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AMERIKOS - SOVIETU PREKYBOS DERYBOS
AR GALI BŪTI MARSE GYVYBĖ?

Mariner 9 pradėjo slysti informacija
PASADENA. — Pirmosios Mariner 9 fotografijos iš Marso 

orbitos yra labai neaiškios, tačiau mokslininkai gali išskirti žy
mesnius Marso bruožus. Smėlio ar dulkių audra yra apsupusi visą 
Marso planetą. Erdvėlaivis įėjo į truputį didesnių atstumų orbitą: 
tolimiausiame atstume erdvėlaivis buvo 11,135 mylios, o artimiau
siame taške — 868 mylios nuo planetos. Todėl vakar reikėjo pa
taisyti nuotolius ir erdvėlaivio raketų pagalba priartinti erdvė
laivį arčiau prie Marso, kad orbita būtų mažesnė ir kad erdvė
laivis apskriestų planeta lygiai per 12 vai.., o ne per 12:34 vai., 
kaip buvo pirmąją orbitos dieną.

Fotografijose mokslininkai 
įžiūri lyg dideles, išsirikiavusias 
smėlio kopas. Matomas ir di
džiulis krateris, jau seeniau as
tronomų pavadintas Arsis Silva. 
Dulkių debesis jau pradėjęs nu- 
slūgti prie pietinio Marso ašiga
lio. ši smėlio ar dulkių audra 
yra ilgiausia astronomų žinio
mis. Ji paprastai įvyksta, kada 
Marsas yra arčiau saulės. Mar
sas, apie saulę apkeliauja kas 
687 dienas, šiuo metu jis yra 
arčiausiame taške.

Mokslininkai dar nėra tikri, 
kas sukelia tas “dulkių audras”. 
Galimas daiktas kalti yra vėjai 
180 mylių per vai. stiprumo. Ki
ti spėlioja, kad tas šydas yra su
darytas kokių nors cheminių me
džiagų ir yra daugiau rūko ar 
miglos pavidalo.

Mokslininkus vilioja klausi
mas, ar yra ant Marso gyvybė. 
Manoma, kad Marsas arba visai 
mažai teturi ar visai neturi drėg
mės. Jo ledai ašigaliuose yra 
“sausi ledai”. Kada žemės aši
galiuose temperatūra nukrinta’ 
iki 127 laipsnių žemiau nulio, 
Marse ji nukrentanti iki 240 že
miau. nulio. Manoma, kad Mar
so ledas yra sustingęs anglies dvi 
deginis. Mokslininkai tikisi spe
cialių Mariner 9 aparatų dėka 
patirti, kur Marse yra drėgnes
nės vietos. Ten bus ieškoma ir 
gyvybės ženklų.

Atstumas tarp Marso ir že
mės planetos yra nevienodas, nes 
abi juda, šiuo metu tas atstu
mas yra apie 75 mil. mylių. Ar
čiausiai Marsas priartėja prie 
Žemės 35 mil. m., o. toliausiai 
atsitolina iki 247 milijonų mylių.

Bus bandoma daugiau sužinoti 
ir apie du Marso mėnulius Pho
bos ir Deimos. Sovietų moksli
ninkas Iosif čkovski dar 1959 
metais tvirtino, kad Phobos vi
sai nėra mėnulis. Jis esąs toks 
lengvas, kad reikia jį laikyti tuš
čiu, be vidurio. Jo nuomone, 
Phobos yra pačių marsiečių pa
gamintas dirbtinis satelitas, pa
siųstas į planetos orbitą prieš 
daug, daug metų, kada Maišui 
grėsė kokia katastrofa, priver
tusi jo gyventojus pasiųsti į erd
ves savo kultūros ir civilizaci
jos laimėjimų pavyzdžius. Dei
mos irgi esąs Marso satelitas, 
pasiųstas jo gyventojų. Deimos 
yra tik penkių mylių skersmens, 
o Phobos — 10 mylių ir skrie
ja 3,750 mylių nuo Marso.

Graikija ištrėmė 
Lady Fleming

ATĖNAI. — Graikų valdžia 
nusiuntė keturis saugumo vy
rus ir vieną moterį į Lady Fle
ming butą, įsakė jai apsirengti, 
pasiimti daiktus ir nugabeno ją 
į aerodromą. Čia ponia Fleming 
buvo pasodinta į Londonan skren 
dantį lėktuvą, kuriuo ji ir išskri
do.

Graikijos vyriausybė atėmė 
jai graikų pilietybę ir uždraudė 
jai sugrįžti į Graikiją. Lady

i$ viso PASAULIO

ANKARA. — Turkijos parla
mentas nubalsavo pravesti kvo
tą apie buvusio premjero Demirel 
kyšių, korupcijos, protekcioniz
mo kaltinimus. Pats Demirel 
reikalauja tokios kvotos, norė
damas užkirsti kelia įvairiems 
gandams.

ČIKAGA. — Meras Daley pa
siūlė pakelti miesto mokesčius 
cigaretėms ir automobilių pasi
statymui miesto aikštėse. Tie1 
pakelti mokesčiai turėtų duoti, 
miestui 11 milijonų dol. naujų! 
pajamų.

TOKIJO. — Japonų studen
tai, protestuodami prieš Okina- 
vos salos grąžinimo sutarties są
lygas, susirėmė su policija ir du 
policininkus rimtai apdegino. 
Suimti 46 studentai, kurie prie
šingi amerikiečių bazių paliki
mui Okinavoji^- .. .

BELFASTAS. — šiaurinėje 
Airijoje airių slapta armija su
sprogdino viešbutį, laikraščio 
leidyklą ir vieną taverną. Keturi 
asmenys sprogimuose buvo su
žeisti. Airių armijoje aktyviai 
veikia ir apie 400 moterų, ku
rios praeina specialų karinį ap
mokymą. Britų suimtų teroris
tų tarpe yra ir kelios moterys.

TOKIJO. — Japonijos impe
ratorius spaudos konferencijoje 
padėkojo visoms valstybėms, ku
rias jis aplankė praėjusio mėne
sio kelionėje.

Koptų popiežius 
gavo vainiką

KAIRAS. — Egipte sekma
dienį buvo vainikuojamas naujas 
koptų bažnyčios patriarchas, bu
vęs Egipto armijos majoras, po
piežius Shenuda III-čiasis. Prieš 
tapdamas bažnyčios kandidatu 
popiežius keleris metus gyveno 
atsiskyrėlio gyvenimą dykumoje.

Koptai laiko save šv. Morkaus 
Evangelisto įpėdiniais. Didžiau
sia koptų dalis gyvena Etiopijo
je, apie 14 milijonų. Etiopijos 
bažnyčia padovanojo naujam 
patriarchui auksinį kryžių, o im
peratorius Haile Selassie apdo
vanojo popiežių Shenudą aukš
čiausiu Etiopijos ordinu — Ka
raliaus Saliamono Didžiuoju Kry 
žiumi. Vainikavimo iškilmėse 
dalyvavo ir Egipto premjeras 
Fawzi, pats musulmonas.

Fleming, buvusi Amalia Cout- 
souris, ištekėjusi už anglo moks
lininko, penecilino išradėjo, Fle
ming, turėjo dvigubą britų ir 
graikų pilietybę. Už sąmokslą 
išvaduoti iš kalėjimo vieną grai
ką, kalinamą už pasikėsinimą 
prieš premjerą, ponia Fleming 
buvo nuteista kalėjimo bausme, 
tačiau dėl sveikatos buvo iŠ ka
lėjimo paleista. Ji yra 62 me
tų amžiaus.

Retas vaizdas šv. Petro aikštėje, Vatikane. Vizituojanti Samoos kataliku šokėjy grupė su tauti
niais drabužiais gavo leidimą pvloktu Jy šokius stebėjo ir popiežius iš savo buto lango dešinė

je, viršuje. \

KINIJOS DELEGATAI UŽĖMĖ 5 VIETAS
Mao įpėdinio jau nėra gyvyjy tarpe?

NEW YORKAS. — Komunistinės Kinijos delegacija vakar už
ėmė savo vietą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, senoje 
Tautinės Kinijos vietoje, tarp Čilės ir Kolumbijos delegacijų. 
Kiniją formaliai pasveikino asamblėjos pirmininkąs Adam Malik 
iš Indonezijos. Sveikinimo kalbų sakyti buvo užsirašiusios 15 vals
tybių. Kuwaitas sveikino Azijos vardu, Čekoslovakija — Rytų 
Europos vardu, Olandija — Vakarų Europos, Costą Rica — Pietų 
Amerikos, Viršutinė Volta — Afrikos vardu.

Kinų delegacijos vadas, už
sienio reikalų viceministeris 
Chiao Kuan Hua ir pastovus am
basadorius- JT Huang Hua ap
lankė ligoninėje sergantį JT se
kretorių U Thantą ir įteikė jam 
savo kredencialus.* X-

Valstybės departamentas pa
reiškė korespondentams, kad ry
šius tarp Kinijos ir Amerikos 
gali tekti tęsti per Kinijos dele
gaciją Jungtinėse Tautose, ta
čiau Amerikai neatstovaus jos 
ambasadorius Jungtinėse Tauto
se' Busch ar jo padėjėjai, bet bus 
paskirti specialūs valstybės de
partamento ir Baltųjų Rūmų pa
reigūnai šiems jautriems, neo
ficialiems kontaktams palaikyti.

“Time” žurnalas paskelbė pa
skutiniame numeryje įdomių 
spėliojimų apie Mao Tse Tungo 
oficialų, konstitucijoje Įrašyta 
įpėdinį, partijos vicepirmininką 
Lin Piao. Sakoma, ‘kad jis net 
tris kartus bandęs pasikėsinti 
prieš Mao gyvybę. Paaiškėjus 
paskutiniam bandymui rugsėjo 
mėn., Lin Piao bandęs pabėgti 
iš Kinijos su svarbiu partijos na
riu Chen Po Ta ir Kinijos karo 
aviacijos viršininku Wu Fa 
Hsien. Kartu su tais politikais 
lėktuve buvusi Lin Pia žmona ir 
sūnus. Sąmokslininkams pavy
ko pasikelti britų gamybos Tri
dent lėktuvu.

Nežinia, kur bėgliai būtų skri
dę, tačiau Lin Piao duktė išda
vusi šį planą Kinijos valdžiai ir 
karo lėktuvai pasiviję bėglius 
virš Mongolijos, kur bėglių lėk
tuvas buvęs numuštas. Vėliau 
Mongolija pareiškė Kinijai dėl 
šio epizodo protestą. Lėktuve 
buvo rasti devyni kūnai. Kas jie 
buvo, tikrai žino Sovietų Sąjun
ga.

“Time” žurnalas nurodo, kad 
visoje Kinijoje surenkamos iš 
knygynų Mao “Mažos Raudonos 
Knygelės”,'nes jų įžangą buvo 
parašęs Lin Piao. Knygelės bus 
tinkamai “išvalytos”. Kartu su 
Lin Piao iš partijos buvo išvalyti 
šeši politbiuro nariai.

— Vilniuje svečius ar turis
tus aptarnauja 103 ekskursijų 
vadovai. Miestas suskirstytas 
į 14 maršrutų. Vadovai svečius 
suskirsto po .30 žmonių. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦ ■■

a Valstybės dept. paskelbė, 
kad Amerika šiuo metu nenuma
to. parduoti . Izraeliuidaugiau 
Phantom lėktuvų. Sovietai irgi 
sumažinę savo ginklų siuntimą 
Egiptui.

O' Senatas priėmė Įstatymą, 
kuris duoda šeimoms, kur abu 
tėvai dirba teisę iš pajamų mo
kesčių atskaityti vaikų prižiū
rėtojoms mokamas algas.
a Tūkstančiai angliakasių va

kar nesugrįžo į darbą, nors uni
jos susitarė sp darbdaviais nu* 
traukti 44 dienas trukusi strei-

+ P. Vietnamo prezidentas 
Thieu paskelbė parlamente nau
ją ekonominę reformą, kuri api
ma ir valiutos nuvertinimą. P. 
Vietnamas turįs taikytis prie są
lygų, kurios atsiranda amerikie
čiams išvažiuojant ir mažinant 
paramą.

♦ Britų komisija, ištyrusi kal
tinimus, kad kareiviai šiaurės 
Airijoj kalėjimuose kankina po 
litinius kalinius, rado, kad kal
tinimai nepagrįsti.

♦ Vienoje vakar prasidėjo 
Amerikos'Sovietu Sąjungos de
rybų dėl strateginių ginklų ap
ribojimo šeštoji sesija.

♦ Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris Riad sausio mėn. va
žiuos į Kiniją.

♦ New Yorko katalikų moky
klų pasauliečiai mokytojai, ku
rių unijoje yra 1,350, grasina 
streikuoti nuo lapkričio 22 d., 
jei jų reikalavimai nebus pri
imti.

♦ Iš Kinijos grįžo.74 m. ame
rikietė Mary Downey, kurios sū
nus jau 19 metų laikomas Kini
jos kalėjime. Jo lėktuvas 1952 
m. paklydęs įskrido į Kinijos te
ritoriją. Jis buvo nuteistas už 
šnipinėjimą- Dabar motina, ku
rios sūnus jau 41 metų turi vil
ties, kad kinai bylą persvarstys 
ir jos sūnų paleis.

♦ Audra Laura siaučia Mek
sikos įlankoj ir gresia KubaL

Indijos gynybos ministeris 
pareiškė, kad Indija rengiasi at
mušti Pakistano puolimą. Padė
tis pasienyje esanti labai rimta.

Žydai nusistatę 
surinkti 550 mik

MTTSBURGHAS. — čia įvy
ko Amerikos žydų šalpos organi
zacijų centro konferencija, ku
rioje dalyvavo 1,500 delegatų iš 
visos Amerikos ir Kanados. Kon
ferencija nutarė, kad ateinan
čiais metais žydai turi suaukoti 
labdaros darbams Amerikoje ir 
Izraelyje 550 milijonų dolerių.

