įvairiais lietu
viškais reikalais.

Spalio 18 d. 2 vai. tuojau po 
pamaldų į majoro butą 43 San- 
some Avė., Wpg., 2, Man., nu
vykome: kun. kleb. Justinas Ber
tašius, Vincas Januška, Emilija 
ir Mečys šarauskai, Julė ir JPo- 
vilas Liaukevičiai, Juozas De- 
mereckas, taigi ir aš pats.

•Majoras maloniai visus priė
mė ir supažindino su savo jau
na ponia ir trimis mažučiais 
“vyrais”, kurie drąsiai patenkin
ti su visais sveikinosi.

Kleb. kun. J. Bertašius ma
žučius apdovanojo savo įprasto
mis dovanomis, o V. Januška 
poniai įteikė, iš savo paties gė
lyno raudonų rožių buketą.

Vaišės buvo paprastos, bet 
labai įdomios. Taip begurkšno- 
dami vienas kitą giliau pažino
me ir nuoširdžiai išsišnekėjome.

— Kodėl
ringą rusų Italiją, o barški kokiu 
ten idiotišku žargonu?!

Įsižeidusi
suriko rusiškai:

— Jūs niekšai, norite už dyką 
važinėti ir dar niekinate mus! 
Užsimokėkite arba kraustykitės 
lauk!”

Kai keleivių tarpe pasireiškė 
sujudimas, ruskeliai užsimokė
jo uz bilietą, Įspėdami konduk
torę, jog tame darbe ji ilgai ne
bus. i

Apie šį nuotykį papasakojo ne
seniai grįžęs iš Lietuvos turis
tas. (Sandara)

J?

lietuvaitė tuomet

r, X k f--L*, .i Meugele 
slapstosi pasieni© raistuose tarp

J

įt

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

pagavo kitą masinį žmonių žu
diką ESchmaną. Mengele pagar
sėjo “mediciniškais eksperimen
tais”, kuriems naudodavo iš ką- 
cetų jam pristatomus gyvus žmo
nes.

— Kauno zoologijos sodas prą- 
ėjusią vasarą pasipildė Afrikos 
prerijos gyventojais — gepar
dais, primenančiais leopardus. 
Jie laikomi greičiausiais žvėri
mis pasaulyje. Kita to sodo gy
ventoja, Bengalijos tigrė Rice, 
neseniai antrą kartą susilaukė 
prieauglio. Sode esama ir dau
giau Afrikos bei kitų kontinentų 
gyvūnų. (E)

Chicagos miestas laukia 
10 milijonų turistų

Chicagos konvencijų ir turiz 
hio biuras užsibrėžė tikslą nuo 
ateinančių 1971 metų Chicago- 
je turėti kasmet po nemažiau 
kaip 10 milijonų turistų. Tai 
būtų 33% daugiau, nes jau 
pernai buvo 7.5 milijonai, kai 
1951 metais turistų Chicagoje 
buvo viso dar tik 1,5 milijono.

PARAGVAJUJ SUSEKTAS 
“MIRTIES ANGELAS”

Žiniomis iš Izraelio, Paragva
juje tebegyvena garsusis Hitle
rio “daktaras”, žinomas kaip 
Osviecimo kaceto “mirties ange
las” Josef Mengele.

Vakarų Vokietija paprašė 
Mengele išduoti teismui, bet Pa
ragvajaus valdžia atsakyme pa
čiam Vokietijos prezidentui Hei- 
nemanui pareiškė, kad daktaras 
Mengele yra Paragvajaus pilie
tis ir niekam nebus išduotas. At
metė taip pat prašymą, kad Men
gele teistų paties Paragvajaus 
teismas.

UPĖ NAIKINA VABZDŽIUS
Vieno didžiausių Amazonės 

intakų — Rio Negro baseine ma
ža vabzdžių, nors upė teka per 
balotas džiungles. Amerikietis 
Viljamsas nustatė, kad Rio Ne
gro vanduo nustatė, kad Rio Ne
gro vanduo turi insekticidinių 
(naikinančių vabzdžius) savy-- 
bių. Lietingo periodo metu upė 
pakyla maždaug 10 m. ir užlie
ja apie 650,000 kv. km. plotą.. 
0 tai prilygsta astuonioms Ąus- 
trijoms. Vanduo ištirpina dau
gelį įvairių medžiagų, kurios 
upę nudažo juodai. Iš čia kį? 
lęs ir upės pavadinimas, reiškiąs 
“Juodąją upę”. Kai kurios vąn- 
denyje ištirpstančios medžiagos 
ir yra gamtiniai insekticidai.