Pernai šis bendras žydų fon
das surinko 370 milijonų dol. 
aukų. Fondo pirmininku buvo 
perrinktas Detroito biznierius 
Max Fisher. \

Rinkimai Rytų 
Vokietijoje

BERLYNAS. — Rytų Cokie- 
tijoje sekmadienį buvo rinkimai, 
kuriuose išrinktas valstybės par
lamentas — “volkskammer” ir 
15-kos rajonų savivaldybės. Vi
sus kandidatus pastatė komu
nistų partija, gyventojai tik tiek 
teturėjo pasirinkimo, kad į 434 
parlamento vietas galėjo rinkti 
atstovus iš 564 kandidatų. Ne
išrinktieji kandidatai, kurių yra 
150, lieka atsarginiais atstovais, 
kurie pakeičia mirusius atstovus 
arba partijos išmestus iš parla
mento.

Naujas komunistų partijos 
vadas Erick Honecker,, pakeitęs 
Ulbrichtą, žadėjo duoti daugiau 
galių rajonų atstovybėms. Prieš 
rinkimus gyventojams buvo duo
ta proga apklausinėti partijos 
pastatytus kandidatus. Klausi
mai sukosi apie praktiškus daly-, 
kus: šiukšlių išvežimą, mokyklų 
plėtimą, gatvių taisymą ir pan.

Astronautas Alan Shepard susidomė
jęs klausosi per vertėjp mikrofoną 
Jungtiniu Ta uty debatų Generalinėje 

Asamblėjoje.

SOVIETAMS REIKIA KOMPLIKUOTŲ 
MAŠINŲ, 0 AMERIKAI - BIZNIO 

MASKVA. — Rytoj į Maskvą atvyksta dešimčiai dienų JAV 
prekybos sekretorius Maurice Stans, kuris bandys per tą laiką 
susitarti su sovietų valdžios atstovais dėl prekybos ryšių padidi
nimo. šiais metais ta prekyba siekė tik 200 mil. dolerių, kas yra 
daug mažiau už sovietų prekybą su Europa ar su Japonija. Ameri
ka norinti pagerinti “klimatą” prieš Maskvos ir Washingtono su
tartą prezidento Nixono vizitą. Sovietai bandys išsiderėti sau 
Amerikos kreditų ir kitų palengvinimų, o taip pat muitų panaikini
mo sovietų prekėms.

Sovietams, kiek žinoma, rūpi 
sunkvežimių fabriko įrengimai, 
metalo liejyklos, aukštos tech
nologijos mašinos, kompiuteriai 
ir įvairūs aparatai.

Pernai Amerika pardavė so
vietams prekių už 103 mil. dol., 
tačiau iš sovietų įsivežė prekių 
tik už 58 mil. dol., daugiausia 
chromo, deimantų, kailiu, ta
bako ir kai kurių retų metalų, 
šiais metais jau paskelbta, kad 
Amerika parduos rusams už 136 
mil. dol. pašarinių javų.

Vakarykščiame Čikagos laik
raštyje “Chicago Daily News” 
Daniel John Sobieski rašo apie 
šią javų pardavimo akciją. Jia 
sako, kad tą biznį reikia apgai
lestauti, nes laisvasis pasaulis 
visada skuba iš bėdos ištraukti 
sistemą, kuri būtų seniai susmu
kusi dėl savo pačios nesugebėji
mų ir klaidų. Sobieskio nuomo
ne, Amerika turėjo pareikalau
ti iš Kremliaus nuolaidų — dau
giau laisvės pavergtiems žmo
nėms. Autorius nurodo, kad pa
vergti Lenkijos žmonės reikala
vo daugiau maisto, -o Amerika 
padaro lengvatų pavergėjams. 
Sobieskis sako, kad negana klau
syti pažadų apie “santykių pa
gerinimą”. “Aš noriu žinoti ar 
toks biznis nugriaus Berlyno, 
sieną, ar jis garantuos sovietų 
žydams teisę išvažiuoti, ar jis 
duos Estijai, Latvijai ir Lietu
vai teisę pačioms apsispręsti”, 
sako Sobieskis.

Autorius nurodo, kad Krem
lius iš Amerikos perkamus javus 
naudoja savo stiprinimui kitose 
šalyse r— Rumunijoj ar Kuboj, 
(kuri gavusį Kanados kviečių per 
sovietus.

Į šį Sovieskio laišką atsaky
dama, Daily. News redakcija nau
doja senus, Amerikoje dažnai 
girdimus argumentus, kad Ame
rikai reikia biznio, kad jei Ame
rika neparduos sovietams, tai 
parduos kitos valstybės, kad 
maisto negalima naudoti, kaip 
ginklo. Nepardavimas javų Ru
sijai, nepadės sugriauti sovietų 
režimo, Amerika negalinti kitų 
tautų marinti badu, jei nepatin
ka jų politika. “Mes nesitikim iŠ 
Rusijos padėkos už šį biznį, tik 
pinigų” — sako laikraštis.

Girti vairuotojai 
bus tikrinami

K SPRINGFIELDAS. — Illinois 
legislatūra priėmė įstatymą, ku
ris duoda policijai teisę patikrin
ti girtų vairuotojų kvapą, nusta
tant jų girtumo laipsnį. Demo
kratai ilgą laiką priešinosi šito
kiam įstatymui, tačiau federali
nė valdžia pagrasino Illinois val
stijai, kad ji, nepriimdama šito 
įstatymo, gali netekti apie 40 
milijonų dolerių, duodamų ke
liams tiesti ir taisyti.

šis vairuotojų tikrinimo įsta
tymas įsigalios nuo liepos 1 d. 
Pagal jį visi vairuotojai turi pa
siduoti policijos patikrinimui. 
Nepasidavę gali netekti trims 
mėnesiams vairavimo leidimo.

Sen. Muskie gavo 
daugiausia balsų

PRINCETON. — Gallupo vie
šosios opinijos institutas pasku
tiniame apklausinėjime, spalio 
pabaigoje, patyrė, kad amerikie
čiai demokratai laiko geriausiu 
kandidatu į prezidento vietą 
senatorių Edmundą Muskie. Jį 
pastačius prieš kitą demokratą
— sen. Edward Kennedy, Mus
kie gavo 50% balsų, o Kenzyedy
— 39 £c. Pavasarį panašiame ap
klausinėjime Kennedy buvo ga
vęs 46%, o Muskie 43%.

Pastatytas prieš sen. Hubert 
Humphrey, Muskie gavo 50%, 
o Humphrey — 39%, o pasta
tytas prieš New Yorko merą 
Lindsay, sen. Muskie gavo 58% 
balsų, Lindsay — 25%.

Demonstracija prie 
kinų viešbučio

NEW YORKAS. — Laisvųjų 
kinų organizacijos New Yorke, 
padedamos kitų amerikiečių gru
pių, surengė prie Roosevelto 
viešbučio demonstracijas, kurio
se buvo sudeginta komunistinės 
Kinijos vėliava. Kinai iš gat
vės šaukė kinams viešbutyje, ra
gindami juos pabėgti iš delega
cijos ir prisijungti prie laisvųjų 
kinų. “Mirtis Mao Tse Tungui!”, 
“Tegyvuoja Chiang Kai Slie
kas”!, “Lauk, raudonieji šni
pai !”, — buvo demonstracijos da
lyvių šūkiai.

Komunistų diplomatai žiūrė
jo pro langą į demonstraciją, ki
ti nulipo iš 14 aukšto žemyn pa
matyti iš arčiau, ką veikia jų 
tautiečiai Amerikos mieste. De
monstraciją ruošė Kinų Stu
dentų sąjunga New Yorke J 
Young Americans for Freedom, 
Christian Political Union ir In
ternational Christian Youth gru
pės.

Japonų valdžia 
nenusileidžia

TOKIJO. — Iždo sekretorius 
John Connally išvažiavo, baigęs 
pasitarimus su japonų vyriausy
be, namo. Japonija mandagiai 
išklausė Amerikos pageidavimų, 
tačiau nesirengia jų patenkinti. 
Du ministerial pareiškė, kad jie 
nenumato susitikti ateityje su 
Connally ar kitais Amerikos pa
reigūnais. Jie šaltai atmetė rei
kalavimą pakelti Japonijos pini
ginio vieneto — jenos vertę ar 
suvaržyti japonų eksportus į 
Ameriką.

Japonų valdžia tvirtina, kad 
Amerikai 10% pakėlus muitus 
įvežamoms prekėms, japonų pra
monei gresia maža krizė ir vy
riausybė negali jos didinti, va
liutos vertės pakėlimu ar kitais, 
Amerikos pageidaujamais veiks
mais.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmy darnoi pagrindai

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
■ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. J

SEKIME SALIN NUO JUOSMENĮ PLONINANČIŲ MAŠINŲ
Visais laikais visose vietose 

tamsiam ir prietarų pilnam žmo
gui, čia ant žemės tikras pra
garas buvo, yra ir bus *tol, ko! 
jis ganėtinai neapsišvies. 1902 
metais žemaitė aprašo mūsų 
krašto tamsių — prietaruose 
skęstančių išnaudojimą, kančias 
ir visokeriopą negerovę. “Stebu
klai” apsakymėlyje žemaitė per
duoda žmonių kaltinimą kaimy
no už medžio nukirtimą, mat, 
jame buvusi prikalta Kristaus 
Kančia — “Mūka”. Vietoj kal
tinę girtavimą,, apsileidimą, tin
ginystę — ir per tokius bei pa
našius apsileidimus apturimas 
negeroves t mažinę prietaringi 
jįmonės kaltino “mūką” su me
ldžiu nuvertušįjį, kaip Dievo 
bausmės sulaukusįjį niekuo dėtą 
žmogų. Taip tikras kaltininkas 
likdavo nepaliestas, jis didinda
vo toliau žmonėms nelaimes.
• Ne kitaip nutinka ir mūsų lai
kais. Tiesa, laikai ir vieta yra 
pasikeitę, bet neapsišvietusiems 
žmonėms ir vis tie patys iš
naudotojai dvigubą, kailį lupa. 
Jie čia ne dievobaimingais Die
vo tarnai s, bet žmones išnau
dojančiais pirkliais ant žmonių 
sprando sėdį ir jiems kišenes 
tuština už niekam vertus daiktus. 
Pavyzdžiui, imkime kad ir to

. _ KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai oku

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 pšl Kaina $1.00.
J; Jasmihas, A KISS IN TĖ4E DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista^ 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

,Dr. Juozas B. Končius, VYTAUT AS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yrajtinkamos^ dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti ątšiląnkius i Naujienas-.arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą. ^- . - * < —
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Now at GLASER’S 

You’ve seen cfigrtai clock radios before.

SONY'

But nothing quite like Sony’s TFM- 
C690W.

This one has real power. A 1.2W 
(max.) output that propels sound through 
a big top mounted 31/2 " speaker.

This one has solid state circuitry for 
reliable FM and AM performance and a 
luxury hardwood cabinet to add resonance 
to the sound and beauty to your home.

This one has a digimatic dock tiiat 
does more than tell the tirfie instantly with 
big illuminated numbers.

It lets you doze off anytime without 
resetting alarm. It has a 24 hour clock sys
tem. Gives you three differeht alarm set
tings; waking to alattn, extra loud alarm 
(for heavy sleepers) or radio. Has a sleep 
tidier that shuts the radio off after an hour 
of play. Corns in for a high-powered dem
onstration today.

EASY TERMS - COME IN TODAY!

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE CO. 
5115-5123 So. Kedzie Ate. Tel.: PR 6-1790

OPEN MONDAY ANO THURSDAY EVENINGS

kias svorio numetimui — juos
mens suliesinimui skirtas maši
nas. Jos mestinos į artimiausią 
atmatų dėžę, o kaip daug lietuvis 
nukenčia jų pirkliams pasitikė
damas, dietos ir mankštos savą 
perdideliam svoriui numesti nė 
nemėgindamas.

Dirbk — judėk, be mašinų 
lašiniai sutirps

Visokiais būdais esti apgaudi
nėjami nutukėliai. čia anksčiau 
minėjom apie žmonių išnaudo
tojų mums siūlomas keisčiau
sias dietas, saldainius prieš val
gį, apetitą mažinančius vaistus 
ir skrandį pripildančias- mases. 
Vis tai mulkintojų daina. Da
bar tie mulkintojai iš kito šono 
veržiasi prie žmogaus kišenės. 
Jie siūlo nutukėliams liesinti sa
vą juosmenį jų specialiomis ma
šinomis (The slendering mash'i- 
nes). Tai mecharriškas-elektros 
prietaisų pagalba mėginimas 
žmones išnaudoti. Tamsius ir 
prietaringus žmonės tie mulkin
tojai sugebėjo suspiesti į tomis 
mašinomis mėginančius sule
sinti savo narius salonuose, 
sporto salėse, sveikatos klubuose. 
Jie kitą apgaulės šūkį metė ne- 
siorientuojąntiems: “Girth re
ducing”, vietoj anksčiau skelb-

Meninės grafikos darbai vis dažniau panaudojami praktiškiems tiks
lams, kaip paveiksle matoma, išėjimą rodanti, strėlė.

to “weight reducing”. Įvairiau
sios mašinos keleriopai judina 
žmogų: aktyviai judina, pasy
viai judina, vibruoja ir masažuo
ja. Vadinas, tu tik toliau mie
gok — persivalgyk — ir ateik 
mums savus centus į kišenes 
supilti. Mes tave pajudinsim, 
pakratysim... Tiesa, kišenes tai 
tikrai tokie apgavikai su tomis 
mašinomis mūsiškiams iškrato
— tik ne riebalus. Geriausiai, ką 
tokios mašinos gali duoti — tai 
labai ribotą svorio nemetimą. 
Aktyvūs judesiai yra vertingiau
sias žmogaus darbas svorį me
tant. Bet tokiam elgesiui jokios 
mašinos nereikia. Labai leng
va perdozuoti aktyvius judesius. 
Todėl judesiai turi būti progra
moje kiekvienam svorį mesti pa
siryžusiam. Bet judesiai turi ei
ti su atsakančia svorį mažinan
čia dieta. Paskiausi duomenys 
svorio numetime paskelbti dak
tarų Anna-Marie Chirico ir Al
bert Stunkard tvirtina, kad fizi
nė darbuotė daugelio riebių mo
terų yra labai menka. Tokioms 
net truputį daugiau pradėjus 
darbuotis, jau pagerėja galimy
bė numesti .svorį: tinkamai. To
kios tada užsidega numesti svo
rį ir joms pasiseka. Kiek kitaip 
esti su riebiais vyrais.

Tiems, kurie dar nesubren
do tiek, kad pajėgtų savu dar
bu sutirpdyti lašinius, gali eiti 
į įvairius klubus paplaukyti, pa
sitampyti, pasipurtinti elektros 
maš inoje. Svarbu raumenis ju
dinti — tada nustojama energi
jos. Ji papildoma iš susikrautų 
riebalinių atsargų kūne. Jei pil
vas nudrimba ne dėl riebalų, o 
dėl suglebusių raumenų — ta
da nauda yra treniruoti raume
nis vietoje — jie stiprėja.

Tai vis nauda aktyvių judesių
— raumenų susitraukimo atlie
kamo paties riebaliaus. Daug 
mažiaus naudos žmogus apturi 
mašinaf jo raumenis judinant. 
Nors tai patogu įvairiems tingi
niams. Jie guli, juos mašina ju
dina. Tokiems dabar apgavikai 
siūlo naujo tipo mašinas: elek
triniu būdu raumenų jaudinimą. 
.Tai, girdi, be pastangų numesi 
svorį. O kas čia dabar nori dėti 
tas savas pastangas. Taip ir 
tunka tie įvairūs apgavikai per 
mūsų malonę. Mažomis raidė
mis savo skelbime tie apgavi
kai pamini, jei nbri numesti 
svorį — pridedame dietos lape
lį, nes ta mašina nepaveikia į 
svorį — ji tik sumažina susto- 
rėjimą ribotoje vietoje. Tikru
moje, ta hiašina prilygsta šiukš
lių iš vienos vietos kiton pašveL 
timą, bet neišnėšimą jų lauk. 
Tos mašinos (Relax-A-cisor) 
piršliai įkalba žmonėms, būk rie
baus žmogaus raumenys yra su
glebę. Tikrumoje taip nėra. Rie
baliaus raumenžs esti riebalais 
apaugę — jie nėra suglebę.

Ant dviračio važinėjimo nau
da tuose svoriui numesti skir
tuose klubuose priklauso nuo 
paties nutukėlio įdėtų pastan
gų. Tokias pastangas gali rody
ti kiekvienas savo kieme. Pro- 
tihgam nereikia specialių išlai
dų, kad apturėtum tą patį, kas 
galima natūraliuose savo gyve
nimo apytovose. TodėL kuris 

norite tikrai gimnastikuotis ir 
per aktyvius judesius numesti 
svorį — nusipirkite mašiną be 
motoro. Pats . dviratį varysi — 
tada geriausiai savus riebalus 
tirpdysi..

Šalin nuo įvairiausių 
vibratorių

Populiariausia svorio numeti
mui nutukėlių tarpe mašina yra 
vibratorius. Tai virpą stalai, kė
dės, diržai... nuo kelių dolerių 
iki kelių šimtų vertės. Tai gali 
kai kuriuos įtemptų nervų žmo
nes nuraminti, bet nėra jokio pa
grindo laukti jiems svorį nume
tant. . Kiti savo mašinomis siū
lo palengvinti artritikų kančias, 
ne tik numetant svorį ir nurami
nant nervus jų pagalba. Dar ki
ti avingalviams siūlosi savomis 
mašinomis nuraminą mėnesinių 
skausmus, strėnų gėlą, galvos 
skausmus peraukštą kraujospū
dį... Dėl tokių apgavysčių jie tu
rėjo nemalonumų su čia esan
čia valdžios kontrolės įstaiga — 
FGA.

Išvada, švieskimės ir žmo- 
niškėkimę tada joks apgavi
kas mūsų neįkąs. Masažas, kaip 
mes visi jį suprantame, vartoja
mas medicinoje nuo neatmena
mų laikų. Masažas nuramina pa
vargusius, skausmingus sąna
rius ir raumenis, ir atpalaiduoja 
žmogaus įtampą. Odoje masa
žas pagerina kraujotaką ir tru
putį pakelia temperatūrą. Jokių 
duomenų, kad vibruotojai: ar 
tai bus diržas,ar rankoje laiko
mas įrankis, ar tokia lova bei kė
dė — sustiprintų (tone-up) rau
menis bei sumažintų .juosmenį. 
Taip pat jokie masažai — kad 
ir rankomis atlikti — nesumaži
na po oda esančių riebalų. Rie
balus reikia mesti dieta ir jude
siais, gydytojo priežiūroje. Pra
dėkime visi lietuviai kartą ant 
visados elgtis kaip dvasia su
brendę ir ganėtinai . apsišvietę 
asmenys. Tada visokios apgavi
kų vilionės kris nuo mūšų odos, 
kaip vanduo kad ritasi nuo gul
bės sparnų.

Pasiskaityti. The Medicine 
Show, 1965.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Pakirsk šaknis — nuvys 
narkotikų augtnuo

Klausimas. Padėkit man, gerb. 
daktare, ginče su savu vyru. Aš 
tvirtinu, kad narkotikų vartoto
jus galima sutvarkyti prašali
nus tuos vaistus, o vyras vis sa
vo laikosi. Jis tvirtina, kad rei
kia žmogų išauklėti apseinantį 
be įvairiopų svaigalų, taigi ir 
be narkotikų. Kuris iš mudviejų 
teisus?

Atsakymas. Abudu, tik vie
nas norite sulaikyti bulių už ra
gų, kitas už uodegos. Įsiskaity- 
kite faktus narkotikų prašalini- 
mb reikale. Reikia naikinti nu
sikalstamąją medžiagą ir reng
ti kartu žmogų apseinantį be 
įvairių dirbtinumų savai laimin
gai šioj žemėj kelionei. Gydyto
jas Joe Waytnan Cobb iš Knox
ville, Tenn., šio krašto gydyto-

KM srtntis. ARK.
tfttiiviy nnoSirthunas

Kiekvieną sekmadienį, išėjus 
iŠ šv. Jono bažnyčios ir besiskirs- 
tant amerikonams parapiečiams, 
atskiros mažos grupelės lieka pa
sišnekučiuoti. l*asilikę žmonės 
kalbasi lietuviškai. Nesimatę 
vieni su kitais visą savaitę ar 
ilgiau, jie sveikinasi, stebisi ir 
savo tarpan kviečia nematytus, 
prie jų prisiartinusius svečius. 
Matant lietuviškus veidus, svei
kinantis su iŠ įvairių pasviečių 
sugužėjusiais čia, apsigyventi 
tautiečiais, susidaro nuoširdi at
mosfera. Čia nepastebimas tas 
skubėjimas, tos dirbtinės šypse
nos, tie oficialumai, kurie yra 
tapę mūsų nūdienos palydovais, 
šioji susitikimo atmosfera dau
giau primena mūsų bėgimo me
tus Vokietijoje, mūšų besikūri- 
mo stadiją šioje žemėje. Čia dau
giau prisimena tie laikai, kai bu
vome dar naujokai šiame krašte, 
kai čia gyvenome pirmąsias die
nas, kai sutiktas tautietis buvo 
beveik kaip ilgai nematytas tik
ras brolis.

Atvyksta į Hot Springs mies- 

jų draugijos žurnale (American 
Medical News, November 1,1971, 
psl.) 5) tvirtina, kad be jokios 
abejonės galima tvirtinti, jog 
dveji blogiai narkotikai — et- 
hanolis (alkoholis) ir nikotinas 
(tabakas), veda prie vartojimo 
visų kitų narkotikų. Dauguma 
žmonių naikina save su tais 
dviem narkotikais, jei dar nesu
naikino savęs. Vaikai nevalgę, 
svarbiausia neauklėti auga į bas
tūnus — kriminalistus ir artina 
mums netolimą pražūtį, kokios 
dar niekas nepergyveno. O čia 
pat tokių vaikų tėvai pučia tau 
dūmus į plaučius ir dejuoja dėl 
Medicare negerovių, dėl gydy
mosi negerumų.

Išbridimui iš negerumų čia 
suminėtų reikia dvejopą darbą 
atlikti: 1. šalinti iš aplinkos nar
kotikus. 2. Auklėti žmones (sa
ve ir vaikus) gėrio pamilimui. 
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tą ir jo apylinkes apsigyventi 
tautiečiai yra kaip ir trečioje 
naujakurystės stadijoje. Tik 
šioje savo laisvu noru pasirink
toje vietovėje jau nebėra anų 
dienų rūpesčių ir ekonominio ne
tikrumo. Tiesa, čia jau nebėra 
ir to entuziastingo anų metų 
į platų pasaulį pasinešusių žmo
nių ryžto. Čia nebematyti to pa
siryžimo, kuris tada trykšte 
tryško. Taip, nebėra užmojų 
kalnus šioje aukso šalyje nuvers
ti...

Hot Springs mieste kuriasi 
daugiausia jau niekur nebesku
bą vyresnio amžiaus žmonės. 
Daugelis išėję į pensiją, bet yra 
ir geriau ekonominiai susitvar
kiusių jaunesnių žmonių. Ieš
kodami geresnio oro ir sveikatą 
stiprinančių mineralinių vande
nų, žmonės paliko užnuodytus 
miestus ir savo brangius arti
muosius. Tie artimieji prisime
nami kiekviename pokalbyje, 
kiekviena proga. Lietuviška ko
lonija čia taip sparčiai auga, 
kad neretu atveju gali sutikti 
žmonių, gyvenančių čia tik ke rrrrrTTYTYTYzizrtTYTTTXrXY

Not everyone buys
Bonds for reti

lias dienas ar kelias savaites. 
Daugiausia jie atvyksta iš Čika
gos, Clevelando, Bostono ir New 
Yorko.

Jaunesni ar vidurkio amžiaus 
žmonės čia metėsi į verslus. Kai 
kurie sugebėjo įsitaisyti riebio5 
gose tarnybose. Visi gyvena la
bai gražiai, nes namai' beveik 
per pusę pigesni negu Čikagoje 
ar Toronte. Nuosavybių mokes
čiai miestui neįtikėtinai žemi. 
Klimatas puikus ir sveikas savo 
sausumu ir trumpomis žiemomis.

Kas įdomiausia, kad naujam 
atvykėliui čia yra proga pajusti 
mielą lietuvišką nuoširdumą ir 
tikrąjį vaišingumą nuo ko mes, 
paskendę savo reikaluose, per 20 
išeivijos metų esame gerokai 
nutolę. S. Pranckūnas

YYTTTrrTT’rTTTTIYYTYIIZ
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JONAS NA&LICNAS

A. A JONAS MONTVILA
•kios plaučių vėžio ligos pa
kirstas Chicagoje mirė Jonas 
-Montvila, ilgus metus buvęs 
^Lietuvos Užsienio Reikalų Mi- 
-nisterijos aukštas pareigūnas. 
Jonas Montvilą buvo gimęs 
4901 m. lapkričio mėn. 29 d. 
•Mintaujoje (Jelgava) Latvi
joje. Labai sena pažintis ir 
'draugystė mane riša su velio
niu Jonu Montvila. Dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, nuo 
4912 iki 1915 metų man teko 
■drauge su Jonu Montvila vie
loje klasėje mokytis Mintaujos 
gimnazijoje. Okupavus Lietu
vą ir artinantis vokiečių kaize
rio armijai prie Mintaujos .lo
pas Montvila 1915 m. pasitrau
kė drauge su savo šeima Į Ru
sijos gilumą ir pirmąjį pasau
linį karą praleido Odesos mies 
Įė, kur tęsė mokslą Odesos 
rusų gimnazijoje, ten baigęs 7 
£"'mnazijos klases, sugrįžo į

etuvą ir 1920 m. Kaune bai- 
_gę '“Saulės” gimnaziją. 1921 
m. rugpiūčio m. 1 d. jis įstojo 
Ęaune Į Užsienio Reikalų M-jos

itingojo skyriaus taikos sutar
čiai su Rusija vykdyti pirmuo
ju sekretorių. 1922 m. gegužės 
m. 1 d. jis atsisakė iš tarnybos 
ir buvo išvykęs į Vokiietiją tei
sės mokslų studijuoti, kur jis 
mokėsi vienus metus Mūnste- 
rio, o sekančiais metais Kielio 
universitetuose. Sugrįžus jam 
iš užsienių 1925 ni. sausio mėn. 
22 d. Jonas Montvila buvo pa
skirtas Užsienių Reikalų Mi
nisterijos sekretorium ir užsi
registravo į Lietuvos Universi
teto Teisių Fakultetą teisės 
mokslams tęsti. Bestudijuo
damas universitete, Jonas 
Montvila 1924 m. drauge su P. 
Juknevičium yra išvertęs į lie
tuvių kalbą K. Gaveis Teisės 
enciklopediją ir metodologiją. 
Baigęs mokslus diplomuoto tei 
sininko diplomą Jonas Mont
vila gavo 1932 m. Lietuvos uni
versitete, Kaune.

Tarnaudamas Užsienio Rei
kalų M-joje Jonas Montvila 
dažnai buvo komandiruojamas 
tarnvbos reikalais i užsieni. V w c

A. a. Jono Montvilos karstas išnešamas iš šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčios palaidojimui Lie
tuviu Šv. Kazimiero kapinėse.

Foto A. Račkausko

(Mes, jo artimieji, pasigesime 
lir maloniai jį prisiminsime.
i

š. m. lapkričio mėn. 5 d. 7 
vai. vakare Ch.cagoje Mažei
kos — Evans laidojimo koply
čioje prisirinkus pilnai koply
čiai Jono Montvilos draugų ir 
pažįstamų, įvyko atsisveikini
mas su velioniu. Lietuvos at
stovo Vašingtone Juozo Rajec
ko įgaliota p. Juzė Daužvar- 
dienė tarę atsisveikinimo žodį 
Lietuvos diplomatinės tarny
bos vardu. Antanas Kalvaitis 
atsisveikino išsisklaidžiusių po 
pasaulį Lietuvos diplomatinės 
ir konsuląrinės tarnybos, kole
gų vardu. Kazys Kasakaitis 
savo kalboje atsisveikino Lie
tuvos Tautinio Akademinio 
Sambūrio ir L. St. T. Korp! 
Neo-Lithuania vardu. Jonas 
Našliūnas tarė žodį Nepriklau
somos Lietuvos teisininkų ir 
Jono Montvilos asmeniškų 
draugų vardu. Visi kalbėtojai 
pareiškė širdingą užuojautą ve

lionio giminaitėms: p. Irenai 
Sienienei ir p. Vidai Opelkie- 
nei, jų šeimoms ir svainiui p. 
Juozui Matukui. |šeštadienį, 
š. m. lapkričio mėn. 6 d. Jono 
Montvilos kūnas iš Šv. P. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čios ilgoje vilkstinėje automo
bilių. skaitlingo būrio jo drau
gų ir pažįstamų buvo nulydė-

Kazimiero kapinėse.
Tebūnie Tau lengva, mielas 

Jonai, Tave priglaudusi Ame
rikos žemė. Ilsėkis amžinoje 
ramybėje.