Tikras atsakymas

Zoologijos profesorius klausia 
studentą:

— Kas čia?
— Skeletas.
— Kokio gyvio?
— žinduolio. •
— Kokio žinduolio?
— Negyvo.

Susirinkimų ir parengimų

— ŽemaiČjy Kultūros Klube eilinis 
narių susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
lapkričio 18 dieną 7:30 vai vak lioi- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Dkfžgalyienė, rąsL

— Humboldt Pirko Lietuvį Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadieni, lapkričio 18 dieną 1:00 
vai. popiet Almera Simons svetainėje, 
1640 N. Drake Ave. pirmojo aukšto 
103 kambaryje. Nariai ir narės pra
šomi atvykti ir pasikviesti naujų kan
didatų įstojimui į klubą. Po susirin
kimo turėsime kavutę ir kuklias vai
šes. W. Menkus, rašt.

IEVAS IR SŪNŪS
FUNERAL HOME

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

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

LEONARDAS BUKAUSKAS IR SŪNUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

NAUJOJI ŠERMENINĖ
DE YOUNG - VROEGH FUNERAL

HOME

ŽINOMOJI ŠERMENINĖ
LEONARD FUNERAL HOME

10821 S. Michigan Avenue

Chicago, Illinois
South Holland, Illinois

kitose Chicagos dalyse ir prie-Turime šermenims vietos 
miesčiuose. Jei norite gero ir patyrusio patarnavimo, 

dieną arba naktį.

Skąmbinkite telefonu COmmodore 4-2228

ESaSSSKSSSS^i

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel,: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 Sp_. CALIFORNIA AVENUE
_ _ -
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių t
Direktorių
Associacijos

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Bl. Phone: OLympic 2-1003

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

ALBERT M. DIŠIS
Gyv. 6040 So. Tripp SL, Chicago, Illinois

Mirė 1970 m. lapkričio mėn. 15 dieną, 8:15 vaL ryto, sulaukęs 58 
metų amžiaus. Gimęs Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Bemice, gimusi Schwitt; sesuo Betty Bar- 
shis; brolis Leonard Dišis ir žmona Dolores; švogeris Bruno Schwitt, 
žmona Estelle: 7 anūkai; brolio duktė Anna Shukis; pusseserė Annie 
Rubinsky ir jos vyras Richard, ir daug kitų giminių, draugų bei pa
žįstamų.

Priklausė Lietuvos Prekybos Rūmams, Lodge No. 3 L. O. 0. M_, 
Ūkininkų Draugijai ir St. Jude Lygai.

Kūnas pašarvotas Egan Funeral Home, 3700 West 63rd Street

Trečiadienį, lapkričio 18 dieną 8:45 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į St Mary. Star of the Sea parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų 9:30 vai. mišių bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Albert M. Dišis giminės, draugai Jr pazp»tami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutdkti jam pastatinį patar
navimą ir atsisveikinimą. • * • . v7”-

Nuliūdę lieka:

žmona ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Egan Funeral Home. Tel. LU 2-2000.
U iiiĮnr..TTir~iGr7TĮŲi.r b- iii i iimi|Įiiiii

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

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911
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i Tarša skatina 
senatvę

Žmogus sensta daug anksčiau 
negu senti ateina laikas, skel

bia Notre Dame universiteto ty
rinėtojai. Ką iki šiol mokslinin
kai skaitė tikruoju senėjimo kal- 
'tininku — organų susidėvėjimą 

•— gali būti, kad visa tai darosi 
.dėl tę, kad žmogus turi gyventi 
'chemikalais ir fiziniais bei bio- 
loginiais teršalais apkrėstoje ap
linkoje, skelbia Dr. Morris Poll
ard, Notre Dames Lobund labo
ratorijos direktorius.