NEW YORKAS. — Vakar 
Jungtinių Tautų asamblėjos pir
mininkas, Indonezijos Malikas, 
formaliai pristatė ir pasveikino 
Kinijos delegaciją. Sekmadienį 
kinų atstovai aplankė ligoninė
je'besigydantį nuo skilvio žaiz
dų gen. JT sekretorių U Than-
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: - < JONAS MONTVILA
miręs 1971 m. lapkričio men. 3 d.

1926 m. — Maskvon, gi 1927 m. 
buvo komandiruotas Berlvnan, 
kaipo ekon. derybų komisijos 
sekretorius, o 1928 ni. buvo 
tarnybinėje komandiruotėje 
Varšuvoje kaip Lietuvos dele
gacijos deryboms su lenkais 
sekretorius. 1929 m. spalio 
mėn. 15 d. Jonas Montvila bu
vo paskirtas Lietuvos Pasiunti
nybės Rygoje sekretorium, 
toje tarnyboje būdamas keletą 
kartų pavadavo Lietuvos pa
siuntinį.

J Kauną ’iš Rygos sugrįžo 
1934 m. kovo mėn. 24 d. i savo 
senas Ministerijos sekretoriaus 
pareigas. Kadangi Jonas Mont
vila buvo pareigingas ir tvar
kingas, tai savo tarnyboje bu
vo paaukštintas. 1935 m. va
sario mėn. 23 d. jis jau skiria
mas M-jos referentu, gi 1938 
m. kovo mėn. 15 d. jis jau bu
vo paskirtas centre pasiunti
nybės patarėjo titulu. Važinė
jo dažnai tarnybos reikalais į 
užsienį: Berną, Berlyną, Mas
kvą, Hagą, kur Tarptautiniam 
Hagos Tribunolui kaipo Lietu-

geležinkelio 
i kuri viena 

nepagrįstai 
teises. Lie- 
bylą Hagos

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Chicago Savings

PER ANNUM

fQ PER ANNUM

PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

^SAFETY OF
YOUl SAVINGS

INSURED
UP TO

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000. OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM '

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn
7 Mrs. PHIL PAKEL, President

45 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. JC. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juoze s Vaičiūnienės ’knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina S2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.

vos Delegacijos narys yra pa
ruošęs paaiškinimus ir įstaty
mus byloje su Estija dėl Saldu
tiškio siaurojo 
priklausomybės, 
Estijos bendrovė 
reiškė nuosavybės 
tuvos Valstybė tą
Tribunole laimėjo. Jonas Mont
vila buvo delegacijos narys 
Trečiųjų ir Arbitražo teisme 
Danijoje dėl atsiskaitymo už 
Šiaulių — Klaipėdos geležin 
kelio statybą.

Kai Lietuva buvo raudono
sios armijos okupuota ir bol
ševikų gaujos pradėjo šeimi
ninkauti mūsų grašte, tai Jo
nas Montvila 1940 m. rugpjū
čio mėn. 15 d. buvo iš Užsienio 
Reikalų M-jos tarnybos atleis
tas ir 1941 m. nuo birželio mėn. 
13 d. buvo bolševikų suimtas 
ir vežamas į Sibirą, į darbo ver
gų stovyklą sunaikinimui, bet 
susidėjus laimingoms aplin
kybėms jam pavyko iš gyvu
liams vežti vagono, kur buvo 
sutalpinti žmonės išvežimui, 
pabėgti ir išlikti.

Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, Jonas Montvila 1941 m., 
buvo priimtas į advokatus, 
Kaune vertėsi laisva advokato 
praktika ir buvo žemės Ūkio 
Kooperatyvų Sąjungos “Liet
ūkis-” juriskonsultu. Kadangi 
mokėjo vokiečių kalbą, jam 
buvo Vokiečių Teismo pripa
žinta teisė ginti Lietuvos pilie
čius Vokiečių Ypatingajame 
Teisme 
Vokiečių 
Gericht). 
Montvila 
kiečių teismuose ir ginti Lietu
vos piliečius nuo Įvairių ap
kaltinimų. Kaipo advokatas 
Jonas Montvila buvo susipaži
nęs su vokiečių karo laiko įsta
tymais ir vokiečių teismo pro
ceso nuostatais, bylose kaipo 
gynėjas būdavo pasiruošęs ir 
gerai susipažinęs su byla, to
dėl tinkamai atstovavo kalti
namųjų reikaluose ir pasiek
davo gerų rezultatų.

Kadangi buvo draugiškc 
būdo, sugebėjo ir mokėjo už- 
megsti asmeniškus santykius) 
ir su vokiečių teisėjais ir pro
kurorais, tai tas jam padėda
vo kaip advokatui vokiečių 
teismuose. . Jonas Montvila bu
vo geras teisininkas, nuoseklus 
savo teisinėse išvadose ir turė
jo ne mažą patyrimą ilgus me
tus dirbdamas Užsienio Reika
lų M-joje juridiniame skyriuje.

Artinantis 1944 m. antrai ru
sų bolševikų okupacijai, Jo
nas Montvila pasitraukė į Vo
kietiją, kur 1945 m. buvo vie
nu iš organizatorių Pabaltijo 
Universiteto Pinneberge ir bu
vo išrinktas to universiteto se
kretoriumi ir lietuvių bendruo 
menės susirinkimo jis buvo iš 
rinktas Pinnebergo skyriaus 
pirmininku. 1950 m. atvyko į 

t

USA, apsigyveno Chicagoje, 
kur, dirbo visą laiką iki ištar
navo pensiją Muffet Labora
tories — Argo laboratorijos 
techniku.

Jonas Montvila Lietuvoje ir

S?

(Sondergericht) ir 
Teisme (Deutsches 
Ir man teko su Jonu 

drauge dalyvauti vo-

emigracijoje priklausė Lietu
vos Ūkininkų Partijai, Chica- 
goje priklausė Lietuvių Teisi
ninkų D-jai ir kaip LStT korp! 
Neo-Lithuania filisteris priklau 
sė Lietuvių Tautiniam Akademi 
niam Sambūriui. Ir Kaune ir 
Chicagoje (Marquette Parke) 
mane rišo su Jonu Montvila 
artima draugystė, daug malo
nių valandų drauge praleista 
ir daug gražių prisiminimų li
ko iš mūsų bendravimo. Viso
kių laikų teko pragyventi ir la
bai gerų ir sunkesnių. Drau
gystė su Jonu Montvila paleng
vindavo gyvenimą. Tie šviesūs 
ir malonūs protarpiai nuskaid
rindavo mūsų emigracinį gy
venimą. Jonas Montvila pra
gyveno savo amžių vienas, nesu 
kūrė šeimos. Jis buvo kuklus, 
nesiveržė į pirmąsias eiles, bu
vo gerai išauklėtas, mokėjo 
keletą svetimų k.ąjbų._Jbuv.0 in
teligentiškas ir išsilavinęs žmo
gus. Buvo labai gero ir ramaus 
būdo, lygaus charakterio ir 
švelnaus elgimosi, turėjo aiš
kų politinį nusistatymą, pasto
vius principus ir savo gyveni
mo filosofiją.' Buvo širdingas 
ir malonus draugystėje, mo
kėjo gražiai gyventi ir vaišin
gai savo draugus pas save pri
imti. Buvo draugų mylimas ir 
gerbiamas.

Išėjo iš gyvenimo į amžiny
bę geras lietuvis, kultūringas 
žmogus ir malonus draugas.

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 1 

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, j 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSiM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose, j 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 pst

Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinis aptašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedifa įvyko bendra- | 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie f 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsL kaina 5 dol. Ap- g 
rašoma Lietuvos vyriausvbes kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- f 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu- | 
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios I 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- I 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS' DIENOS. Atsiminimai aplei- 
džiaut Lietuva, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk- j 

Į lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol
J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS* Minučių tikslumu aprašyta 

paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, "kuriose yra 
išryškėjęs nesikėičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir . 
asmenis. 270 psl., $4,00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. į 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Navdakiuose, i 
Klaioėdoie ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ka ii ten matė, kokias 1 
kalbas girdėio ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU 1 VILNIŲ. Kelionės J Lietu
vą Įspūdžiai.. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944^4 m. 49 
i psl., $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū

rini gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimuL ’
Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau iui> ! 

kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 Se. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieką 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 prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. ’

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Taupymo Indeliai 
Apdrausti Iki $20,000.

UNIVERS
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

--------
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Įšaldymą pakeitė kontrole
Sekmadienį prasidėjo antroji dalis, antroji fazė, su

sijusi su Amerikos ūkinio gyvenimo stabilizavimu. Vy
riausias tikslas tos antrosios dalies bus sulaikyti inflia
ciją, kurios iki šiol nepavyko sulaikyti. Kyla prekių kai
nos, kyla algos, kyla nuomos, kyla atlyginimas už įvai
riausios rūšies patarnavimus. 0 to pasekmėje dolerio 
vertė, jo pirkimo pajėgumas mažėja. Ir tas dolerio pir
kimo pajėgumas skaudžiai paliečia viso krašto ekonomi
nį gyvenimą.

Kovai su infliacija rugpiūčio 15 d., prezidento Nixo- 
no patvarkymu 90 dienų tarpsniui buvo įšaldytos algos ir 
kainos prekėms. Per tą laiką nebuvo galima kelti kainų 
prekėms, didinti nuomas bei kelti algas. Tai ir buvo pir
moji Nixono administracijos programos dalis kovai su 
infliacija. Tą pirmąją programos dalį kai kurie yra linkę 
vadinti ilgu, 90 dienų miegu, nes savo rūšies “apmarini- 
mu” buvo bandoma .sulaikyti infliacijos “skausmą”.

Savaime suprantama, jog tai buvo tik bėdos priemo
nė, kuri laikinai tegalėjo būti panaudota. Bet kokis įšal
dymas ilgesniam laikui yra neįmanomas, nes jis pažei
džia krašto ekonominį vystymąsi.

Kadangi kainų ir algų įšaldymas buvo terminuotas, 
tai, aišku, kilo klausimas, kas įvyks, kai 90 dienų įšal
dymas pasibaigs. Mažai tebuvo vilties, kad po įšaldymo 
“atšaldymo” savaime pranyks tos negerovės, kovai su 
kuriomis ir buvo padarytas įšaldymas. Vadinasi, kad in
fliacija pranyks arba bent žymiai bus sumažinta. To ne-
sitikėjp nei Nixono administracija. Kad- po “atšaldymo 
įšaldymo” vėl neprasidėtų nesulaikoma infliacija, admi
nistracija ir suplanavo antrąją programos dalį, kuri pa
vaduos įšaldymą. Antrosios dalies pagrindas yra kont
rolė: kontrolė kainų, kontrolė algų, kontrolė nuomų, 
kontrolė įvairiausių patarnavimų. Sudarytos tarybos 
(viena jų kainų ir algų) bei komisijos nustatys gaires 
(atseit, ribas) algų ir kainų kėlimui. Tos ribos iš dalies 
jau yra nustatytos. Tačiau numatoma ir daugybė išim
čių. Bendrai imant, bus bandoma visą krašto ekonomiką 
tvarkyti ir reguliuoti taip, kad pragyvenimas per metus 
nepabrangtų daugiau kaip pustrečio nuošimčio (dabar 
siekia apie, penkis nuošimčius).

Kainų ir. algų kontrolė nėra naujas dalykas. Tokia 
kontrolė buvo jau praktikuojama Amerikoje (ir tai la
bai griežtoje formoje), ji praktikuojama ir kitose vals-

tybėse, ypač Vakarų Europoje. Įdomu tad bus susipa
žinti su tos kontrolės pasekmėmis, atseit, patirti ar to
kia kontrolė prisidėjo prie infliacijos sulaikymo.

Infliacija nėra vien tik Amerikos negerovė. Kiti 
kraštai taip pat “serga infliacijos liga”. Ir serga sun
kiau, negu Amerika. Infliacijai sulaikyti visa eilė Va
karų Europos valstybių griebėsi kontrolės. Na, ir ko
kios pasekmės?

Septynios valstybės: būtent Anglija, Prancūzija, 
Norvegija, Danija, Švedija, Suomija ir Olandija ilgesnį 
ar trumpesnį laiką praktikavo kontrolę. Na, ir kokių re
zultatų susilaukė? Nuo 1963 m. kainos prekėms ir patar
navimui ten pakilo tarp 39 — 60 nuošimčių. Net per pas
kutinius 12 mėnesių kainos ten pakilo tarp penkių ir de
šimties nuošimčių.

Tuo tarpu kraštuose, kur nebuvo įvesta kontrolė, 
nuo .1963 m. kainos pakilo tarp 27 ir 35 nuošimčių. Tie 
kraštai yra Italija, Vakarų Vokietija ir Šveicarija, o taip 
pat Kanada ir Amerika. Būdinga ir tai, kad ir per pas
kutinius dvylika mėnesių Kanadoje kainos pakilo tik 2.8 
nuoš. Kiek blogiau buvo Šveicarijoje, kur kainos padi
dėjo beveik septyniais nuošimčiais.

Kokią gi iš viso to galima padaryti išvadą?
Išvada savaime prašosi: būtent, kad kontrolė nėra 

tikras dalykas infliacijai sulaikyti. Kol kontrolė veikia, 
tol infliacija sulaikoma, o kai ji panaikinama, tai inflia
cija dažnai dar labiau padidėja. Taip atsitiko Anglijoje, 
taip atsitiko ir Prancūzijoje po darbininkų — studentų 
sukilimo 1968 m. O atsitiko dėl to, kad prasidėjo masi
niai streikai, kurių pasekmėje algos nepaprastai padi
dėjo iki 35 nuošimčių, ir Olandija, kur darbininkų algos 
nuo 1963 m. padidėjo 110 nuošimčių, o infliacija per tą 
laiką padidėjo 60 nuošimčiui

Tai taip yra su kontrole. Jos pasisekimas priklauso 
nuo gyventojų, labiausiai nuo darbininkų kooperavimo. 
Jei to kooperavimo nėra, tai po kontrolės panaikinimo 
tęsiama tai, kas buvo prieš kontrolės įvedimą: prasideda 
streikai, didelių algų reikalavimai, kainų kėlimas, žo
džiu, grįžtama vėl prie paspartintos infliacijos.

Dabar įvesta kontrolė turėtų tęstis iki 1972 m. balan
džio 1 d. Bet jau kalbama, kad administracija bandys ją 
pratęsti visiems metams. ./

Tačiau po šešių mėnesių ar po vienerių metų ji pasi
baigs. O kas tada?

Tai klausimas, į kuri niekas tikslaus atsakymo duoti 
negali, nes per tą laiką daug kas gali atsitikti, daug kas 
pasikeisti. Gali taip pat atsitikti, kad Amerika išvengs 
Europos valstybių nesėkmės su kontrole...

trims mėnesiams  $6.00 
vienam mėnesiui $2.00

Kanadoje: 
metams_______
pusei metų ______

______  $22.00
______ $12.00

vienam mėnesiui _ ______  $3.00

Užsieniuose:
metams _________
pusei metų ______
vienam mėnesiui __

______  $23.00
________$13.00
______  $3.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60603. Telet HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

KUR SENŲJŲ LIETUVIU GYVENTA 
Ne šliupas kunigus, kunigai Šliupą puolė 

(Tęsinys)

Pirmieji ir tikrieji Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje prie
šai buvo lenkai, kurie nenorėjo, 
kad lietuviams susipratus ir at
siskyrus sumažėtų jų parapijo- 
nys ir pajamos; to paties neno
rėjo ir sulenkėję lietuviškieji 
kunigai. Taigi, kaip pačioje SLA 
Istorijoje saukoma “Cusi vieniji
mas turėjo nemaža priešų, kurie 
jo darbus trukdė. Didžiausiais 
jo priešais buvo sulenkėjusieji 
kunigai: Juodišius ir Varnagi- 
ris, kurie katalikystę atstovau

dami, pirmeivių tautinj darbą 
stengėsi su dumblais sumaišyti. 
Kadangi šitas pirmeivių suma
nytas Susivienijimas savo orga
nu turėjo Jono šliupo redaguo
jamą “Lietuviškąjį Balsą”, tą
syk besilaikiusio grynai mate
rializmo pagrindu, tai ir visas 
Susivienijimas buvo vadinamas 
bedievišku, nors jis pats taip pat 
rūpinosi bažnyčių statymu”...

Senoji ateivių karta dar atsi
mena kaip Lietuvoje senieji ku
nigai tokiais baubais, kaip “be-

dievis” ir “cicilikas” sugebėda
vo tamsius kaimiečius parapiJo
nis “Dievo baimėje” laikyti- Tų 
pačiiį tamsių, bemokslių kaimo 
bernų ir mergelių toje pačioje 
“Dievo baimėje” laikyti į Ameri
ką atvykę tos pačios rūšies ku
nigai tokiame Šliupo asmenyje 
iš karto rado sau priekabę žmo
nėms nuo apsišvietimo ir tauti
nio susipratimo prilaikyti.

Kad prieš Susi vienj imą tokių 
kunigų pradėta šmeižtų ir insi
nuacijų kampania buvo sėkmin
ga, matyti jau iš to, kad j II SLA 
Seimą Shenandoah, Pa., 1887 m. 
rugpiūčio 14 ir 15 d. besusirin- 
ko 6 delegatai: Ignotas Babelis 
iš Baltimorės, Jonas šliupas iš 
New Yorko ir iš paties Shenan
doah M. J. Andriukaitis, Jurgis 
Naujūnas, Pranas Sabrinskas ir 
Sebastijonas Mockaitis. Seimą 
atidarė pats Jonas šliupas, pra
nešdamas, kad SVLA turi kuo
pas Baltimorėje. New Yorke, 
Philadelfijoje ir Shenandoah. 
Chicagos “Lietuviškas Varpas” 
žadėjęs prisidėti, o Clevelando, 
Wilkes Barre, Waterburio, Mt. 
Carmel, Shamokino ir Mahano- 
jaus lietuviai dar delsią su pri
sidėjimu, laukdami “įsitikrinti,, 
ar Susivienijimas ištikro yra 
naudinga organizacija”...

Šiame II seime iškilus klau
simui apie lietuviškos bažnyčios 
ir mokyklos statymą ir delegatų 
nuomonėms griežtai skiriantis 
kaip SLA Istorija rašo “Jonas 
Šliupas užėmė balsą ir abi nesu
sitaikančias šalis bandė suderin
ti. Jis sakė, kad žmonių didžiu
mai glaudžiantis prie bažnyčios, 
Amerikoje reikia turėti bent vie
ną lietuvių bažnyčią. Su tuo vie
nok esanti didelė sunkenybė, kad 
gero lietuvio kunigo nėra. Tie
sa, yra, girdi, apie dvylika atė
jusių iš Lietuvos kunigu, bet 
jie visi, išskyrus vieną kun. Ra- 
dąvičių, tarnauja svetimiems 
dievams: vieni jų. esą karštais 
lenkų patriotais ir lietuvybės 
niekintojais, kiti perdaug mylį 
pinigus ar ką kita. Kunigas Juo
dišius štai New Yorkan atvykęs 
nesidrovėjęs nuo lietuvių tris 
kailius nulupti; kun Varnagiris 
daręs tą patį ir abu, kaip vie
nas taip kitas, lenkystę Į padan
ges kelią... Akivaizdoje to, baž
nyčią pasistačius prišertų, girdi, 
arba kun. Radavičių prie jos 
kviesti ar atsakantį kunigą iš 
Lietuvos parsitraukti”. Vėliau 
jis ir parsitraukė iš Lietuvos ku
nigą Burbą.

Kaip buvo ardomas lietuvių 
švietimo ir vienijimo darbas, pa
vyzdžiui čia pacituojama pora iš
traukų iš kunigo Varnagirio pro
pagandos prieš šliupą ir Susivie
nijimą:

“Szlupo Jono gazietos po war- 
du “Lietuwiszkasis Balsas”, pa
gal mokslo Teologu ir Katali- 
kiszkos Bazniczos, skaityt ne- .

LB Clevelando apylinkių susirinkimas
S. m. lapkričio 21 d. čauliams 

LB abiejų apylinkių bendras su
sirinkimas, kuriame jos būsian
čios sujungtos į vieną apylinkę, 
š. m. lapkričio 5 d. “Drauge” jo 
nuolatinis korespondentas V. Ro
ciūnas Clevelando žiniose mėgi
na kreivais keliais atvaizduoti 
šių apylinkių sujungimo prie
žastį. Jis sako, kad “Clevelande 
veikė viena apylinkė, kai lietu
vių dauguma gyveno apie šv. 
Jurgio parapiją. Juodoji banga 
lietuvių seniau gyventuosius ra
jonus, kaip čia mėgstama saky
ti, aptemdė juodi debesys. Lie
tuviai pradėjo koncentruotis apie 
naująją parapiją, tolimesniame 
miesto rytiniame rajone, čia at
sirado reikalas steigti antrąją 
LB apylinkę”.

Visiška netiesa. Antroji apy
linkė yra įsisteigusi prieš 15 me
tų, kada dar jokie “juodi debe
sys” pirmos apylinkės nebuvo 
aptemdę. Tais pačiais metais čia 
naujosios parapijos rajone įsi
kūrė ir antra lituanistinė mo
kykla šv. Kazimiero vardu. Ir 
pati naujoji lietuvių parapija čia 
buvo įsikūrusi tik dėl to, kad čia 
nuo .senų laikų gyveno daug lie-, 
tuvių.

Antroj i apylinkė, nors šiek 'tięk 
ir vėliau įsikūrusi, negu pirmoji, 
bet ji ne mažiau yra nuveikus 
lietuvybės darbuose, ypač visą 

wale, kajpo rąszto prięszangp 
geriems zwyczajems, o tejpoą-gi 
Baznyczej. — Kun. A. Warna
giris”...

“Brolei, jau turite sweika ra- 
zuma ir esate tikrais sūnumis 
Baznyczios Katalikiszkos, ne 
klausikite to be-Ehęvo ($liųpo), 
kuris yra iszskirtas isz draugis- 
tes zmogiszkos. (Jis) rengia su
tarti... kad lietuwninku mažati
kiu duszias welniui prispasabit, 
o jų kruwinais pinigais savo ki- 
szenius prjpildit... Musų p>awid- 
nasczia yra Jus perserget, kad 
nesiduotumet insikvvinkįiot sze- 
toniszkui siuntiniui (suprask 
Šliupui), ka ardo paretkair spa- 
kainasti tarp broliu Lietuwnin
ku...”

Nestebėtina tad, kad į SVLA 
IH Seimą Pittstone, Pa., 1888 
m. rugsėjo 14-15 d. beatvyko 
J. šliupas ir dar du lietuviai iš 
Wilkes Barre. “Susivienijimas 
jau buvo miręs ir šliupas, atva
žiavęs seiman, galėjo jį tik pa
laidoti”... rašo Tamošius As- 
tramskas SLA Istorijoje...

“Tai jau buvo paskutinis Vi
sų Lietuvninku Susivienijimo 
pasirodymas”, pastebi Stasys 
Michelsonas apie tris susivieni
jimus ir audringą jų istoriją sa
vo knygoje “Lietuvių Išeivija 
Amerikoje”. ' J. Pr.

(Bus daugiau)

laiką remiant šv. Kazimiero mo
kyklą. Kad ir tautinio solidaru
mo 50% Centro valdybai per vi
są tą laikotarpį antroji apylin
kė kažin ar mažesnę duoklę yra 
atidavusi. Be abejo, tuos ir ki
tus duomenis apie šias abi apy
linkes pateiks suvirinkime • iš
kviestas Centro valdybos pirm. 
V. Volertas.

V. Rociūnas sako, kad “per 
bendruomenės eiles čia praėjo 
muz. Alf. Mikulskis, Milda Len
kauskienė, dabartinė PLB vice- 
pirm. jaunimo reikalams, dr. 
Nasyytis, dr. H. Brazaitis”. Kad 
jie buvo arba dabar yra aukšto
se LB institucijose. Tai tiesa, 
bet nė vienas jų nėra buvęs nė 
vienų metelių apylinkių valdy
bose.

'Tik po šių aukštųjų LB vado
vų nurodymo, Rociūnas paminį 
keletą buvusių ir. esamų šių apy
linkių pirmininkų, jų tarpe ir 
O. Jokubaitięnę. Gal būt, Ro- 
ciūnąs norėtų, kad Jokubaitięnė 
būtų išrinkta apylinkės pirmi
ninke, bet iki šiol ji nėra bu
vus nė vienos apylinkės pirmi
ninkė. Ji buvo valdyboj, bet be 
jus antroj ^dinį^į valdyboj 
daug metų darbavosi ir šios mo
terys: M.Valienė, E. Štempužie- 
nė, A. Kazėnienė ir I. Bublienė.

Toks Rociūno vienos moters 
išskyrimas iš visų kitų yra šališ
kas ir tendencingas. Rociūnas, 
paminėjęs keletą šių apylinkių 
pirmininkų, o dėl kitų sako “ir 
eilė kitų, kurių čia išvardinti ne
leidžia nei vieta, nei laikas”.

Kada yięnięms yra, o kitiems 
nėra vietos ir.laiko? Kur čia Ro- 
ciūno objektyvumas? Vadinas, 
vietoj ir laiko yrą tik dėl asme
niškų, ar grupinių bičiulių. Jei į 
šį susirinkimų sueitų visi šių 
buvusių valdybų žmonės, tai, ro
dos, ar nebūtų jaukiau ir LB 
vadovams. Deja, kaip matyti iš 
šio skelbimo, ten tik Šalis jų te- 
pageidaujama. ’Kaip skelbiama, 
susirinkime bus ir vaišės, ku
rios, žinoma, bus apmokėtos iš 
visų sumokėtų mokesčių. J. B.

'i

Naujas daktaras
žurnalas “žemės Ūkis”, 1971 

m. nr. 8 informuoja, kad Lietu
voje agronomas Juozas Lazaus
kas, žemdirbystės instituto Vo- 
kios filialo direktorius, įsigijo 
žemės ūkio mokslu doktorata. 
Lietuvos žemės ūkio Akademi
jos Mokslinė Taryba daktaro 
laipsnį jam pripažino už jo pa
rašytą disertaciją “Lubinų augi
nimas ir jų panaudojimas Lietu
voje”? " E ‘ (E)

SKAITYK PATS IR PARAGING 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS 

1932 METŲ DIENORAŠTIS 
4 ' f.

Dabar yra man panašios dienos kaip 
po Naujų Metų, kai buvau atleistas nuo 
Kamarninko. Tuokart nežinojau, kaip 
bus ryt ir poryt. Nežinau ne dabar, žinau 
tik, kad pirmą balandžio reikės kur nors 
išsikraustyti. Reikės kur nors vietą rasti.

Jeigu nuo ateinančio mėnesio pradžios 
negausiu darbo, nežinau kaip tada bus. 
Eliozis juk negali mane šitaip visą laiką 
šelpti. Jeigu ne tie egzaminai, galėčiau 
kurį laiką ir namuose pakentėti. Bet sep
tintą balandžio egzaminai prasideda.

Išeina, kad Velykas reikės namuose 
švęsti.