Greičiausia yra taip, kad kū-

Ta proga primintina apie svei
kus ilgamečius kalnų, ypač Kau
kazo, gyventojus, kurių civili
zacijos tarša dar nepasiekė.

Pranešimas — kvietimas
Lapkričio 13 d., 20.00 vai., 

adresu 2353 West Chicago 
Ave., t. y. trečiame name i ry
tus nuo Western Ave., ukrai
niečių sporto klubo “Liūtai” 
salėje, atsidarė ukrainiečių 
dailininkės Marijos Ilarasovs’ 
Ka-Dačyšyn dailės naujausių 
darbų paroda. Uždaroma 22 
lapkričio.

Dailininkė M. Harasovs’ka —
nųi yra skirta daug ilgiau gy- 

’ venti, negu jis gyvena, bet kerik- 
■smingų aplinkos teršalų veiki-
Tnas pagreitina organų susidėvė- 
ijimą ir paspartina senėjimą ir 
Jper ankstybą mirtį, spėja dak
taras. Tatai patirta su gyvu
liais, kai kuriuos auginant ir lai- 
*kant aplinkoje, kur jų nesiekia 
jokie oro teršalai nei nuodingie
ji chemikalai.
^.Laboratorijoje švaraus oro są
lygose buvo auginamos 68 žiur- 
;kės ir per; dvejus metus jos ne- 
•:parodė mažiausių senėjimo ženk
lų, kai paprastai atvirame ore 
.per dvejus metus iš 10 žiurkių 
£9 padvesia.
• Dgr įdomų dalyką tyrinėtojai 
Ipatyrė, tąi kad tobuloje aplin- 
-koje laikomos žiurkės nė viena 
į'negavo piktybinio vėžio, kai nor- 
•maliai per tą laiką vėžį gauna 
'viena iš keturių.

Dačvšvn labai vertina lietuviuC 

pastangas visokeriopai ben
dradarbiauti su ukrainiečiais.
ypač kovoje išlaisvinti paverg
tas Tėvynes. Savo laiku daili
ninkė su atsidėjimu apžiūrėju
si mūsų dail. J. Juodžio kūri
nių parodą Čikagoje. Sužavė
ta dailininko kūriniais, para
šė Juodžio kūrybą didžiai ver
tinančią apžvalgą, kuri buvo 
Įdėta ukr. bei liet, periodinėj 
spaudoje (N-nos, 1969, Nr. 86).

Dabar dailininkė maloniai 
kviečia lietuvius dailininkus 
bei liet, visuomenę aplankyti 
jos naujausių kūrinių parodą. 
Svečiai vaišinami kavute bei 
saldumynais. Įėjimas nemo
kamas, tik katalogo vertė vie
nas doleris. Paroda atidaryta 
visomis dienomis tarp 11.00 — 
22.00 vai. J. Čėsna

fijos išleidimas skubus. Infor
macijai adresas:

Galdiko Monografija, 
110 Ridgewood Ave., 
Brooklyn, N. Y., 11208.

filmų apie Katyno miško ma
sines žudynes arba vaizdų 
kaip sovietų tankai, skerdė 
vengrus. Kodėl toks dvigubas 
standartas?” klausia J. L. Har
ris.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

REGISTERED STYLIST 
All girl barber shop. 

5—6 days a week. 
DE 7-5727

18 IKI 45 METŲ 
NORINČIOS MOKYTIS SIŪTI. 

Nereikia kalbėti angliškai. $1,80 va
landai mokantis. Akordinis darbas. 
Operatorė gali uždirbti virš 3 dol. per 

valandą. Skambinkite 
544-3600

Kalbėkite su Harvey Taylor.

pasauliui apie Baltijos kraš
tus. Reikia, kad žmonės tas 
galimybes išnaudotų. Ne kiek
vienas laiškas būna išspaus
dintas, bet dauguma pasiekia 
savo tikslą. Aš tai žinau iš sa
vo 13 metų patirties.”

1 Š C H f C A G O S IR* 
APYLINKIŲ

O

? K. E R INGIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE

< Taisomi auto motorai, stabdžiai, 
i . tune-ups ir t. t.