Šiandien atgavau savo šaulio nario liu
dijimą. Išbuvau be jo beveik pusantrų me
tų. Ir tas liudijimas buvo man proga pri
siminti tuos sapnų laikus. Tik jis mane su 
anais laikais dar riša. Tos dienos kai aš 
Plungės būrio valdybai atidaviau savo liu 
dijimą, buvo tokios, kad net nepajėgčiau 
aprašyti. Tai buvo pasiutusios dienos, ir 
prabėgusios geritai, kaip vėsuliukas. Ma
no ėmimo draugai dabar ką tik grjžo. Bū
čiau ir aš kartu su jais grįžęs. O gal ir ne,

Šią savaitę suėjo penkeri metai, kaip 
aš įstojau Į šaulius. Taip pat šią savaitę 
Šaulių Sąjunga minėjo Vladą Pu Ivinskį. 
Mums, klaipėdiškiams šauliams per tą mi
nėjimą Šaulių Namuose orkestras grojo la

bai gražias melodijas, ir “Giedotojų” cho
ras dainavo.

Esu baisiai ’sumedžiagėjęs. Tarytum 
kažkoks kevalas mane veržia. Tarytum už
kritęs esu už milžiniškų medžiaginių sa
vo paties sienų, beveik pražuvęs, toks ma
žytis. O norėčiau pakilti, didesnis už tą 
medžiaginį kevalą pasidaryti. Norėčiau... 
bet... deja. Ir mano dienoraščiuose tik 
margas kasdieninis rūpestis.

KOVO 13 D.

Velykos čia pat. Išvažiuoti -į namus 
galvoju — bet, tur būt, ir išvažiuosiu — 
prieš Velykas, po Verbų. Mat tuokart pra
sidės atostogos gimnazijoje. Grįžčiau per 
Atvelvki. Linksma bus kelias dienas na
muose praleisti. Jeigu tik su Papūniu ne- 
susipyksiva, nes mudviem tai įprasta, il
gesnį laiką kartu pagyvenus.

Bet ką čia — juk nėra-jis toks jau nege
ras. Yra buvę momentų, kada ir labai ge
ras būdavo. Bet kai viską susumuoju , tuo
jau kyla klausimas: Kaip aš išbuvau to
kioje vergijoje tiek ilgai? Nebuvo vergija 
darbo sunkumu, bet buvo dvasinė vergija. 
Didelę spragą dabar jaučiu savo charakte
ryje, ir tai yra tų metų palikimas. Vargu 
ar begalėsiu kuomet tą spragą užpildyti.

Mokausi dabar per dienas. Kažin ar 
beturėsiu kuomet savo amžiuje tiek laisvo 
laiko mokytis? O gal išseks ir energija, ini
ciatyva. Bent dabar atrodo, kad tai atsi
tikti negalės. Kas galėtų taip labai paveik
ti mano silpną valių ir pakeisti įsitikini
mus? Kas galėtų apsukti galvą? Tuokart 

aš jau sau pačiam svetimas būčiau. Jeigu 
pasaulyje šiaip ar taip vargti reikia, rei
kia žiūrėti, kad nebūtų vargstama be rei
kalo. /

Mūsų kursuose baigiasi dalykai, iš ku
rių po Velykų laikysime egzaminus. Pas
kutinės jau pamokos bėra. Buhalterijos ir 
komercijos mokytojai drąsina, visokių 
palengvinimų per’egzaminus žada. Neat
rodo taip baisiai Nebent sulaikytų mane 
istorija.

Reiškiasi dabar manyje palaidųjų lai
kų pasekmės, šitaip buvau auklėjamas, 
gyvulys žmoguje, ir sunkią naštą dabar ne
šioti turiu. Tai anų'dienų palikimas. Kū
nas labai dideliu svoriu ant sielos gula.

KOVO 20 D.

Pasidarė nebepakenčiama. Nors kiek 
galėdamas stengiuosi ramiai laikytis, ir 
laikausi ramiai, bet nežinau kaip beteks 
atsisveikinti. Su Stulpinais, pas kuriuos 
tą porą mėnesių gyvenau. Kai pradėjo ar
tėti mano išvykimas, pasidarė kaip šunys. 
Jeigu nebūtų jau užmokėta už šiandien, 
tuojau pat išeičiau.

Prie to dar netvarka prisideda. Mano 
kambaryje bėra pilkos sienos. Viskas yra 
supakuota, dalis jau išnešta prie Stranga- 
lio. Nebėra kaip turi būti.

Tokioje (at blogoje nuolaikoje rengiuo
si vykti į nanius.' ■

Bet tuojau eisiu pas Eliozį. Tikiuosi, 
kad pas jį atsitaisys mano blogas ūpas. Ap
šnekėsi va su juo viską. Svarbiausia — ką 
su Papūniu daryti, ką reikės jam sakyti.

Vakar buvau nuėjęs pas Eliozį, bet ne
pataikiau. Besąs pas jį balius.

Rytoj rytą 5 vai. 40 min. traukiniu išva
žiuoju Į Kretingą. Iš Kretingos į Plungę 
eisiu pėsčias. Apsirengsiu visai paprastai, 
su auliniais batais. - Nešiuos tik portfelį, 
pasiimsiu kelias knygas — gal namuose 
laiko bus mokytis.

Taigi — namai dabar manęs laukia. 
Kažin kaip teks tas dvi savaites ten pra
leisti. Pirmas kartas bus po mano išvažia
vimo, kada kiek ilgiau namuose pabūsiu. 
Gal bus linksma, o gal ir atvirkščiai. Gal 
neiškentėsiu nė tų dviejų savaičių.

Po Velykų laukia manęs egzaminai ir 
naujas gyvenimas. Teks ieškotis kamba
rio ir darbo.

Blogas ūpas pats savaime, žinoma, ne
užeina. Tam turi būti priežasčių. Bet kai 
jis prislegia žmogų, tai jau kiekvienas da
lykas tik savo blogąja puse į akis lenda. 
Tada visai juoda pasidaro. Nes juk žmo
gus iš visų pusių Įvairiais dalykais apsup
tas yra ir nepakenčiama turi pasidaryti, 
kai visi jie nemaloniais virsta.

KOVO 21 D.
Klaipėda — Kretinga

Palieku Klaipėdą. Veržiasi iš krūtinės 
žodžiai: “Kada aš važiuodams regėjau 
Trakus... ” O gamta dar labiau, dar poe- 
tiškiau visą aplinką nuteikia. Miglomis 
apsiautė Klaipėdą, tarytum nenorėdama 
parodyti man ją ši paskutinį kartą.

Argi paskutinį? Iš kur tas.“paskutinis”?
A, štai! Tas paskutinis, tas beprotiš

kas lėkimas primena laikus, kai važinė
jau kareiviu būdamas. Tada tas “paskuti
nį kartą?’ kaip koks durklas i krūtinę rem
davo.

Traukinys pirma lėtai bėgęs, pradeda 
kas kart vis labiau šėlti, štai jaunas miš
kelis. Toks pat, kokiame mudu su broliu 
vaikščiodavova. Jauni medeliai pasiutiš
ką šokį špka, už kįts kito lenda, tarytum 
slėpdamiesi.

Štai Topai Kryželių miškas. Kiek čia 
krūtinių žemės prislėgtų! Tai, greičiausia. 
Didžiojo karo palikimas.

Traukinio ratai pradeda rimti, nebe 
taip daužosi, nebešėlsta. Po ratais Įsitai
sęs trankesys pereina Į raminantį toną. 
Tarytum sako jis man, tarytum ramina: 
“Neverk, neverk. ”

Bet juk aš neverkiu. Linksmas aš esu. 
Tik trupučiuką nėra švarus tas linksmu
mas, tik trupučiuką spaudžia jį kažkas, 
kažkoks neaiškus jausmas. Tam jausmui 
aptarti nerandu žodžių. Bet jis yra prie
šingas linksmumui.

Stotis. Pirmoji jau buvo kažkokia, var
do nepastebėjau,', o ši yra Kalotė. Lauke 
sninga. Kažin koks oras bus pareiti?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį
“NAUJIENAS”
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ, MOStai 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. oSra STREET 
Ofiso telef.: PRospect 8-322$ 
Rexid. telef.: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 
nuo 7 iki 9 vak vak. Tree, uždaryta.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskj Rd. (Crawford 

Medical Building). Tai. LU 5-6446" 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

T.l.f,; P Respect 8-1717

DR. S. B1E21S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
liktai antradieniais ir penktadieniai* 
Trečiai ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rezu 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: RE public 7-7868

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849

RezicL: 388-2233 
. OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree.

ir šeštad. tiktai susitarus. T>

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS 
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
OFISO VALANDOS:

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

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

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., antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai. ryto tik 

„ susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lėnšeš’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR; LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, 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

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Te!.: PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrai, trečiai 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie- 
niaii 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS .
CHIRURGAS 

2454 WEST Mtt STREET, 
Ofiso telef? HEmlock 4-2123 
R.zid. tėhkt. Glbton 8-6195

Priima ligonio® pagal susitarimą.. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

P. ŠILEIKIS. 0. P.
4^ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Sf Aparatai - Protezai. Med. Bait 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
* (Arch Supports) ir t t

V,! : 9—4 įr 6—8. šeštadieniais 9—L
M30 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef4 PRospect 6-5084

Pedagoginio Lituanistikos Insiiiulo 
vakariniai kursai

JAV LB Vidurio Vakahų Apy 
gardos valdybai pageidaujant 
ir JAV LB švietimo Tarybai 
tam pritarus, skubesniam litu 
anistmią mokyklų mokytojų 
paruošimui Pedagoinis Litu
anistikos Institutas yra sutikęs 
šeštadieniais einamus kursus 
praplėsti j kitų savaitės dienų 
vakarinį laiką.

Kursuose pirmiausia numa
toma eiti Instituto reguliami- 
no paragrafu 8 nustatytą pa
grindinių dalykų (liet, kalbos, 
literatūros, liet tautos istori
jos ir dėstymo metodikų bei 
pedagoginių pradmenų) • pro
gramą, kuri taikoma pradinės 
lituanistinės mokyklos moky
tojo cenzui įsigyti.

Į vakarinius kursus priima
mi ne jaunesni kaip 19 metų 
amžiaus asmenys, baigę aukš
tesniąją arba tolygią lituanis
tinę mokyklą. Pirmumas tei
kiamas tokiems su minėtu li
tuanistiniu išsilavinimu kandi
datams, kurie yra baigę Ame
rikos ar kito kurio krašto pe
dagogines mokyklas. Kursuo
se jiems įskaitomi visi minėto
se mokyklose išeiti pedagogi
niai dalykai, išskvrus liet, kai- 
bos mokymo metodiką ir mo- 
kyklinęs praktiką.

Į kursus priimami ir laisvi 
klausytojai, kuriems amžius ir 
lituanistinis išsilavinimas neri
bojamas. Laisvi klausytojai

----- ~—*

GRADINSKAS
AM-FM RADIJAS

STEREO 
FONOGRAFAS

NAMŲ ELEKT. IR BATER.

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

..................... .................

PERKRAUSTYMAl

MOV IN G 
Leidimai — Pilni apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

MOVI N G
Apdraustas perkraustymas 

ii įvairtŲ atstūmę..
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tok FRont’or 6-1882

- i' s■*___

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Lietuvię kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — Šeštadieni ir sek; 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Tel.: HEmlock 4-2413 
7TJ9 So.' MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, HL. 60620 
-- . .. ------------y

FORKT FIRES HURT 
OUR. FOREST FRIENDS

Oar ▼ddfife od 
Rgsinst the CBrelew of fire. 

So pleM foUaw StDoioef'f ABCs 
Abvcri bold mirhff dH ooU. 
Be tare to drenm tU cunp6re^ 

the febet, add droar* 
them Agtia- Cnnh <U 

-r-t-Tfc- J ^1 J

Ptowel Only yxs cm 
peewee forest fires

gali eiti pilną kursą arba pasi
rinktinai kurį dėstomą dalyką.

Darbas numatomas pradėti 
po Naujų Metų, apie sausio vi
durį. Studentų registracija 
pradėdama dabar. Kreiptis 
šiuo adresu: Domas Velička, 
5941 S. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629. Tel.: 737-9134 
(kasdien nuo 6 v. v. iki 10 v.v.).

PL1

CLEVELAND, OHIO
Balfo vajus

Šiuo metu, kaip ir kiekvienais 
metais, Clevelande vyksta Balfo 
vajus. Jis vyksta korespondenti
niu būdu. Aukos siunčiamos iž
dininkės O. Jokūbaitienės var
du į jos butą. Ar daug tų aukų 
jau yra gauta, nežinia. Anksty
vesniuose vajuose kas savaitę 
būdavo skelbiama spaudoje, kas 
tuo metu jau yra atidavęs savo 
auką. Tie skelbimai bent trijuo
se laikraščiuose ne tiek daug te
sudaro išlaidų, bet nauda būna 
tikrai didelė. Jie primena kiek
vienam, kurie yra pamiršę, kad 
jų stalčiuose dar tebeguli ne
atsakytas Balfo aukų vokas.

š. m. spalio 22 d., Clevelande 
vykstant Balfo direktorių kon
ferencijai, Balfo reikalų vedėjas 
kun. Pr. Geisčiūnas padarė per 
Tėvynės garsų radiją atsišauki
mą j Clevelando lietuvius, prašy
damas nepamiršti aukomis sa
vo brolių ir sesių, esančių okup. 
Lietuvoj, Sibire ir visam plačiam 
pasauly, kurie serga, ištikti ne
laimių ir atsidūrę didžiuliame 
varge. Radijo vedėjui J. Stem- 
pužiui paklausus, koks yra au
kų stovis Clevelando skyriaus, 
kun. Geisčiūnas atsakė, kad šio 
skyriaus praėjęs aukų vajus yra 
žymiai menkesnis už prieš tai 
buvusi. Paaiškėjo,, kad 1969 
metų aukų vajus davė 4,300 dol., 
o 1070 m. tik 2680 dol. Kiek šiais 
metais jis duos aukų, nežinia, 
bet jei nebus nieko kito daro
ma, kaip "išsiuntinėti vokus ir 
laukti jų grįžtant su aukomis, 
tai gali duoti dar mažiau.