4824 So, CALIFORNIA AVE.
^CHICAGO, ILL.' ' TEL. VI 7-9327

HOME INSURANCE

Ecdi: Frank Zapolls 
? W. 95th St. .
J GA 44654

• •• ’ HiU.fKv Cofnoa •
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p SIUNTINIAI

J LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

^ -2608 'West 69th Street
j-^Chicago, Illinois 60629;> •

■ ^^ ' '^5-2787 ■
Didelis pasirinkimas įvairiu pre- 
Jęiįf Automobiriai, šaldytuvai/

' -^maištas, pinigak

I ::

Dail. A. Galdiko paveikslų 
savininkams

Dail. Adomo Galdiko anglų 
kalba leidžiama monografija 
apims galimai visą jo kūrybą 
tiek iš Lietuvos, tiek ir trem
ties laikotarpio. Tuo tikslu 
kreipiamasi į visus asmenis, 
kurie turi dail. A. Galdiko pa
veikslų, nuoširdžiai prašant at
siųsti jų nuotraukas (kokios 
kam Įmanomos), pažymint pa
veikslo dydį,, pobūdį (kokiais 
dažais: aliejaus ar temperos, 
ant popieriaus ar drobės), ka
da ir kur pirktas, savininko 
vardą, pavardę, adresą. Dalis 
paveikslų, juos perfotografa
vus, Įeis Į monografiją. Taip 
pat monografijoje bus paskelb
ta visų Adomo Galdiko pa
veikslus Įsigijusių asmenų pa
vardės, kaip kolekcionierių. 
Nuoširdžiausiai prašoma Į ši 
reikalą atkreipti dėmesį ir at
siliepti iki Kalėdų. Managra-

“NAUJOJI KAIRĖ” 
IR BOMBŲ MANIJA

N. Y. Daily News praeitos 
savaitės pranešimu New Yor- 
ko miesto dalyje Bronx sui- 
mant keletą radikalu riauši
ninkų, besivadinančių “Weat
hermen” grupės narių, vieno 
tų narių bute policija aptiko 
bombų gaminimo fabriką. 
Rasta nemažos atsargos bom- 
boms dirbti sprogstamosios 
medžiagos ir planas bei sąra
šas 50 didžiųjų pastatų New 
Yorke, visos Bronx mokyklos 
ir Chicagos miesto planas su 
policija labai suinteresavusio
mis pastabomis.

- SIUNTINIAI Į LIETUVA 
’JYOSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

. (Licensed by VNEsHPOSYLTORG)
■ MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
i' „ „ r-,2501 W. 49th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737

J 3333 "So. Halsted St., Chicago, III. 60603. — Tel. 254-3320 
įvairių .prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

-» ■ maistas, doleriniai Certifikatai.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES 
5% .

Passbooks

■ 5 '/2 %
Investment 
bonus plan 

$1/000 minimum

— PAID QUARTERLY 
6% 

$5/000 minimum 
2 year certificate 

53/4% 

$1/000 minimum 
1 year certificate

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas
■ Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

■ tit I >

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

“GERAS” TEISĖJAS
Ulinoj aus valst. prokuroras 

Edward Hanrahan smarkiai 
papeikė kriminalinio teismo 
teisėją Saul Eptoną, kurs iš
metė bylą prieš du septynioli
kamečius paauglius, kaltina
mus plėšikavimu ir žmogaus 
pagrobimu.

Tiedu vaikėzai, McCraven ir 
Watson, liepos 23 naktį Įsilau
žė į Alfredo Johnsono butą 
5522 So. Union Avė., suraišio
jo Johnsoną ir užklijavo jam 
burną, iškrėtė butą, atėmė 
$176 pinigų ir radę jo $800 san
taupų knygelę pareikalavo, 
kad kitą dieną jis eitų su jais Į 
taupymo bendrovę ir išėmęs 
santaupas jiems atiduotų, o 
kai Johnsonas atsisakė, tai 
tris kartus šovė jam Į galvą, 
tik šaudyklė neiššovė. Johnso- 
nui sutikus, kitą rytą jį nusi
vedė į bendrovę, kur jis išė
męs pinigus atidavė plėšikams. 
Jiems tebevažiuojant autobusu 
šoferis pastebėjo Johnsoną su 
dviem Įtartinais tipais ir pain
formavo policiją, kuri plėši
kus pagavo vos pora blokų su 
Johnsono pinigais nuo bendro
vės paėjusius.

Teisėjas kaltinamuosius pa
leido aiškindamas, kad nebu
vę pagrindo juos suimti. Pro
kuroras Hanrahan bylą perke
lia į Apellate teismą.

Prievartautojo “rekordas”
Balta kauke užsimaskavęs 

juodis kelių dienų bėgyje iChi- 
cagos šiaurinėje dalyje, vadi
namoje Gold Coast, išprievar
tavo tris jaunas moteris.

Vieną dieną praeitą savaitę 
jis užklupo 19 metų merginą 
pavakarėje grįžtant namo Į 
savo apartments 1300 bloke N. 
Dearborn Ave., įrėmęs revol
verį Į nugarą nusekė paskui ją 
į jos butą ir ašprievartavęs bei 
atėmęs jos $80 pinigų išsineš
dino. Dieną prieš tai jis įsilau
žė į kitos jaunos merginos ne
toli esantį apartmentą, kur 
pasitaikė du jauni vyrai sve
čiai. Ginklu grasindamas jis 
svečius suraičiojo, šeimininkę 
išprievartavo ir iš visų, surin
kęs $400 išėjoj

Vėl kitą dieną jis panašiai 
užklupo iš krautuvės grįžtan
čią trečią jauuą moterį, kuri 
tačiau spėjo pasigrobusi tele
foną Įbėgti į maudyklę ir užsi
rakinusi pašaukti policiją. Tai 
išgirdęs juodukas išsinešdino 
nepagautas.

— Roselando Lituanistinėje 
Mokykloje mokinių iškaičius 
padidėjo beveik dvigubai, tai 
nuopelnas mokyklos vadovy
bės besirūpinančios lituanisti
niu švietimu ir tėvų vertinan
čių lietuvių kalbos reikšmę. 
Mokykloje dirba mokytojai ve 
deja M. Pėteraitienė, kun. č. 
Auglys ir Z. Burneikytė. Mo
kyklos globėjai yra Visų Jv. Pa
rapijos klebonas Pr. Lukošius 
ir LB Apylinkės pirm. B. Ma
cevičius. šios mokyklos Kalė
dų Eglutė bus gruodžio 19 d. 6 
v. v. parapijos salėje. Eglutės 
švente ruošia Tėvu Komitetas: 
pirm. Dr. »Pr. Sutkus, vice 
pirm. A. Kaušienė talkininkau
jant visiems mokinių tėvams. 
Programą išpildys visi mokyk
los mokiniai.

— Grandies taut, šokių gru
pė, vadovaujama Irenos Smie 
liauskienės, šiandien lapkri
čio 17 d. 8 vai. vakaro šoks tau
tinius šokius TV — WGN, 9*-tos

T R U M P A I |

— Tedis Zierinš, žinomas 
latvių žurnalistas ir laiškų au
torius pavergtų tautų bei ko
munizmo klausimais Amerikie
čių Spaudoje, atsiuntė per 
Naujienas Algirdui A. Pužaus
kui padėką už jo atspausdintą 
Chicago Tribune dienraštyje 
laišką patikslinimą, kad Lat
vijoje nebuvo plebiscito ir kar 
tu nušviečiant Pabaltijo kraš
tų komunistinės okupacijos ei
gą. Ta proga T. Zierinš rašo: 
“Yra daug galimybių priminti

HOUSEKEEPER
Mothers helper. Live—in. Mature 
woman. 2 children. No cooking. Ple
asant North suburban home, close to 
public transportation. Must be exper

ienced with good references.
Must speak English.

Call 677-1518

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. 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. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

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

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
Įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

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

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

PARDUODU — PERKU 
Namus Chicagoje ir ūkius 

Illinois valstijoje. 
LISKUS REAL ESTATE 

2502 West 69 Street 
Tel. 434-8786

BY OWNER
Bev. area. 7 room 4 bedroom 
cptg. nat. f/p. Many extras.

FU 9-1966

LAIMĖ BŪTI SAVININKU
PUOŠNUS 4 BUTŲ mūras, Brighton 

Parko rinktinėje vietoje, čia yra vis
kas ką nori geras pirkėjas.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje gatvėje. Kaina -— susi
tarsim.

PUIKUS, DIDELIS 2 pd 6 mūras. 
Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $29,500.

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 musu. 
$19.600.

PAJAMŲ MŪRAS, švarūs ir gražūs 
2 butai. 5 ir 3 kambariai, garažas, 
arti 71-mos ir California. Kaina tin
ka — $25.000.

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

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotrauką.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Prosovietiška TV
J. L. Harris, laiške Sun-Ti- 

mes antrašte “Dvigubas TV 
standartas?” klausia, dėl ko 
televizijoje tiek daug rodoma 
prieš vokiečius neapykantą 
keliančių karo dramų, kai TV 
tinklai tuo pačiu metu visiškai 
nekritikuoja komunistų.

“Milijonai politinių kalinių 
vis tebėra už spygliuotų vielų 
Sibire. Televizijoje nematysi

Britanijos nuodingu chemikalu 
dėlyje technikas semia Ii dėžės nuo- 

dy miltus.
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stoties direktorių, techn. per
sonalo ir mecenatų bankete. 
Taip pat džiugu, kad Gran
džiai yra vilties patekti į Ed 
Sullivan programą.

— Adolfas Baliūnas, Metro
politan banko ir patikėjimo 
bendrovės prezidentas, yra pa- 
pakviestas Į Kivanis klubų apy 
gardos vadovybę. Klubai rū
pinasi jaunimu ir jų organiza
cijomis, ypač veiklai lėšų, tel
kimu.

— William ir Nancy Putei
kis, taip pat Stanley Yuška, 
gyv. Brighton Parko apylinkė
je, baigė 5 savaičiii kursus 
skirtus jaunųjų skautų vado
vams.

BY OWNER
3 bedroom brk. bungalow, 10 yrs. old. 
Full basement. Patio — Fiber glass 

shed. Ceramic tile bath.
Colored fixtures.
Call HU 9-1270

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskola, visokeriopą ap
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS

2658 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

FOREST PARK: By owner, 5 year old 
townhouse, end unit, walk to Lake St. 
“L”, shopping, maintenance free, 3 
bedrooms, deluxe kitchen with large 
snack bar and walk in pantry. Lux
urious bath and powder room, full 
basement and private patio. Central 

air conditioning. Carpeting and 
draperies. $30’s. 366-4728.

■ MARQUETTE PARKE — 7205 So.
[Fairfield — savininkas parduoda 12 m. 
— 5% kambarių mūrini narna. 2 di

deli miegami. Tel. 925-9830.

— Vincukas Shadis ir Pranu
kas Varnagis yra West Lawn 
parko jaunučių futbolo koman 
dos Chiefs žaidėjai. Ta koman
da yra apylinkės nugalėtoja 
be pralaimėjimo.

— Juozas Kaulakis Įeina į 
West Lawn apylinkės jaunu
čiu All Stars futbolo koman
dą. Ji žais su Chiefs komanda, 
kuri yra apylinkės nugalėtoja.

— Rytoj, trečiadieni, lapkri
čio 18 d. Lietuvių tautos geno
cido paroda, esanti šv. Kry
žiaus parapijos salėje, bus už
daroma. ‘ Paroda lankoma nuo 
1 vai. popiet iki 9 vai. vak.

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
I. RUDIS Tel. CL 4-1050

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. Šilima.ga
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu garažas. $20,500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnaujis mūrinis, 
šilima gazu, aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis Įvažiavimas, 
platus sklvpas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencija. 
Šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900.

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas, Mar
quette Parke. $32,000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY. Šili
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
nas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

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

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1 ■■■■■....... ■' i ........... "'R

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

■ ....................

A. T V E R A S '
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET

TeU REpublic 7-1941
*________________________________ z

TERRA
Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
l------------------ /

A. & L. INSURANCE & REALTY 

A. LAURAITIS 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 34775

(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

v _________________________ /

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūsiu 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.

S k a m binkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

-t/sasicir