Skyriaus valdyba ir kontrolės 
komisija ir šiais metais yra ta 
pati — metinis susirinkimas ne
buvo šauktas. Aukotojai neži
no, kada ir kiek jų aukų buvo 
pasiųsta Balfo centrui ir kiek jų 
išleista skyriaus reikalam, šiem 
ir kitiem neaiškumams esant, 
kontrolės komisija privalo kiek
vienų metų baigtą aukų vajų pa
tikrinti ir rastą padėtį paskelbti 
spaudoje. To nepadarius, Visa 
tai gali labai skaudžiai pakenkti 
šių metų vajui. J. B.

Pietų Amerikoje
Vėnėzuelos lietuvių naujienos

Inž. Linas Mažeika ir abitu
rientė Nijolė Kukanauzaitė su
kūrė lietuvišką šeimos židinį.

Dr. Vytautas Algimantas Su
bačius profesriauja Carabobo 
universitete.

Arūnas Gineika studijuoja me
dicinos mokslą Simon Bolivar 
universitete, Caracas.

Jūratė Kukanauzaitė, baigusi 
gimnaziją, studijuoja anglų kal
bą Pedagogijos Institute, Mara- 
cay.

Eduardas Gavorskas, akordeo
nistas, mokosi gimnazijoje ir 
administruoja Lietuvių Vargo 
Mokyklą, Maracay.

Stud. Kymantas Subačius pa
sireiškia filmų gamybos mene, 
Carabobo.

Stūd. R. Klovas redaguoja jau
nimo skyrių “Venecuelos Lietu
vyje”.

Petras Krikščiūnas ir Yolanda 
Bielukaitė. Caracas lietuvių tau
tinių šokių ansamblio dalyviai, 
šiemet baigė gimnazijos moks
lą.

Inž. Viktoras Kamantauskas 
iš JAV viešėjo G. V. Tamašaus
kų šeimoje, kurių dukros Vida 
ir Rasa studijuoja universitete.

Inž. Jurgis Gediminas Gavorš- 
kas, baigęs Muencheno universi
tetą, grįžta Venezuelon.

Kute ik. ICwkahuiLca si Klijuo
ja humanitarinį mokslą Carabo
bo universitete.

Alf. Arūnas Gineika studijuo
ja chemiją Simon Bolivar uni
versitete.

Dr. Aleksandras Vabalas su 
žmona lankėsi JAV. Grįžo į Bar- 
quisimeto, kur yra gražiai įsikū
ręs.

Bolis Petruševičius, jaunesny
sis Venezuelos kariuomenės lei
tenantas, pakeltas į leitenanto 
laipsnį.

Henrikas Gorodeckas, studi
juojantis antropologiją Pary
žiaus universitete, apsivedė su 
Elena Rosales, baigusia Unive- 
ridad Central de Venezuela, sie
kiančia doktorato Paryžiuje.

J. ir L. Zavadzkai, Foto Ne
ris savininkai, nusipirko gražius 
namus Valencijoje.

H. Babianskas, ansamblio mu
zikas, atidarė foto reikmenų par
duotuvę, Caracas.

Dr. A. Jaloveckas atostogas 
praleido Europoje.

Venecuelos Lietuvis

MAISTAS IR ŠIRDIS
Chicagos universiteto tyrinė

tojai pateikė nebeabejotinus įro
dymus, kad tipingas “ameriko
niškas” maistas, kaip jis dau
giausiai čia valgomas, skatina 
arterijų sukietėjimą ir to rezul
tate širdies atakas.

Tų tyrinėtojų studijos taip 
pat parodė, kad tą patį ameriko
niškąjį maistą “išmintingai pa- 
modifikavus”, žymiai sumaži
nant gyvulinius riebalus, cho- 
lesterolą ir rafinuotąjį cukrų, 
galima yra išvengti arterioskle- 
rozės, nuo kurios daugiau kaip 
visas trečdalis amerikiečių mirš
ta tarp 40 ir 45 metų amžiaus.

Tyrinėjimai buvo daromi su 
rhesus beždžionaitėmis, kuriij 
metabolizmas (medžiagų apy
kaita) yra artimiausiai panaši 
žmonių metabolizmui. Viena 
bėždžioniukių grupė dvejus me
tus buvo maitinama “išmintin
gai modifikuotu” žmonių mais

- :■ A. f A?
SALLY PUCHENKI
Pagal tėvus Paukšta

Gyv. 3521 W. 65th Place
Mirė 1971 m. lapkričio men. 13 dieną, 10:45 vai. vakaro, sulau

kusi 60 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilniaus apskr.
Amerikoje išgyveno 44 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus kun. Anthony, duktė Mary Walter, žentas 

William; pusbrolis Povilas Jaksimaga, švogerka Anna Paukšta, jos vai
kai:rseselė Kazimierietė Jane - Frances, Alphonse, John,. Fred ir Ray. 
Lietuvoje liko 2 broliai ir sesuo.

Buvo amžina narė šv. Kazimiero seselių rėmėjų, Šv. Pranciškaus 
seselių rėmėjų, Putnam Nekalto Prasidėjimo seselių rėmėjų, Tėvų Jė
zuitų, Tėvų Marijonų ir Saleziečių rėmėjų.

kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue. , , x ; .

Trečiadienį, lapkričio 17 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios Į. Gimimo Panelės Švenč. Marijos parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Sally Puchenki giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė ir Jciti giminės.

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

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte. 
Apie senus laikus, , , 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ai 
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 Frfnkienė - 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- 
kėvičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

4. Stasi Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, j 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 641 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

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 šavo dievais, 54 pst, $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.

‘NAUJIENOJ,
1739 So. HALSTED St^ CHICA&t), ILL 60608.

tu, aatioji grupė kaip tik tokiais 
produktais, kuriais amerikie
čiai minta: pienas, kiaušiniai, 
kepta jautiena (roast beef) ir 
kiauliena, vištiena, sūris, svies
tas, cukrus, bulvės, morkos, grū
diniai (cereals), vaisiai, pyra
gas (cake) ir sultys.

“Išmintingoje dietoje” buvo 
daugelis tų pačių produktų, tik 
po mažiau arba visiškai ne to
kių, kuriuose yra daug taukų ir 
cholesterolo.

— Adv. S. Thomas Sutton pa
siskelbė kandidatu į US senatą 
Illinois valstijoje. Chicagos lie
tuviams jis yra žinomas kaipo 
kalbėtojas prieš priverstiną in
tegraciją ir nekilnojamo turto 
tarpininko J. Bacevičiaus gynė
jas tokio pobūdžio byloje.

Can a young girl 
college graduate 

from the 
Middle West find 
happiness in Tho 

Peace Corps?

JVJl® Jn.here:

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS I

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

- - - - ---- -----------

The Peace Corps 
.Washington, D. C. JO526

C Weese seod me Informatioe.
C Weese tend me en application,

heme

Addrm________

e*/---------------------------------—

•toto Code______

KiWsbed u a public servict In cooptn 
toioa wtth The Advertiaifw AoueciL

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Humboldt Parko Lietuviu klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, lapkričio 17 dieną 12:30 
vai. popiet, Almera Simons parkelio 
svetainėje, 1640 N. Drake Ave., pir
mame aukšte, 103 kambaryje. Nariai 
ir narės prašomi laiku atvykti ir. no
rinčių įstoti į mūsų klubą kandidatų 
atsivesti. Po susirinkimo bus kuklios 
vaišės.

W. Mankus, nut. rašt.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE A5TENUE

Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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O KAIP YRA REIKALAI SU AUTOMOBILIAIS Į LIETUVĄ
r Kiekvienų dienų pasiklau
sau Sofijos Barkus ir Margu
čio leidžiamų radijo valandų. 
-Klausau atidžiai, nepraleisda- 

. mas nė gausokų garsinimų.
Neužsuku aparto, kai skaito
mi ir mirties pranešimai. Kiti 
mano amžiaus seniai jų kar-

Igal daugiau kaip dešimt mėlti, 
kada jis dar pasisukdavo 
Bridgeporte, turėjau prekybi

nių reikalų,, berods, ir su tais 
Lietuvą, 

nesivaržydamas jo
sunkiai išsprendžiamų dalykų, pačiais siuntiniais j 
Visai būtų kitas reikalas, jei į Tad Įėjęs 
čia, kaip sakoma, tie mieli gi-!iš karto paklausiau, 
minaičiai būtų po ranka, 
pirkdami dažnai naujus 
mobilius, atiduotume tuos, 
ir naudotus, bet dar gerus au-!je automobiliais, 
tomobilius savo

HELP WANTED — MALE 
Darblnlnkv Reikia

Paskaita apie Kruščiovo 
laidotuves

Cleveland, Ohio. Senosios 
kartos vengrų kilmės advoka
tas Edward L. Sepessy (rug
sėjo pabaigoje) buvo nuvykęs

kiek jisjsu ekskursija Į Sovietų Sąjun- 
Mes, kasmet per savo Įstaigą aprū-Lą ir netikėtai pakliuvo į neži- 

auto-jpina Lietuvoje lietuvių gami- „omo žmogaus laidotuves. Se
ka.!, namais kad ir Sovietų Rusijo- kančią dieną paskaitė

tais nenori klausytis, lyg tai 
būtų pokalbis su pačia giltine. 
Pasuka kitą stoti ar net visai 
išjungia garso bangų priimtu
vą. Matyt, ne vienam iš jų jau 
bus privargę nervai,jog atro
do, kad kito žmogaus mirtis 
yra tarsi ir jam priminimas, 
kad ir jis jau stovi prie kapi
nių geležinių vartų. Man rodos, 
įtariais ir tuose skelbimuose 
^pasitaiko vertų dėmesio daly- 
ių.

Jau, tur būt, prie- tokių sąly
gų būtume visus savo gimines 
iki ketvirtos kartos apmotori- 
zavę. Bet dabar, jei tai norėtu 
me padaryti, pats reikalas pa
sidarytų nebeįmanomas . Juk 
ji reikėtų pristatyti Į uostą, 
pervežti ir dar prie tokių rie
biu muitu. Tas senas automo- C L
bilis kelius kartus prašoktų sa
vo vertę ir pasiektų tūkstan
čių sumą. Man rodėsi, kad ir 
Rusijoje gaminamų automobi-

• “Prav-
Tokiu mano doje”, kad tai buvo Krušėiovo 

iminaiėianis. klausimu jis man atrodė kiek laidotuvės.
nuslebintas. Kai aš pasiteira
vau, ar bent vienas toks auto
mobilis pasitaiko per metus, 
tai jis net nusišypsojo. Norin
čių pirkti automobilius savo 
giminėms esą nemažai. Bet 
priklauso nuo aplinkybių. Au
tomobilių kaip Moskvič var
do gamybos leidžiami Sovie
tų Įstaigų gana ribotai, maty
ti, ten automobiliu fabrikams 
neįmanoma pagaminti tiek, 
kiek vartotojai pareikalauja.

Turėdamas pagrindo galvo
ti, kad advokatas Sepessy ob
jektyviai nušvies savo kelio
nės po Sovietų Sąjungą Įspū
džius, Lietuvių Konservatorių 
Klubas pakvietė advokatą Se
pessy paskaitai, kuri įvyks 
penktadienį, lapkričio 19 d. 8: 
39 vai. vak. Union Savings & 
Loan Association Salėje, 5106 
Wilson Mills Road (kampas 
Richmond & Monticello).

TECHNICIAN
FOR CLOSE CIRCUIT 
TELEVISION SYSTEM, 

SERVICING, ETC.

! DeVry graduate or equivalent. 
North-West side location.

Excellent opportunity.
CALL

725-7300
Ask for JOHN ZMOLEK

SHIPPING HELP
GOOD PAY & BENEFITS FOR 

PERMANENT MEN.
APPLY IN PERSON

ACME - WILEY CORP.
2480 Greenleaf, Elk Grove Village

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE . REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KEJIMAI3

DEL YJSŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — N0TARL4TAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

Prisipažįstu, jog mane ilgą 
laiką stebino tie siuntinių ben- 
ilrovių pranešimai, ką jie siun
čia i Lietuvą. Labiausiai ste
bino ta vieta, kur kalbama 
apie automobilius. Kartais ir 
'nusišypsodavau, jog tai daro
ma dėl vaizdingumo. Norint 
pasakyti, jog ten visko trūksta, 
jr tos siuntinių beodrovės gali 
Siųsti viską, pradedant nuo 
adatos iki automobilio.

Taip man atrodė ne dėl to, 
kad tie mūsų giminaičiai ne
norėtų, nelauktų tokios dide
lės dovanos, o dėl praktiškai

lių kaina turi prašokti visas ge
raširdiškumo ribas. Bet pasi
rodo, jog mano galvojimas, 
praktiškai imant, buvo klai
dingas.

Kai pereitos savaitės pra
džioje ėjau pro Vytauto Va- 
lantino vadovaujamą Cosmos 
Parcel Express corp. 2501 W. 
69 gatvėje jo Įstaigą, ir kai 
dar buvo gerokai prieš pusiau
dieni, kada žmonių buvo ma
žiau, tariau bus verta pasikal
bėti apie tą man iš smalsumo 
kilusią mano galvoje mįslę. 
Vytautą Valantiną pažįstu jau

■&
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA '
I

Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią i 
knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pusi. $6.00
IG Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi--------------- $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pusi. ____________________________ $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; II dalis, 225 pusi., įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais — ---------------------- ----------------- $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.„ $5JO 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusk ------------ ------------------ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU,

S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 
įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — ________ $4.00

Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 
pusk, dabar tik$10.00

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago 8, DI. — Telef. HA 1-6100

-............................... ............ —

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824S

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

į 2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tek WA 5-2787 
DId»H» pulrinldmij Jvilrlu prtklų.

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
-

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halstad St., Chicago, HL 60608. — Tel. 254-3320

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatat

V. VALANT1NAS
__ .. ___ ___

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

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

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

......_ . - ..................... - . .. .
Ul 11 ■ 11 ■ -- ■

J Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS g
I

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Į Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
I 1739 So. Halsted Street, Chicago, Dlinoi* 60608

Ir šiuo metu pas ji laukian
čių tų automobilių Moskvič 

i esanti nemaža eilė. Kad nebū- 
;tų tų ten esančių apribojimų, 
jtai, tur būt, jų skaičius ir per 
jo Įstaigą per metus siektų 
daugiau šimtinės. Mažiau ap
ribojimų Saporožec automobi
liams, bet, tur būt, jų išvaizda 
ar kas kita yra blogesnės ver
tės už tuos Moskvič fabrikų ga
mybos, kad giminaičiai nere
tu atveju yra godesni pastarų
jų gauti ir bevelija net ir ilges
ni laiką palaukti.

To pokalbio metu man ir 
daugiau kas išryškėjo apie 
dovanų siuntimą i Lietuvą. 
Dabar maisto siuntinių siun
čiama daug mažiau, ir tai dau 
giausia jau nedirbantiems ir 
visiškam skurde gyvenantiems. 
Daugiausia siunčiama rūbų ir 
kitų panašaus pobūdžio reik
menų. Siunčiama nors daug 
mažiau laikrodžių ir kitų pra
bangių prekių. Nors retesniais 
atvejais užsakoma ir tokių fab
rikų gaminių, ne vien automo
bilių kaip, sakysime, šaldy
tuvu, skalbimo mašinų ir kt. 
Bet tos dovanos, žinoma, tai
komos tiems, kurie gyvena 
mieste.. Išsiunčiama ir išimti
nų dalykų. Taip, sakysime, 
mačiau paruošiamą siuntinį, 
kur išsiunčiami mirusiųjų ka
pų papuošimui vainikai, ži
noma, jie ne iš gyvų gėlių. 
Tai specialūs, negendantys, ne- 
rūdyjantys dirbtinų žalumynų 
vainikai. Neklausiau išsiunti
mo kainos, bet manau, tai ne
pigus dalykas. Pasirodo, jog 
esama net tokių dalykų, kurie 
ne tik priklauso kokiems pra
bangos daiktams, bet yra bran 
gūs ten gyvenantiems gimi
nėms.

Ir kodėl siuntėjai negaili to
kių brafigių dovanų? Juk tų 
siuntėjų tarpe yra nemaža tė
vų, ten palikusių savo vaikus. 
Yra karo aplinkybių dėka per
skirtų šeimų, yra ir kitų arti
mų brolių, seserų ir mylimų 
širdžiai asmenų. Tad negaili
ma jiems savo pagelbos. kar
tais ir save tuo apsunkinant. 
Žinoma, turime savo tarpe ir 
jau pasiturinčių asmenų, ku
riems, be abejo, nesudaro fi
nansinės problemos kad ir au
tomobilio užsakymas. Juk no
rima, kad jie pajustų ne tik 
mūsų gerą širdį, bet galėtų 
pasinaudoti bent dalinai tais 
patogumais, kuriais mes kas
dien čia, Amerikoje, gyvenda
mi naudojamės.

Šia proga apsidairiau ir pa
čiose jos patalpose. Jos gana 
erdvios, susidedančios iš trijų 
gana didokų kambarių. Ir rei
kia pasakyti, jos visos ir netuš
čios. Visose matėsi lentvnos su 
gausiai prikrautomis prekėmis. 
Tad siuntėjams ji] pasirinki
mas gana didelis. Be to, ši 
įstaiga savo skyrių turi Brid
geporte. Atrodė, jog žinant 
jo nuoširdų būdą, rūpestingą 
paslaugų ir jau sulaukusį šia
me profesiniame darbe penk
mečio, jie turi ir gerą pasiti
kėjimą siuntinių tarpe. Mano 
Čia atsilankymas ir buvo ne 
beprasmis. Sužinojau rūpimų! 
dalykų ir išsprendžiau tą iš

Atsiųsta paminėti
PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kris

tijono Dahelaičio Lituanistikos 
mokyklos mokinių laikraštėlis 
1971 m. lapkričio mėn. 6 d. Nr. 
1. Nepažymėta, nei kelinti me
tai eina, nei kelintas iš eilės nu
meris, nei kas redaguoja ir lei
džia. Tad teatleidžia leidėjai ir 
redaktoriai, jei šį kartą sumi
nėsime tik bendradarbius-bes.

Piešinėliais, braižinėliais ir 
kūrinėliais reiškiasi: Gina Po- 
dytė VI kl.; Birutė Tamulynaitė 
Vb kl.; Viktoras Martinka Va 
kl.; Irena Giečiūtė VI kl.; Anta
nas Gliozeris VI kl.; Ona Plepy- 
tė VII kl.; Balys Pakštas VI kl.; 
Petras Mažeika IV sk.; Linas 
Kučas Vb kl.; Vida Papartytė Va 
kl.; Antanas Bindokas VI kl.; 
Dovilė Saubalytė Vb kl.; Loreta 
Rudaitytė VI k.; Albertas Vala
vičius VI kl.; Paulius Bukavec- 
kas 5b kl.; Laimė Lauciūtė Vb 
kl.; Marytė Pociūtė Vb kl.; Aud
ra Aleknaitė Va kl.; Vida Rek- 
laitytė IV sk.; V. Venckutė VI 
kl.; Vita šerelytė VI kl.; Rasa 
Jovarauskaitė VII kl.; Arūnas 
Kaminskas VII kl.; Paulius Iva
nauskas V sk.; Vilija Vakarytė 
VII kl.; Vida Papartytė Va kl.; 
Monika Overlingąitė VI kl.; Ri
mas Karklys Vll^kl.; Magdutė 
Belickaitė VI kl.; Vytautas Vit
kauskas IV sk.; Aldona Urbuty- 
tė VI sk.; Virginija Markevičiū
tė VII kl.; Irena Pranokevičiūtė 
Va kl.; Vida Lietuvninkaitė VII 
kl.; Paulius’Alekna V sk.; Rita 
Mecevičiūtė VI kl.; Jonė Karu- 
žaitė VII kl.; Indrė Bildušaitė VI 
kl.; Rūta Pakštaitė V sk.; Algis 
Vaznelis VI kl.; Violeta Buro- 
kaitė Vb kl.; Silvija Kučėnaitė 
IVb sk.; Dalia Musonytė IVb 
sk.; Vilija Ramonaitė IVb sk.; 
Dana Kinderytė IV sk.; Vytenis 
Rasutis VI kl.; Rūta Valavičiū
tė V a sk. ir Danutė Petkūnaitė 
VI kl.

Viršelių piešiniai Rasos Mace
vičiūtės; visos nuotraukos V. 
Noreikos.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IEŠKAU
NUOMOTI KRAUTUVEI

PATALPĄ

Skambinti tel.
733-3494

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
su virtuvės privilegijomis 

antrame aukšte.
5533 S. TALMAN AVĖ.

Tel. 737-4076

įvairių etninių grupių atsto
vams kalbėjo izraelio general, 
konsulas Shaul Ramati, pabrėž 
damas, kad tautas ir etnines 
grupes glaustis skatina “jėga, 
kuri mums visiems grasina,} 
būtent Sovietų Sąjunga, kuri! 
siekia užvaldyti pasaulį, bet 
tą savo siekimą bando užmas
kuoti retorika”.

Pagal tą retoriką, “kiekvie
nas, kas nori apsisaugoti nuo 
sovietų imperializmo, apšau
kiamas karo kurstytoju, o bru
talus, totalitarinis režimas pa
vadinamas “liaudies demokra
tija’’. Ramati • perspėjo, kad 
laisvė gali būti prarasta, jei 
nebūsime pasiryžę ją ginti.

Italų šventoji Chicago j
Chicagos kardinolas Cody 

praeitą sekmadienį Holy Na
me katedroje celebravo mišias 
minint'25 metų sukaktį, kai 
buvo kanonizuota šventoji 
Francis Xavier Cabrini, italė 
imigrantė, kuri 1889 m. atvy
ko i JAV-bes ir buvo naturali- 
zuota 1909 metais. Tai pirmo
ji katalikų šventoji Amerikoje.

šventa Cabrini gimusi Itali
joje 1850 metais, ten įsisteigu
si Šventos širdies seserų misi
ją ir Amerikoje steigusi ligo
nines, mokyklas ir našiaity- 
nus.

šelpiamųjų padaugėjo 43%
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' J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

Tel.: REpublic 7-1941

K. ERIN GIS
CALIFORNIA SUPER SERVICE.
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

IŠ CHICAGOS I R 
APYLINKIŲ

šilčiausias sekmadienis.
Praeitasis sekmadienis su 

kaupu atsilygino už užpraeitą- 
jį. Tuomet temperatūra aplink 
Chicagą buvo nukritusi iki 18 
laipsnių, o praeitą sekmadienį, 
lapkričio 14 d. buvo pakilusi 
iki 78 laipsnių F., tai yra visu 
laipsniu daugiau negu tą die
ną buvo Miami, Fla.' čikagiš- 
kiai pradeda nerimauti, kad 
floridiečiai nesusimanytų grįž
ti sezono pabaigos nelaukę.

Teisybę pasakė
Praeitą sekmadienį Sherman 

House, Chicagoje, lenkų — 
vengrų federacijos mitinge, 
dalyvaujant daugiau kaip 20

smalsumo kilusią mįslę, jog 
automobiliais aprūpinimas gi
minių Lietuvoje yra realus 
dalykas, o ne vien tik garsini
mų vaizdingumo parinkti žo
džiai. A. VU-

Tikrinant Illinojaus biudže
tą nustatyta, kad šalpai išlai
dos šiemet yra 43 nuošimčiais 
didesnės kaip buvo pernai ir 
kad šalpos sąmatai $521.4 mi
lijonų iki ateinančių metų bir
želio mėnesio dar trūksta SI07 
milijonų.

Praeitais fiskaliniais metais 
Illinojaus šalpos išlaidos siekė 
$842.4 milijonus, iš tos sumos 
Illinojaus dalis buvo $471.8 mi
lijonai, kita dalis — federali
nis priedas. Vien Cook apskri
tis (su Chicagos miestu) pai
ma apie 70 nuošimčių visų šal
pos išlaidų.

tojų klubui, kurio pirmininkas 
yra Sgt. Žudyk.

— St. Economist laikraštis 
sekmadienio laidos pirmame 
puslapyje įdėjo didelę lietuvišku 
kalėdinių puošmenų nuotrauką 
su jų žinove Eleonora Zapoliene. 
Rašoma, kad šie bepradedą nyk
ti lietuvių liaudies kūriniai at
gaivinti Chicagoje Lietuvos kon
sulato pastangomis ir dabar sa
vo grožiu stebina visą pasaulį.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejuje šią savaitę vyksta vai
kams knygų ir auklėjimo prie
monių paroda su pasakų sakyto-

TRUMPAI

— Rytoj pradėsime spaus
dinti Alto pirmininko Dr. Ka
zio Bobelio ataskaitinį prane
šimą suvažiavusiems Alto at
stovams.

— Anthony Wenskus yra Chi
cagos miesto policijos ginklinin-

jais ir inscenizacijomis pagal 
bendrą akcijos šūkį — atrasti 
lobius knygose. Mūsų leidyklos 
yra išleidusios gerų lietuviškų 
knygų vaikams. Jų yra ir Nau
jienose.

šakių Apskrities Klubas 
kviečia visus į metinės Derliaus 
šventės vakarą lapkričio 20 d. 
8 vai. vak. Marquette salėje, 
6908 S. Western Ave. Bus links-

kas ir taktinės akcijos priemo- ma programėlė, gros Ramonio 
nių urėdas. Dauguma lietuvių, orkestras. Įėjimas, šilta ir šalta 
tarnaujančių Chicagos miesto vakarienė 5 dol. asmeniui. Re-
policijos įvairiose pareigose, pri
klauso Lietuvių policijos tarnau-

zervacijoms telef. 225-4995 arba 
776-8688. (Pr).

SAVI NAMAI NEŠĄLĄ
5 BUTŲ AUKŠTAS MŪRAS. 50’ lo

tas. 3 auto mūro garažas. Naujas 
gazu šildymas. Aluminum langai. 
Apie $8,000 nuomos. Pusė bloko nuo 
parko. $46,000.

2 BUTŲ GRAŽUS MŪRAS. Beveik 
kaip naujas. Aluminum langai. Įreng
tas šiltas beismantas. Naujas garažas. 
Blokas nuo parko. S38,500.

3 BUTŲ 1% AUKŠTO MŪRAS. Ga
zu šildymas. Geros pajamos. Gražūs 
butai. Garažas. Arti ofiso. $34,000.

6 KAMBARIŲ MŪRAS. Kabinetu 
virtuvė. Moderni vonia. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. Arti mūsų. — 
$19,000.

9 KAMBARIŲ modernus bungalow. 
Liuksusinė vonia, kabinetų virtuvė. 
Pilnai įrengtas beismontas. * Židinys, 
šildymas gazu. Nauji kilimai. 2 auto 
garažas. Marquette Parke. $28,000.

4 BUTŲ gražus mūras ir^ 4 auto 
mūro garažas. Naujas gazo šildymas. 
Aluminum langai. Prie Maria High. 
— $42.700.

Valdis Real Estate
f051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

2 PO 4 MŪRINIS, sxiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas. Brigh
ten Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PCTTOS BUNGALOW, įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave".

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais iren 
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2951 WEST 63 STREET 

436-7878

APYNAUJIS 2-ju butą gražus mūr., 
po 3 mieg., alumin. langai, karštu van
deniu šiluma gazu. 2-jų autom, gara
žas. Gražioje vietoje prie parko. — 
$40,500.

6 KAMB. MŪR.. moderni virtuvė ir 
vonia, alum, langai, karštu vandeniu 
šild. gazu. Marquette Parke. S21.500.

APYNAUJIS 1% aukšto mūr., alum, 
langai, šiluma gazu. įrengtas rūsys. 
2-ju autom, garažas. Marquette. Par
ke S36.500.z- i ė •

GRAŽUS 4 BUTU inifrAalum. lan
gai, karštu vandenitfc^ig^ĮazH, mo
dernios vonios^ garažas. Mar
quette Parke'/

VIRS 50 TĖDU-4?l®crtį gražus kam
pinis sklypaSį/Ž-jli JDuttSnamui. Oak
lawn. Teiraakitės.i*- S

LABAI GERAS; *50 butų mūras, 2 
automobiliu "mūro /garažas, Marquette 
Parke.;—- Tik $88.000. >

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

*NAUJIENOS* KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS


