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Rusai suvaržė pagrindines Lietuvos piliečiu laisves, 
varžo susisiekimą, keliones

Republikomi partijos platformos komitetui pareiškimus da
rė lenkų susivienijimo pirmininkas Aloysius Mazewskis, latvių 
atstovas Gatis Mastins, ukrainietis Dr. Lev E. Dobrianskis, ir 
vengras Istvan Gereben. Spausdiname lietuviško memorandumo 
pradžia:

PAMAITINO RAMSEY CLARKĄ NAUJAIS 
PAŽADAIS

Sen. McGovern padarys, ko apdairesni už jį žmonės 
nepajėgę padaryti

SAN FRANCISCO, Cal. — Iš šiaurės Hanojaus parvažiavęs 
Ramsey Clark parvežė naujus rinkiminius pažadus.

i - . -

Parvažiavusio turisto paklau
syti susirinkusiems laikrašti- 

*;• ninkams jis patarė prezidentu 
U ' rinkti sen. George McGovern, 

nes komunistai jam prižadėjo 
paleisti belaisvius, jeigu sen. 
McGovern bus išrinktas.

Ne vienam turistui propa
gandistai yra pažadėję baigti 
karą ir paleisti belaisvius, bet 
iki šio meto to nepadarė. Nėra 
pagrindo manyti, kad Ramsey 
Clarkui duoti -pažadai bus ge
resni.

Pažadai duoti privačiam 
keleiviui

šiaurės Vietnamo komunistų 
vadai nepažada belaisvių palei
sti oficialiems JAV atstovams, 
su kuriais Paryžiuje jie tariasi 
Vietnamo taikos reikalu. Jie 
pažadėjo privačiam keliautojui 
Ramsey Clarkui, kuris pats vie
nas pasiryžo vykti i šiaurę ir 
tartis dėl belaisvių.

— Išrinkus sen. • McGovern 
Amerikos prezidentu, tuojau 
būtų paleista dalis belaisvių, — 
Clarkui pasakė užsienio minis-, 
teris Duy Trinh, o-kar-McGpv- 
ern.perimtų krašto.valdžią, tai 
paleistu ir likusius.

Prašo sustabdyti karo 
veiksmus

šiaurės Vietnamo komunis
tai reikalauja, kad JAV tuojau 
sustabdytų karo veiksmus ir 
atsisakytų remti dabartinę pie
tų Vietnamo valdžią, pasakoja 
grįžęs Ramsey Clark.

Clark tvirtina, kad šiaurės 
Vietnamo valdžia prašė padary
ti pareiškimus per Hanojaus 
radiją, bet jis atsisakęs ir ne
žinąs, ką komunistai leido radi
jo bangomis.

Ramsey Clark buvo vežioja
mas po šiaurės Vietnamą ir tik
rino Amerikos lakūnų padarytą 
žalą, bet jis atsisakė apie tai 
kalbėti. Pirma jis yra pasiryžęs 
raportuoti “taikos komitetui”, 
kuris jį pasiuntęs į šiaurės Viet 
narna. « ''W
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Vėžio nugalėjimo 
laukiama greitai 
GENEVA, Šveicarija (dpa). 

— Vėžio problemos išsprendi
mo jau galima laukti kiekvieną 
dieną”, pasakė vadovaujantis 
rusų profesorius G. I. Abelev. 
Ta žmonijos rykštė, nuo kurios 
JAV ekspertų apskaičiavimu 
per ateinančius 10 metų turi 
mirti pusketvirto milijono ame
rikiečių — ta rykštė Abelevo 
Įsitikinimu gali nugalėta kai 
tik' pasiseks izoliuoti ir identi
fikuoti žmonių vėžio virusus. 
Profesorius Abelev tvirtina, 
kad tatai pasiseks dar šiais, 
galbūt ateinančiais, o tikriau
siai ten kitais metais.

Dr. Abelev pranešimą paskel
bė J. T. Pasaulio Sveikatos Or
ganizacija. .Tame nurodyta, dėl- 
ko iki šiol visi vaistai ir prie
monės nuo vėžio negelbėjo. 
Dėlto, kad visi tie vaistai muš
dami vėžio celes kartu mušė ir 
sveikąsias celes. Panašiai yra 
su spindulių terapija ir 
operacija. Tikras vaistas bus

REIKALAUJA SUMAŽINTI MUITUS 
SIUNČIAMIEMS SIUNTINIAMS

IŠ VISO PASAULIO
♦

DALLAS, Tex. — Multimi
lijonierius H. Ross Perrot, iš
leidęs keletą milijonų dolerių 
besistengdamas išlaisvinti Ame
rikos kareivius, esančius nelai
svėje Pietryčių Azijoje, pasakė 
turis informacijų, kad karas 
baigsis dar prieš lapkričio mė
nesio rinkimus. .

šiaurės Vietnamas 'nedaug 
pasirinkimo teturis. Jie dabar 
galvoją, jei lauks iki po rinkimų 
ir Nixonas tikrai bus išrinktas, 
tai jis po rinkimų bus dar kie
tesnis.

SAIGONAS, Vietnamas. — 
Sugauti vartojant ar pardavi
nėjant narkotikus -— heroiną, 
kokainą, morfijų ar opiumą 
Piet. Vietname asmenys nuo 
šiol gali laukti viso amžiaus ka
lėjimo arba sušaudymo.

Pietų Vietname prezidentas 
Nguyen Van Thieu praeitą pir
madieni paskelbė visą eilę kovai 
su narkotikais Įstatymų ir Įsa
kymų, kurie skaitomi griež
čiausi yigamexpasaulyje. ...

CANBERRA, Australija. — 
Cenzo ir statistikos biuro žinio
mis, jau antri iš eilės metai, 
kaip naujieji imigrantai rekor
diniais skaičiais apleidžia Aust
raliją. Valdžios žmonės toki 
reiškinį aiškina pašlijusia Aus
tralijos ekonomija. Australiją 
daugiausiai pradeda apleisti 
britai, airiai, amerikiečiai, vo
kiečiai ir olandai.

CHICAGO. — Juodųjų musli- 
mų pranašo ir vado Elijah Mu- 
hammado žmona Clara Muha
mmad, 72 m. amžiaus, mirė an
tradienį, savo puošnioje rezi
dencijoje 4847 S. Woodlawn 
avę. Ji paliko 4 sūnus ir 2 duk
teris. Pati savo vyro religijos 
veikloje nedalyvavo.

Allacho pasiuntinys pranašas 
Elijah Muhammad savo šven
tovę turi adresu 7351 S. Stony 
Island. Jis leidžia savo. laikraštį, 
pavadintą vardu “Muhammad 
Speaks”/ ir skelbiasi turįs 70,- 
000 savo pasekėjų.

WASHINGTONAS. — Kon- 
gresmanas Keith Sebelius (R. 
Kansas) apskaičiavo, kad vald
žios biurokratizmas (popie
riaus darbai) kaštuoja po 836 
bilijonus per metus. Visokių 
formų užpildymai, kaip yra rei
kalaujama iš biznierių, ne tik 
vargina ir apsunkina, bet sta
čiai grasina iš biznio išvaryti. 
Senato smulkaus biznio komite
tas turi žinių, kad tas formas 
atspausti, išsiuntinėti ir sudėti 
kasmet kaštuoja po 18 bilijonų 
dolerių, kita tiek kainuoja biz
nieriams tas formas užpildyti.

Slovakijoje ledų kruša
Slovakijoje iškrito kumščio 

didumo ledai. Sobrance mieste
lyje keliolikos minučių laiko
tarpy buvo išdaužyti visi lan
gai, stogai ir padaryta kitokių 
nuostolių.

pagamintas, kuomet žmonių 
vėžio sukėlėjo klausimas bus 
išspręstas.

Amerika darosi 
klajoklių šalis

FIERY RUN, Virginia.—šis 
gražus kalvų kraštas po pasku
tiniojo pasaulinio karo nebeat
pažįstamai pasikeitė. Daugu
mas jaunųjų negrų išsikėlė kas 
į Washingtona, kas į Chicagą 
ir kt. didmiesčius, o į jų vietą 
atsikraustė biznieriai ir civili
niai tarnautojai, nusibodę mie
stais ir ieškantieji gamtos gro
žio ir ramybės.
t . Tūlas .Vance • Packard apie 
Amerikos gyventoj u judėjimą 
parašė knygą, pavadindamas 
“Svetimųjų tauta” (A Nation 
of Strangers), kurioje be kt. 
konstatuoja kad:

Apie 42 milijonai amerikiečių 
keičia savo namus ir adresa ma
žiausiai kartą per metus. Tai 
yra apie penktadalis visų JAV 
gyventojų.

Cenzo biuro apskaičiavimais 
iki 1975 metų 65 nuošimčiai 
amerikiečių gyvens metropoli- 
tinėse srityse (didmiesčiuose). 
Tarp 1940 ir 1960 m. per tuos 
20 metų septyniolika su puse 
milijono žmonių apleido far- 
mas, didesnė pusė 1940 metais 
žemės ūkyje gyvenusių žmonių. 
Kėlimasis į miestus tebevyksta.

Dūminės trobelės 
ok. Lietuvoje

Newyorkiškėje Laisvėje Ele
na N. Jeskevičiūtė, aprašinėda- 
ma Lietuvoje patirtus įspū
džius, tarp kitko pažymi, kad 
arti Alytaus rastos net 6 dūmi
nės gyvenamos trobelės, paste
bi “Arti Alytaus užėję į dūmi
nę, kurioje yra elektra, radijas, 
televizorius, bet be kamino, ir 
senukai nekaip nesutinka eiti iš 
tos dūminės”

Jeigu senukai nesutinka ap
leisti ją pačių statytos dūminės 
trobelės, tai matomai jie ten 
laisviau jaučiasi, negu suvaryti 
ūkininkai į grupinius pastatus, 
tikriau tariant, kalėjimus, ku
riuos kontroliuoja ir prižiūri 
įvairūs pareigūnai. Kiekvienas 
gyvis, o tuo labiau žmogus, 
smagiau jaučiasi, gyvendamas 
kad ir paprastam namelyje, bet 
laisvėje, negu uždarytas ir nuo
lat sekamas, kad ir puikiame 
pastate. S. J.

Senatas buvo pasiūlęs leis
ti prezidentui siųsti Amerikos 
karo jėgas į užsienį tiktai 30 
dienų, bet atstovų rūmai atme
tė tokį suvaržymą.

VĖLIAUSIOS IIHIOS
♦ šiaurės Vietnamo komu

nistams pavyko apdumti protą 
dar vienam amerikiečiui, buvu
siam prokurorui Ramsey Clark, 
— pareiškė John Mitchell, bu
vęs valstybės prokuroras. Jis 
stebisi, kaip toks gudragalvis, 
kaip Ramsey Clark, galėjo būti 
taip lengvai įtikintas. Clark, 
kaip žinome, reikalauja, kad 
prezidentas Niksonas sustabdy
tų šiaurės Vietnamo bombarda
vimus, bet jis nereikalauja, kad 
komunįstąi_...§įĮstabdytų. puoli
mus pietų Vietname. *

♦ Miami policija yra pasiry
žusi areštuoti triukšmadarius, 
jeigu respublikonų konvencijos 
metu triukšmas, demonstraci
jos ir langų daužymas bus pra
dėtas Miami Beach mieste.

♦ Boris Spaskis, dvi dienas 
pailsėjęs ir atsigavęs nuo neti
kėto smūgio, antradienio popie
tę pradėjo naują šachmatų par
tiją. Boby Fischer lošė baltais.

♦ Rytų Vokietijos keleivinis 
lėktuvas, dar nepakilęs, krito ir 
užsidegė, žuvo 156 keleiviai ir 
visa įgula. Komunistinės val
džios pareigūnai buvo pakviesti 
skristi į Juodosios jūros pa
kraštį ir ten pasimaudyti šilto
je totorių žemėje.

Popiežius priėmė plauku 
kirpėjus

Popiežius Paulius VI priėmė 
audiencijoje 6000 į tarptautinį 
kongresą suvažiavusius plaukų 
kirpėjus. Plaukų kirpėjai buvo 
priimti šv. Martyno de Porres 
dienoje.

šv. Martynas kilęs iš Perų 
valstybės XVII amžiuje buvo 
paskelbtas šventuoju ir plaukų 
kirpėjų globėju, mat, jis to 
amato mokėsi.

MOTERIŠKEI ĮSTATĖ 
ATOMINĮ LAIKRODI

MIAMI, Fla. — Virginia Re- 
cupero turėjo silpną širdį, šiaip 
58 metu amžiaus senutė atrodė 
sveika, bet josios širdis nepajė
gė pakankamai stipriai plakti.

Vietos gydytojai įdėjo į jo
sios širdį nuolat plakantį ura- 
nijaus gabalėlį, kuris primena 
širdžiai, kad reikia smarkiau 
plakti. Operacija tęsėsi tiktai 
30 minučių.

Gydytojai yra įsitikinę, kad 
nuolat pulsuojančio uranijaus 
gabalėliai bus naudingesni, ne
gu iki šio meto vartojamos ato
minės baterijos. Dabar nereikės 
baterijų keisti, širdininkams 
tai buvo skausmus kelianti ope
racija.

Sovietai Kinijoj 
ruošia perversmą 

Nekantriai laukia Mao mirties

LONDONAS. — Aukšto ran
go komunistų politikieriai ma
no, kad po Mao Cetungo mirties 
Kinijoje įvyks radikalios per
mainos, kurias įvykdys proso
vietinės jėgos, šiandien netu
rinčios balso, tačiau esančios ir 
tik laukiančios atitinkamo mo
mento pradėti akciją.

Kremliuje f viešpatauja įsiti
kinimas, kad • “politinės jėgos” 
Kinijos viduje, kurioms nesu
gebėta atimt įtakos, pasisako už 
susipratimą ir bendradarbiavi
mą su Sovietų Sąjunga ir ne
stato pirmoje eilėje susitarimo 
su Jungtinėmis Valstybėmis.

Tos pažiūros šalininkai yra 
nuomonės, kad dabartinėje Ki
nijos politikoje nulemia Mao Ce 
tungo antisovietiškas nusista
tymas ir jo nepasitikėjimas 
santykiais su Maskva. Mao Ce- 
tungui mirus tie veiksniai nu
stos vaidinę savo rolę, dėlto 
Mao mirties reikia kantriai lau
kti, kad tuojau valdžios vairą 
galėtų perimti tie politikai, ku
rie trokšta susitarimo tarp Ki
nijos ir SSSR, susiartinimo ne 
vien partijos atžvilgiu, bet ir 
visų pirma kariuomenių jėgų 
suartinimo atžvilgiu.

Buvusio Kinijos karo minis- 
terio ir Mao įpėdinio Lin Piao 
paslaptingas pašalinimas iš ki
nų politinės arenos yra skaito
mas aiškiu įrodymu, kad Kini
joje veikia prosovietiška frak
cija, kurioj didelę rolę vaidina 
ne tik kariškiai, norintieji iš
vengti tiesioginio ginkluoto su
sirėmimo dviejų komunistinių 
valstybių tarpe, bet ir norin
tieji gauti iš sovietų ginklų ir 
ekonominės pagalbos.

BORIS SPASKIS NEGALI 
LOŠTI

REIKIA VIKAS, Islandija. — 
Sovietų šachmatų ėempijonas 
Boris Spasky pranešė, kad pir
madienį jis- negalės lošti. Ofi
cialiai jis pasakė, kad sergąs, 
bet dažniau su juo susitinkan
tieji žmonės tvirtina, kad jis 
dar negalįs užmiršti, kaip jis 
galėjęs taip kvailai pralošti pas 
kutinę partiją. Dabar jis pats 
matąs padarytas klaidas, o ank
sčiau jam atrodė, kad jis laimi.

Jis tvirtina, kad antradienį 
jis daugiau neatidedinės, bet 
loš naują partiją. Dabar Bob
by Fischer turi 8 punktus, o 
Boris Spasky turi 5.

MIAMI BEACH, Fla. — Dr. Kazys Bobelis, Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkas, vakar, rugpjūčio L5 dieną, Įteikė repub- 
likonų partijos platformos komitetui Amerikos Lietuvių Tarybos 
memorandumą, kuriame kelia pačius svarbiausius Lietuvos lais
vės klausimus. Dr. Bobelis perskaitė memorandumą ir komiteto 
nariams padarė reikalingus paaiškinimus.

the Soviet Union is a signatory 
I of the International Postal 
Union, the Republican Party 
platform should include a sta
tement calling for the Soviet 
Union to abide by the regula
tions of the Postal Union and 
allow entry and guarantee deli
very in Lithuania of all mail, 
including all newspapers, pe
riodicals and books from the 
free world.

(Bus daugiau)

Zonos be trafiko 
atgaivina aplinką 
PARYŽIUS. — Įvedus mies

te zonas, kuriose uždraustas 
Tnotorvežimių — automobilių 
sunkvežimių ir-tp. trafikas, pa
tirta, kad tos iki šiol dujų, dū
mų ir dulkių troškinamos mies
to dalys greitu laiku atsigauna. 
Visose pasaulio dalyse — nuo 
Paryžiaus iki Tokio ta pati is
torija: automobilis, dvidešim
tojo amžiaus palaima ir pra
keikimas, yra palaipsniui išgu
jamas iš miestų centrų.

Organizacijos OECD (Eko
nominės Kooperacijos Organi
zacija) pranešimu, rezultate 
oras miestuose greit pagerėja 
ir biznis pagyvėja.

Tatai patyrė ir New Yorkas, 
kur 1971 metų pavasarį Madi
son avenue buvo uždaryta mo- 
torvežimių trafikui ir nuodingų 
dujų — anglinio viendegio tuo
jau sumažėjo dviem trečdaliais. 
Naujausiai uždraudus automo
bilius Vienos miesto centre, ten 
tarša sumažėjo 70 nuošimčiais. 
Tokio ir Marsailles miestuose 
pašalinus automobilius gauti 
tokie pat geri rezultatai.

Hagoje ir Dusseldorf e auto
mobiliams uždraustos daug di
desnės miestų gatvių dalys iki 
dviejų ir daugiau mylių.

Sen. McGovern 
tebekaltina Niksona

WASHINGTON. D. C. — Sen. 
McGovern labai nepatenkintas 
buvusio valstybės gynėjo John 
Bitchell pareiškimais apie Ram_ 
sey Clarko kelione į šiaurės 
Vietnamą.

Senatorius mano, jog tai yra 
prezidento Niksono darbas. Jis 
esą mokąs įžiūrėti kiekviena
me žingsnyje išdavimą arba ne
aiškią elgseną.

Sen. McGovern yra įsitiki
nęs, kad Ramsey Clark turėjęs 
teisę važinėti į šiaurę ir aiškinti 
sąlygas karui baigti. Sen. Mc 
Govern yra įsitikinęs, kad ame
rikiečiams rūpi išlaikyti prezi
dentą Thieu valdžioje, daugiau 
nieko.

Dr. Kazys Bobelis

August 15, 1972
TO: 1972 .Republican National 

Convention PlatformT 
Committee
Miami Beach, Florida

MEMORANDUM
The , Lithuanian American 

Council expresses the sincere 
gratitude of the patriotic Ame
ricans of Lithuanian ancestry 
to the Republican Administra
tion and to the Republican Par
ty for the steadfast support 
given to the cause of the resto
ration of freedom and inde
pendence to Soviet occupied and 
oppressed Lithuania.

We feel that this auspicious 
year — the 50th Anniversary 
of the de jure recognition of 

I Lithuania by the United States 
on July 28, 1922 — is an oppor
tune time for the Republican 
Party Convention to reaffirm 
the Party’s stand for the libe
ration of all the Soviet-subju
gated countries, including Lith
uania, and for the Republican 
Administration to restate its 
recognition of Lithuania and 
the continuation of the just 
American policy of nonrecogni
tion of the results of Soviet ag
gression and violation of inter
national law.

From the tragic experiences 
of Soviet domination of the an
cestral land, the Lithuanian 
Americans urge the Republic
ans to take a more firm stand 
against Communist infiltration 
and the attempt to undermine 
our government and destroy 
the principles of democracy. 
The Communist ideology has 
brought only enslavement for 
the millions behind the Iron 
Curtain. Those who had lost 
freedom once are more alert to 
the approaching dangers and 
aware of the methods used in 
destroying the democratic prin
ciples and foundations.

The Soviet occupation barred 
Lithuania from the free world. 
There is no free press and also 
free world publications are not 
allowed into Lithuania. Since Į



altanas Jonaitis maS?onts:

(Tęsinys)
Priešbakterinis veikimas

Liaudies medicinoje bičių pi
kis buvo naudojamas dar seno
vėje ilgai Begyjančioms žaiz-' 
doms ir jšviršiniams augliams 
gydyti. Pikio, kaip ir. kitų bičių 
produktu, moksliniai tyrimai 
parodė, kad jo cheminė sudėtis 
ii* gydoųĮosios savybės dar ne 
visiškai ištirtos.

Samprotavimai apie pikio an- 
tibakterines savybes buvo iš
reiškiami jau XX amž. pradžio
je.

Eksperimentais įrodyta, kad 
pikis pasižymi stipriomis anti- 
bakterinėmis savybėmis prieš 
daugelį patogeninių mikrobų 
rūšių. Tyrinėjant pikiuotų ter
pių priešbakterinį veikimą, pa
stebėtas stipresnis 
prieš gramteigiamus mikrobus. 
Labai mažos pikio koncentraci
jos turi bakteriostatinį veikimą: 
net prieš sporines bačUų for
mas, sugebančias ilgiau iššilai-' 
kyti, veikiant j‘as žalingiems 
faktoriams. Pastebėtas jo prieš, 
virusinis veikimas prieš gripo! 
sukėlėją.

Kazanės Medicinos Instituto 
mikrobiologų teigimu, jie esą 
nustatę pikio veikimą prieš to-, 
kius kenksmingus ir stiprius, 
mikrobus, kaip tuberkuliozės,; 
sifilio, difterijos, leptoš'pirožėš 
ir vandens karštligės, kai kurių 
grybęlinių susirgimų, taip pat 
prieš kai kuriuos virškinimo 
trakto infekcinių susirgimų su
kėlėjus. Bakteridcidinis veiki
mas nustatytas daugiau kaip 
prieš 100 mikroorganizmų kul
tūrų štamų, priklausančių 9

patogeninių bakterijų rūšims 
Taip pat yra nustatyta, kad tu
berkuliozės sukėlėjų atsparios 
šVfėptbmTcinūi formos 
resnės ii* pikiui.

Pikio preparatų poveikis pri-' 
klauso nuo jo koncentracijos įr 
Veikimo trukmėj. Pavyzdžiui, 
didelėse pikio koncentracijos^' 
ištirpsta leptošpiros, o mažose 
koncentracijose jpš Žūva, nesu
keliant jose paštebįfnų morfoldd 
ginių pakitimų. Didelėse kon
centracijose mikrobai žūva per 
10-60 min., o mažose — per ke
liolika valandų.

Be to, atskiros mikrobų rū
šys nevienoda^ jautrios toms 
pačioms pikio koncentracijoms. 
Pavyzdžiui, le’ptospiroš nuo ap
tinkamai paruošto pikio vande
nilio tirpalų . 1:20 žūva per 10

Naftos rafinerTfa Ludwigshafen*, Vokietijoje.

•-•A'.

Emiliją Plateraitę
Lenkai santykiuose lietu

viais visais laikais laikėsi tai
syklės “Kas tavo, tas ir manio;
kas mano — ne tavo”.I . .. _ ___ _ __ _—

Dziennik Zwiazkowy talpina
LWIL. informaciją apie Lietu- 

, vos “Orleano mergelę” — Emi- 
I liją Plateraitę straipsnyje “Dar 
apie Emilijos Plateraitės mir-

Lietuvą brangią,suspaudė;
Žūsta. verjąpįoį y nikai;
Daugel jų priešas iššaudė.

Vėjo nešiojami sauso!...
Žmonės tuščiai aimanuos:
Niekas negirdi, neklauso...

j&Veikis Įmin., o tokioje pačioje koncent
racijoje sifilio sukęlėj&i (Tr* 
pallidum. II ir Reiter) iššilaik'b 
hėt iki 24 vai. Baktęrfbcidini's 
pikio poveikis yra škirtinfaš^ 
prikiausomai nuo šerėloginio 
mikroorganizmų tipo.

Tyrinėtojų teigimu, nustaty
tas pikio antibaktėrines savy
bes patvirtino ir užsienio eks
perimentinių tyrimų duomenys. 
Stipriausiu priešbąkterinio vęi-

ui^fizlibjintis. . toksinų vbiki-

mėš šusif

mas priškmi'arna's pikio sudėty-

Ir intymių-Wotykw 
stilius, gyva kalba, gražiai išleista.

. A . VISIT TO SOVIET. OCCUPIED 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101

.. X Tasrrnnžs, Ą-. KISS «N. 
aprašymai, paimti iš gyvenimo.
150 psl. Kaina $2.50. -.... . ’
, __Kci?tiįonai .Donelaitis, THE. SEASONS.- Klasinės „poemos "Metai” poeto 

Hado Rkstenio vertini aš. Gražus leidinyš, 127 pšl. Kaina $3.00.
Dr. Tumas B.. Končius, yYTAbTAVJHE "GREAT.L .'Istorimia. DLK 5? 

tauto bruožai, paliečiant to laikbJLiėtnvos valstybės ir jos kaimynų istorija 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma _šių knygų ?yra. tinkamos dovanosįvairiomis ^progoms. „Jas n 
kitas knygas, galima Įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą. * " . ...

■ ■sv.'iv t _ ri

1739 šou’th Halsted Street, Chicago, HL 60Š0s

Jau kuris laikas atspausdinta ir 'galinia gauti knygų
CHiCAGOS riETUVlV įŠT(^'ŪĄ

Alekso Ambrose knyga, aprašanti 'paskutinių 90 (1&&-T959) metų 
thicagos lietuvių, gyvenimą ir 3tį atliktus darbus.. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas f Chįicagon atvažiąvęs^jfetuyisy .pirmos 
lietuvių kolonijos,, jų subYgamzuoios šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuzių yiso buyb;Į21, 41 teatro 'draugja,. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir^ 3IA.Yeikieyn.iu’žmonių, biografi
jos. Duoti 'dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos friokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt. . . _ - ,r-
... Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį • . \ .
AABERlkOŠ LteTTjyiy kŠTORIJOŠ DRAUGUOS 

vardu ir paslysti: ; >:į
1739 So. HALSTED SK CHICAGO, ILL. $0608

j e esantiems eteriniams alie
jams, balzamams, cinamono 
rūgščiai.

Pastebėta, kad įvairiu laiku 
ir iš įvain^ vietų paimto pikio 
priešbakterimo veikimo akty
vumas nevienodas, kas siejama 
su jo kokybiniais skirtingu
mais.

Pikio poveikis organizmui
Platus pikio priešbakterinio 

veikimo spektras davė pagrin
dą susidomėti jo pritaikymu 
gydymui. 'Tyrinėjamas ir jo 
bendras poveikis organizmui. 
Pikis pasižymi bendru ir vieti
niu veikimu.

Eksperimentais su gyvuliais 
įrodyta, kad,. naudojant pikio 
preparatus, didėja gyvuliukų 
svoris.' Pikis stimuliuoja spe
cifinių antikūnių susidarymą 
organizme, sustiprina fagocito- 
zę, didina baltymo properdino 
kiekį kraujuje, o tai kelia orga
nizmo atsparumą. Pastaroji pi
kio savybė yra 
svarbi.

Naudojant pikio 
vietiškaiį daugelis 
nurodo, kad jis skatina granu- 
liacinio audinio susidarymą, 
spartina epitelinio audinio atsi
statymą ir gerina rezorbcijos 
procesus uždegimo viėtosė, ma
žina niežėjimą, veikia nuskaus
minančiai! •

Pikio nuskausminančias sa
vybes tyrinėją .Ukrainos „stoma
tologai. Nv jProkopovičiaųs duo
menimis, pikis turi labiau iš
reikštas nuskausminimo, savy
bes, negu . kokainas ir novo- 
kainas. Autorius nurodo, kad 
0,25 % .pikio spiritinis tirpalas 
veikia ;.3,5 karto stipriau už ko
kainą ir 52 kartus stipriau už 
novokokainą. Naudojant novo- 
kokainą kartu su pikiu, pikio 
nūskausminančios savybės su
stiprėja apie 10 kartų. Pikis 
kaip nuskausminimo priemonė 
-vis plačiau imama naudoti sto
matologinėje praktikoje. Nu
skausminantis veikimas priski
riamas pikyje esantiems eteri
niams aliejams ir balzamihėms 
medžiagoms, nės juos pašali
nus, pikis netenka šių savybių.

Priešbšktėrinės, priešviruši- 
riės, nuskausminančios ir kitos 
pikio savybės rodo, kad yra tik-

nepaprustai

preparatus 
tyrinėtojų

slinga atlikti klinikinius pikio pasikartojančias egzemas, dau- 
preparatų poveikio stebėjimus, keliu atvejų gaunamas geras 
veikimo mechanizmų ir princi- efektas. Tačiau nemažam šių 

ligonių kiekiui pikis sukėlė aler
gijos reiškinius. Atsirado degi
nantis skausmas pakenktoje 
vietoje, o aplinkoje išryškėjo 
išbėrimai..

Literatūroje nurodoma, kad 
gydant pikio preparatais odos 
ligas, negalima kartu naudoti 
jodo, nes gali paūmėti uždegi-, 
minis procesas.

Idkio anėstezuojančios, ska
tinančios sunkiai besigranu- 
liūojančių opų gijimą, ir kitos 
savybės, davė pagrindo susido
mėti jo pritaikymu spindulinių 
reakcijų sukeltiems išoriniams 
pakenkimams gydyti. Kijevo 
Rentgenoidgihiame ir. onkologi- 
giniame mokslinio tyrimo insti
tute tyrinėjami pikio prepara
tai, gydant spinduliais paken
ktas odos vietas. Naudojant pi
kio te-Ius apsispinduliuojamom 
vietoms tepti, daugeliu atvejų 
pavyko išvengti reakcijų. Susi
darius .opoms, spindulinio po
veikio išdavoje, tepalai mažino 
skausmą pakenktoje vietoje, 
'spartino proceso aprimiihą bei 
odos epitelizaciją, greičiau iš
gydavo spindulių s u k e 11 o s 

-opos. Daromos išvados, kad. pi
kis yra veiksminga profilakti
nė priemonė spindulinei reakci
jai išvengti. (Bus daugiau)

pų aiškinimus.
Bandymais su pelėmis, jūrų! 

kiaulytėmis, triušiais, paršel
iais, avimis nustatyta, kad pi
kio preparatai, įvesti į vidų, yra 
nekenksmingi. Tačiau kai kurie 
tyrinėtojai griežtai pasisako 
prieš pikio panaudojimą į vidų 
žmogui, nes laiko, kad ne visiš
kai ištirta jo biocheminė sudė
tis ir nepakankamai žinomi vei
kimo mechanizmai.

Veterinarinėje praktikoje pi
kio preparatai jau gana plačiai 
pritaikyti vidaus ligoms gydy
ti.

Pikis gydant odos ligas
Dabartiniu metu yrą paskel

bta gana daug darbų, kuriuose 
aprašomi rezultatai, gauti, tai
kant pikį pūliniams ir įvai-.. 
rioms kitoms odos ligoms gydy-’ 
ti. Pikis veiksmingas furun- 
kulams, karbunkulams, ' kar-’ 
poms, hidroadenitams (pažas
ties prakaito- liaukų uždegi
mams) gydyti: šioms ligoms 
gydyti bandyta taikyti natūra
lų pikį, uždedant jo plokšteles 
pakenktoje vietoje.

Tepalai su; pikiu taikyti neu
rodermitams gry beliniams (šu- 
sirgimams, egzemoms, odos tu
berkuliozei. nušalimams, nu
degimams. nėgyjančioms infek- 
tųdtomš žaizdoms gydyti. Iš 
klinikinių stėbejinao duomenų 
matyti, kad"pikiš ‘yra gerą prie
monė mikrosporijomš, trichofi- 
tijom’s, kandiddmikozėms gy
dyti. Tačiau grybelio atskiri 
Štamai nevienodai jautrus pi
kiui, o kai kurie štamai atspa
rūs.

Odos tuberkuliozei gydyti at
likti tyrinėjimai, naudojant pi
kio didelių koncentracijų tepa
lus. Tuberkulioziniai židinėliai 
griūva sausos nekrozės pavida
lu, kartu su infiltrato rezorba- 
cija. Tuberkuliozinių židinių 
griuvimas neskausmingas. Su
sidarę randai mažiau pastebi-’ 
mi. Gyja greičiau, negu taikant 
kitus medikamentus, įprastus 
šiai ligai gydyti. * Laikoma, kad 
pikis efektyvus, gydant tuber
kuliozinius odos susirgimus.

Gydant pikio tepalais lėtines,

“Vienas skautų būrys “Liau
dies Lenkijoje” kreipėsi į kraš
totyros ratelį Leipalingyje, Lie
tuvoje, .su prašymu tikslesnių 
žinių apie mirtį Emilijos Plate- 
raitės, kuri dalyvavo 1831 me
tų sukilime ir keletą metų vė
liau Mickevičius ją įamžino gra
žiame eilėraštyje.

“Lenkų skautai gavo iš. Lie
tuvos ilgesnį referatą, iš kurio 
aiškėja, kad herojiškoji niergai- 
aė mirė .Suvalkijoje. Ji buvo 
gaudoma caro kazokų, kurie jai 
peršovė koją. Pabėgusi ji pa
sislėpė kalime, kuriame buvo 
Justyno Ablamaviči'aus dvaras.. 
Persirengusiu mužikiškais dre
bučiais ji pasislėpė gyvulių tvar
te. Kazokai iškrėtė visą dvarą,, 
bet josv nerado.. Jiems išvažia
vus, Ablamavičiuš pavedė sa
vo patikimiems žmonėms ją nu
vežti į ramią girininkiją. Jau 
sirgdama ji persišaldė, gavo

plaučių uždegimą ir mirė. Tuo
met Ablamavičiuš Kepė dviem 
§avo patikimiems darbininkams 
karstą su Emilijos itateraitės 
palaikais padėti įjVąJtį ir per
gabenti į kitą pusę, kas ir pa
vyko. Ančos upe, paskui kaž
kuriuo ežeru jie pasiekė..vieto
vę Kapsevičiai, kur palaikai bu
vo slaptai palaidoti.

Ablamavičiuš dosniai apdova
nojo abudu darbininkus. ^Pie
muo Margelis gavo 16. hektarų 
žemės, b girininkas Stankevičius 
taip pat neišėjo tuščiomis ran
komis. Istorija apie E. Plate
raitės mirtį ir palaidojimą iš
liko jjų vaikų vaikų atmintyje, 
o . kelioms dešimtims metų po 
1831 metų sukilimo praėjus .ca
ro valdžia jau nebemanė keršy
ti žmonėms, kurie tebeatminė 
jos kapą, .

Kapinėse jos palaikai palaido
ti matomai su kunigo žinia. Prie 
mažai kam. žinomo jos kapo tais 
metais jokių manifestacijų ne
buvo.

I.lĖfCVOS VARDO KILMĖ

, P^ugeEfs nori patirti, Iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
inąžąi kas šį klausimą studijavo. .Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų.. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiurėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jfs nurodė kiėkviėftb 
žodžio metrikaciją ir. surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus.knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei *du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Št^ Chicago, III. 60608

D«sj-u^c-

Why 
Americans own

•\s , “r

POEZIJOS \EIKA1.AI
_ Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje Jpr'o. tirpstanti,sniegą liepia 

lazdyMi Išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą,, apkaito medžių šakas 
žirginiais, Jtaų>. konfetėmis^ir pamažu Įvedi į ghihtos vaizdų ‘ir garsiį ste 
buklus. frramatiŠkai besikeičiančiuose gamtos .'scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir mindų 
gelmes

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų;
1. J. AugustsityH - Vaičiūnienė, ZVAlbžD^TOS &AKTYS. DiJefe for- 

mato, 126 ĮĮžšl; Kaina
4- Jorį i į Baftr&aitis, ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos
Kišeninio formato, 157 psl. Š2.00. i * v <

J. B„u«cv EILERĄŠČįAl IR RAtfAl £sl. ilįo.
. k Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIA VitllOjfe. Mų rtlflrtlfiė.
psl Karna $3.00. ? t

7 Kleopas Jurgelionis* GLŪDI -^LIŪDL, Lyrikos.eiles, 105 psLj S2.00
8. Anetolijus AUKSINE. SFJA. EneržŠčlai, 86 į*sl.

12. Nades Rastenis, TkFJŲ ROŽIŲ. švCNIe. Eiliuoti .pffšakojūnai apie 
t išvieilnUis lietuvaites ^novės laikais^u^jųjtariįuis iliustracijouu&. _,$5-QO

13. Nadaš Rastenis, TH£ JF.ORESTC OF ANYKŠČIAI, Antano frarAfiaiiSKb 
* Anykščių Siiehs”, vertimi, 42 t>sl. Š2.00.

44 .Aarys RvkJUL.DGfiflKS,RARt)AV-ŠJA£^ Eįlės, ^.psl. 41.(KU 
15.51*5X5 Stoty?'??. ATDARI ,LAf0AL, Rinfctlm lyrity, 167 P!&., $2.00.
16. 3t*rx> 3*ntv*r*t, AUKOS TAURĖ, 3-j i fyTiKcm knyga, 152 'psl.- S2jo.
11. SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

U^18%r*»S PLkuk, MANO tkĮVELI.. EifiSrtiKiii,-112 J®, h.OO

19. Eugenijus Gruodi*, AGUČNOS 18- ,$MĖUS. ct’Eilė«. ?0 psl.. $1.00,
20 Elena. Tumienė, .KARALIAI JR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 40 psl. $2.$0 
Tl. AlfSnžs TVrOblis. METŲ Vingei. Lyrikė rinktinė. 1Š0 psl.. 53.00.

- 22 Jonis Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitoibgijos poštnal.

24. Adomas Jasas,4BUK PALAlMiNTAS. PofežljK H5 $3.10.
X lėtinį X 9^ *’ *• * š* •

B®

WdaVe Lattice Over Luscious Peaches

US. Savings 
Bonds.

$1.00.

10I7W So H a luted Si* Chicago, iii. RfibOH

.Summer's juiciest sun ripened peaches are too lovely to 
Uidden, under even the best of upper crusts. Thb golden 

slices seem meant to show off between the , openings of 
Woven lattice. Don't let. the peach season pass without making 
Fresh Peach Lattice Pie at least once. ■*"

.V- ■ i ’ **’ >

Fresh Peach Lattice Pie w
♦ 1 recipe double crust ^pastry % teaspoon salt
Ji tocup sug^r i cum peeled, sliced

1% to 2 tablespoohs cbrti ripe peachA :
starch f . 1 teaspoon lemon juice

1 tablespoon margarine . _
together. sugar,, com, stirch and salt; sprinkle .over 

peachek Add lemon ’Jnce and toss together until well coated. 
Line a 9-inth pie pan with one half of pastry allowing 1 inch 
overhang. Fill shell with peach mixture and dot v.dth xnarg- 
arine. Roll rethdlning pastry’ into 12-inch circle. Cut hito 10 
XH4ncH) strips with pastry ^heel or knife. Place 5 bf the 
strips across filling. Weave lattice crust with, remaining, strips 
by folding back alternate strips as each cross strip ir added. 
Foldri trimmed edge 6t lower crust over ends of strips; seal 
and flute..Rake in a 425^ F. (hot) oven 30 to 35 minutes or 
until browned.

Plan. About three-fourths df all Bonds 
are purchased ifardugh the Plan. , It’s 
helping Americans save more money- 
than they ever dreamed they could.

That’s because the Payroll Savings 
Plan is such an easy v^y fo save. All 
you. do is sigM up where yon work and 
the amount you specify išliet aside from 
'each paycheck and used .to buy U.S. 
Savings Bonds. It’s the easy way t» 
bold a pest egg. ., ,
•- You’ve gdtyoUr reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the mfllions who are bfiymg Bonas

SS* T R-od. IMy’s** u4er»t irUMd*

jdc sUųjred. Wb<w Beederi cąa be # 
At ycxrr bank. Interwt m not t» Mate 
•r .local iDdoaae taxea, md ftdentl tax saay 1

Taikė stock in America^
Buy Ū.Š. Savings Bbhdš; :

1'7Ž9 So. Flalsiėd Street Chicago, ILL 60608 < •
2 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. _ WEDNESDAY, AUGUST 16, 1972



154 pusi, knyga.

Gavę pinigus,, tuojau knygą pasiųsime.Prof. Vaclovo Biržiškos

Chicago, Illinois 60608 $7.50

NAUJIENOS, CHICAGO ILL, WEDNESDAY, AUGUST 16, 1972

JAV yra .9 urano rūdą apdir
bančios Įmonės, dar 3 statomos

$2.00
$2.00
$530
$3.04

JAV išrastas trijų matavimų 
paveikslų televizorius (67-3).

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

$6.00
$6.00

ringų debesų pavidale iki 200 
mylių (52-13).

480 metrų (1580 pėdų) aukš
čio televizijos antenos bokštas 
Oklahomoje yra aukščiausias pa
statas pasauly. Jis buvo pradė
tas statyti 1954 metais ir sve
ria 600 tonų (55-2-3).

Pirmas kompiuteris su tran- 
sistoriais užima tik 0.1 kubinio 
metro, turi 800 transistorių bei 
100,000 germanio diodų (55-

$3.00, minkštais 
$3,00,

$5.00 minkštais viršeliais

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

pa santrauka, sudaryta iš "Technikos Žodž 
apžvalgos žiniy, pradedant 1951 metais

(Pirmas skaičius skliaustuose reiškia metus, 
Į antras tų metų žurnalo numeri)

Pirmajame tome yra 20$ puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

HP prie 700 m./v. greičio (

Šiuo metu atsirado patogūs 
nedideli 30 svarų televizoriai: 
veikiantieji su 12 voltų batareja. 
Plačiai išvystytas televizorių 
valdymas iš tolo. Paveikslo lem
pos ilgis vis trumpinamas. Pe
reitais metais (pavartota daug 
naujų tipų lempų. Patobulėjo 
spalvuoti televizoriai. Ekranas 
padidėjo iki 21 colio. Chicagos 
viena stotis perėjo prie nuolati
nės spalvuotos programos per
davimo (56-1).

Daug pigesnius radioapara- 
tus pavyko padaryti panaudojus 
spausdintą, grandinę. Atsirado 
transistoriai. Daug dėmesio bu
vo nukreipta Į natūralų muzikos 
perdavimą, taip vadinama “high 
fidelity” (56-1).

1946 m. iš viso turėta JAV 
8,000 televizorių su 5 siuntimo 
stotims, 1955 pabaigoje buvo 
apie 40 milijonų televizorių su 
456 stotims (56-1).

JAV per 1956 m. numatoma 
pagaminti 7.5 milijonų televizo
rių. Iš jų virš ketvirčio milijono 
bus pritaikyta spalvuotai televi
zijai. Radioaparatų bus paga
minta 14 milijonų, iš kurių 6 mi
lijonai skirti automobiliams 
(56-3).

Raytheon b-vė daro bandymus, 
kaip mikrobangų pagelba išlai
kyti šviežią maistą kambario 
temperatūroje (58-3).

Per pirmą fšių metų ketvirtį 
parduota transistorių 2.7 kar
tus daugiau negu pernai (58-3).

Išrasti garsiakalbiai su kera
mikos diskais, kurie atstoja sun
kius magnetus garsiakalbiuose 
(59-2).

Elektroninio vaizdo stiprin
tuvai, pridėti prie fotografinio 
teleskopo, patrigubina sekamo 
vaizdo šviesumą (65-2).

JAV pirmas komercinis ryšio 
satelitas buvo paleistas Į orbi
tą bal. mėnesį. Jis sinchronizuo
tas orbitoje su žemės judesiu ir 
suteikia 240 abipusių telefono 
pasikalbėjimų ir abipusių tele
vizijos perdavimų (65-3)..

Naujų patobulinimų dėka ho- 
lografijoje dabar įmanoma pa
daryti spalvuotą trijų matavi
mų paveikslą. (67-2).

Integruota grandinė, mažes
nė už žirnį, jau yra naudojama 
RCA televizoriaus grandinėje. 
Toji mažytė dalis atlieka 26 da
lių funkcijas televizoriaus garso 
sistemoje, pakeisdama daug 
transistorių ir diodų (67-2).

Mažiausias televizorius su 3 
colių ekranu, maitinamas iš aku
muliatorių batarejos pagamin
tas Japonijoje (67-2).

Pramonės apskaičiavimu te
levizijos programos žiūrėjimas 
atsieina vidutiniai 6.2 centai va
landai. čia įeina aparato amor
tizacija, elektra, apdrauda ir tai
symas (67-2).

Zenith bendrovė pastatė nau
ją siunčiamą FM stereo anteną 
su dviguba poliarizacija. Tokiu 
būdu pasiekta didelė pažanga 
FM programos perdavime (67-

Lochheed b-vė stato didžiausią 
lėktuvą “Galaxy”, sveriantį 356 
tonas. GE pagaminti motorai 
turi 800 automobilių motorų ga
lingumą. Lėktuvas talpins 700 
kareivių pilnoje aprangoje. Su 
50 tonų krovinio jis galės lėkti 
500 m./v. mylias su 1000 my
lių atsarga. Su 100 tonų jis ga
lės nulėkti 3,100 mylių (69-2).

V. Petraitis

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

UN1VEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

' JAV statomas pirmas atomi
nis povandeninis laivas (52-11).

Anglai planuoja panaudoti ato
minę energiją elektros en. ga
mybai (53-6).

Iki 1961 m. siūloma pastatyti 
JAV atominę jėgainę 100,000 
kw. Pagaminta energija kainuo
tų 0.5-0.9 cento už kwh. (55-

ress” ir ’veria mažiau negu kiek- • 
vienas iš tų keturių (52-13).
JAV statomas mažiausias pa

sauly malūnsparnis. Jis varomas 
dviejų arbūzo dydžio sprausmi- 
nių variklių, sveriančių tik po 
12 svarų ir išvystančių po 35 
HP. Visas malūnsparnis sveria 
tik 360 svarų ir gali gabenti 600 
svarų 80 mylių greičiu (53-1).

Nesenai buvo iššauta 7>/2 to
nų raketa “Viking 9”, kuri pa
kilo į 135 mylių aukštį su 750 
svarų įvairių instrumentų. Ank
sčiau raketa “Viking 7” buvo 
taip pat aukštai pakilusi su 450 
svarais. Raketa nusileido su 
aparatais nesugadinta (53-2).

Viena bendrovė Londone pro
jektuoja sprausminį keleivinį 
lėktuvą, pakeliantį 50,000 svarų. 
Jis skris be sustojimo su 150 ke
leiviais 3,445 mylias beveik gar
so greičiu (54-3-4).

JAV Oro Laivynas užsakė 
pirmą bombonešį, kurio greitis 
1,000 m./v. Variklis duos 15,000 
stūmimo, jėgą ir išvystys 30,000

Numatoma, kad JAV atomi
nės jėgainės 1960 metais paga
mins 0.3%, 0 1980 m. — 13% 
visos elektros en. (55-2-3).

Nustatyta techniškai, kad ga
lima pagaminti 7000 HP atomi
ne jėga varomą lokomotyvą (55

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

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 push
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi________

r Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai
Įrištas, 431 pusk ________________________________

Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta 
viršeliais — f 
minkštais viršeliais — ____

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas. 300 p. 
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416, p— 
Juozas Liūdžius/' R A ŠT A1,-250 -pust'-— ____ — -
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., _____________________________________
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

pust, dabar tik___________________________

JAV Erdvės Agentūra turi to
kius planus: pasiųsti žmogų su 
raketa į orbitą aplink žemę per 
sekančius du metus; nusiųsti ra
ketą į mėnulį; pasiųsti raketą į 
Marsą maždaug 15 metų laiko
tarpyje (59-2).

GE numato pagaminti erdvės 
kelionėms atominę jėgainę ne
didesnę už arbūzą. Ji gamins 
nuo 5 iki 30 kw. elektros ener
giją paversdama atomų skilimo 
šilumą tiesioginiai į elektrą (61-

RCA pagamino 8.5 svarų elek
troninę lemputę, skirtą mikro
bangų krosniai, kurioje bus ga
lima pakepti lašiniukus per 50 
sekundų (69-1).

Oro ir erdvės užkariavimas

Raginkite savo apylinkę 
augt: > taupykite

ir 13 numatoma ateityje. Veikia 
925 kasyklos (56-4).

šiais metais pradės veikti JAV 
7 naujos atominės elektros jė
gainės, pakeliančios jų skaičių 
iki 12, o bendrą galingumą iki 
vieno milijono kw. (62-4).

Shippingport, Yankee ir Dres
den atominės jėgainės pagamino 
iki šiol virš" vieno bilijono kwh 
kiekviena (63-1).

Atominių reaktorių kaina 
krinta. Povandeninio laivo reak
torius kainavo 1956 m. 18.4 mi
lijono d., 1957 m. 16.4 m. ir 1961 
m. 9.1 m. (63-1).

150 megavatų atominė jėgai
nė kuro ir gamybos atžvilgiu 
priartėjo prie šiluminių jėgainių 
(63-2).

Išrasta lemputė, kuri gali 
šviesti nepaliaujamai. Ji pripil
dyta radioaktyvaus vandenilio 
tričio dujomis (67-3);

šiuo metu JAV atominei ener
gijai tenka 0.4% bendro galin
gumo.. Numatoma, kad ji pakils 
iki 34.6% 1980 metais. 100 me
gavatų atominė jėgainė anksčiau 
buvo skaitoma didelė, o dabar 
planuojama 1300 Mw ir 4,000 
Mw yra' svarstymo stadijoje 
(67-4).

Atominės Energi j os Komisi j a 
projektuoja susprogdinti atomi
nę bombą 1200 pėdų gilumoje

Paskutiniai statosferiniai 
skridimai su pelėmis ir beždžio
nėmis įrodė, kad šie gyviai gali 
be žalos būti nuskraidinti 80 my
lių erdvėn ir grąžinti atgal pa
rašiutais. Tokiu būdu viena pa
grindinių abejonių, kad žmo
gaus kūnas negalės pakelti milži
niško- greitėjimo, reikalingo at- 
sipalaidojimui nuo žemės trau
kos, darosi nepamatuota. Ame
rikiečiai apskaičiuoja, kad 10 ar 
15 metų bėgyje būsią galima pa
statyti žemės satelitą, kurs 
skris 100 mylių atstume nuo 
žemės (52-5).

Anglijoje išbandyta radaro 
kontroliuojama priešlėktuvinė 
raketa, skirta priešo bombone
šiams sunaikinti. Ji pasįekih 
virš 2,000 m./val. greitį ir išky
la aukščiau negu modernūs 
bombonešiai (52-10).

Pirmas sprausminis lėktuvas 
pasirodė JAV prieš 10 metų. Jo 
variklis išvystė 1,300 svarų stu
miamą jėgą prie greičia 400 m./ 
v. Dabartiniai sprausminiai va
rikliai išvysto per 5,800 sv. stu
miamą jėgą prie greičhi virš 
600 m./v., kas atitinka 10,000 
HP. Spėjama, kad už kelių me
tų spr. varikliai galės išvystyti 
nuo 20 iki“ 30 tūkstančių švarų 
stumiamą jėgą prie greičių apie 
1,000 m./v. (52-10).

Westinghouse b-vė pagamino 
sprausminį variklį 25,000 HP 
prie dabartinių lėktuvų greičių. 
Toks variklis yra 2i/> kartų ga
lingesnis negu visi keturi varik
liai lėktuve B-29 “Superfort-

\ Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygų galima gauti Naujienose arba pasiunčient čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos, ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpį pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau

siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį,* pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

NAUJIENOS -*'.•■ -4
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

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

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

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL
__ Jurgis GHauda, SIMAS. Platus literatūrinis aprašymas apie Simo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytojų su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL ’

Jurgis Glląuda, AGONIJA. Romanas. 408 psl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausybės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rokienė, GRĮŽIMAS Į LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta goriausiems garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams.' 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 8 dol. :

Juozas Kapačlnskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
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 nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00. t

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL, $1,00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į 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 1944-54 m. 40 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau jm>- 
kingL Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Plepėlio 77 ANEKDOTUS, 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 17M So. HALSTED ST, CHICAGO, ILL. 6060$
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu Ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

/ Atominė “energija
Į JAV laivynas pavedė West- 
onghouse bendrovei pritaikyti 
atominę energiją laivams vary
ti (51-2).

JAV pradedamas gaminti ato
mine jėga varomas laivas ir lėk 
tuvas (51-7).

JAV numato pastatyti per du 
ar tris metus atominę elektros 
jėgainę 75,000 kw (51-10).

Harwellyje, Anglijoje, yra 
įrengtas tyrimo tikslams atomi
nis reaktorius 4,000 kw. (52- vario rūdos kloduose tikslu iš

gauti varį (67).
1964 m. Lietuvoje prieita iš

vados, kad atominė jėgainė tu
ri būti pastatyta, nors 1958 m. 
buvo manoma, kad artimiausia
me dešimtmetyje ji neapsimo
kės (68-1). .

1964 m. Ženevos konferenci
joje Rusijos, JAV ir kiti specia
listai tvirtino, kad atominės jė
gainės tiek ištobulėjo, kad jos 
gali konkuruoti su šiluminėmis. 
Buvo taip pat pareikšta, kad ne
įvyko nei vieno nelaimingo atsi
tikimo dėl radioaktyvaus spin
duliavimo ir kad atominės jė
gainės beveik neužteršią oro 
(68-1).

šiuo laiku JAV veikia 16 ato
minės jėgainės viso 2,800 Mw, 
arba 1.1% bendro visų jėgainių 
galingumo, 17 atominių jėgai
nių yra įrengimo stadijoje, 39 
užsakytos ir 11 dar planuojama. 
Visos jos pakels galingumą iki 
5,500 Mw. Dviejų naujų po 1,- 
065 Mw at. jėgainių elektros sa
vikaina sieks 0.35 cento už kwh 
palyginus su 0.4 c. šiluminių 
(69-2).

1970 m. birželio 1 d. JAV vei
kė 22 atominės elektros jėgai
nės bendro galingumo 9,113 
-Mw, 55 buvo statomos bendro 
galingumo 46,499 Mw ir 44 pla
nuojamos bendro galingumo 
43,472 Mw (71-2)’.

Elektronika
FCC planuoja televizijai skir

ti apie 70 naujų dažnumo juos
tų, kas reiškia, kad bus įmano
ma pastatyti 2000 naujų televi
zijos stočių. Dabar yra 107 te
levizijos stotys, kurioms skilta 
12 juostų.

JAV pagaminta 1949 m. apie 
151/2 milijonų radioaparatų ir 
virš 7,400,006 televizorių (51-2). 
Netrukus CBS žada pardavinė

ti spalvuotą televiziją (51-3).
Iki 1951 m. vidurio iš 3 mi

lijonų televizorių pagamintų tais 
metais, 2 milijonai dar buvo ne
parduoti. Dabar yra apyvarto
je apie 121/0 milijonų televizo
rių (51-7).

Radiostočiai Wren, {Buffalo, 
N. Y., statomas televizijai stie
bas 1,057 pėdų aukščio (52-1).

Šiuo metu JAV elektroninė 
pramonė gali pagaminti per me
tus 30 milijonų elektroninių 
vamzdelių 1,200 įvairių tipų, 
500,000 televizorių ir 500,000 
kambarinių radioaparatų. Da
bar JAV yra apyvartoje 19 mili
jonų televizorių, kuriuose pa
naudota 400 milijonų elektroni
nių vamzdelių ir yra 50 milijo
nų radioaparatų. Elektroninėje 
pramonėje dirba 50,000 inžinie
rių (52-11).

JAV Oro ir Jūrų laivynas tu
ri radarą, kurs parodo kiekvieną 
žemyno detalę ir oro kliūtis aud-
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“Taikos atlasui”

Dienraščio kainose
Chičagoje ir priemiesčiuose

metams _____
pusei metų _______ _____
trims mėnesiams ______
vienam mėnesiui _____ _

Kitose JAV vietose:
metams . —____________
pusei metų ___________

SubscripHvti IUtM:
m Chicago $22.00 per year, $12,00 per 
rix months. $7.00 per 3 months. In 
other USA. localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
•ther countries $23.00 per year.
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iŠinėtyti žurnalai, sujaukti laik
raščiai, klibančios kėdės, nusi- 
trynusios skelbimų lentos, sau
lės išblukinta vaizdinė agitaci-

Naujlenos eina kasdien, tiUkiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ui. 00608. Telef. HAymarkat 1-6100.

Pinigui reikia siųsti pašte Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

trims mėnesiams ___
vienam mėnesiui ___

_____ $6.00
_____ $2.00

Kanadoje: 
metams - _____ _____ $22.00
pusei metų ________
vienam mėnesiui ___

____  $12.00
____  $3.00

Užsieniuose:
metams____________
pusei metų _ _______
vienam mėnesiui ____

____  $23.00
____  $13.00
____  $3.50

Priminimas sovietų imperializmui
Naujas kinų atlasas sukėlė Kremliaus bonzų nerimą
Toronto dienraštis “Tbe 

Star” rugpjūčio 8 d. atspaude 
įdomų rašinį, kuris paremtas 
UPI agentūros žiniomis, gau
tomis iš Maskvos ir kuriame 
pranešama, jog Sovietų vyriau
sybė apkaltinusi Kiniją “už 
mėginimą skleisti neapykantą 
tarp Sovietų Sąjungos ir Kini
jos liaudies žmonių”,..

Kaip gi tas skleidimas neapy
kantos pasireiškia? — daug

kas gal pakels klausimą. O g 
išleidimu “netinkamo” žemė
lapių atlaso. Mat, Pekino vy
riausybė neseniai išleidusi nau
ją atlasą, kuriame reiškiamos 
pretenzijos į daugelį Sovietų 
Sąjungos žemių, bendram 
plote net 900.000 kv. mylių. 
Kaip dienraštis “Star” pabrė
žia, tai esąs plotas dvigubai di
desnis už gana didelę Ontario 
provinciją Kanadoje.

Išvežė vaikus i pionierių stovyklą
, Ciceroje gyvenančių vaikų grupė išvežta į “tarybi

nės” Lietuvos pionierių stovyklą, kad pasimokytų gry
nos lietuvių kalbos ir pamatytų, kokia didelė pažanga pa
daryta nuo “kapitalistinės” sistemos laikų. Pradžioje 
buvo surašyta apie 35 vaikai, bet vėliau norinčių leisti 
vaikus į nežinią trupėjo, kol jis nutrupėjo iki 14. Reikia 
neužmiršti, kad į šį skaičių įeina ir pačių organizatorių 
po tris ir du vaikus.

Įdomu, kad vaikų kelionė Į pionierių stovyklą buvo 
suorganizuota Ciceroje, kur veikia stipriausias frontinės 
bendruomenės skyrius; kur bendruomenės pats pirmi- 
ninkas tarėsi su Washingtone besišvaistančiais kvislin- 
giniais lietuviais; iš kur išeina patys griežčiaušieji įsa
kymai kiekvienam Chicagos srityje veikiančiam fronto 
bičiuliui. Buvo planuota žymiai didesnė grupė, bet kai 
vietos dvasiškija atkreipė savo parapijiečių dėmesį, tai 
susidomėjo kelios organizacijos ir patarė vaikų į rusų 
okupuotą Lietuvą, nevežti. Vaikai laisvos Lietuvos nepa
žįsta, josios nematė, palyginti buvusios Lietuvos su da- j 
bartine Lietuva jie negalės. Su kitais vaikais išsikalbėti 
jie negalės, nes ir stovyklose laikomi komunistų vadų vai
kai tiek težino, kiek jiems specialūs mokytojai pasako...

Cicero lietuvius, vaikų tėvus rimtai įspėjo ir Ameri
kos Lietuvių Taryba, bet įspėjimo, matyt, neužteko. Pro
tingesniems žmonėms reikėjo susitikti ir paaiškinti tė
vams, kur jie siunčia vaikus ir ką tokioje kelionėje jie 
gali patirti. Jeigu vaikų’ tėvai jau nebeprisimena, kokios 
buvo pionierių stovyklos, tai reikėjo pasiklausyti tų lie
tuvių, kurie panašiose stovyklose buvo ir atvykusių ru
sių mokytojų turėjo klausyti. Reikia neužmiršti, kad 
“tarybinėje” Lietuvoje pionierių stovyklos yra suorga
nizuotos tiktai jauniems komunistams auklėti. Į stovyk
las priimami tiktai žinomų ir ištikimų komunistų vaikai, 
parenkami fanatiški mokytojai, kad vaikams įkaltų į 
galvą apie reikalą dirbti ir aukotis “komunistinei ” sant
varkai. Iš pionierių stovyklų sovietų policija verbuoja 
jaunus policininkus, raudonosios armijos karininkus ir 
kitus “komunistinei” tvarkai ištikimai tarnaujančius 
jaunus vyrus.

Rusijos pionierių stovyklose buvo gana geros sąlygos 
vaikams auginti ir auklėtu Į pionierių stovyklas būdavo 
parenkami patys geriausi, sovietinei santvarkai ištiki
miausi mokytojai. Rusų valdžia yra įsakiusi duoti visas i

pirmenybes ir lengvatas pionierių stovykloms. Į pionie
rių stovyklas siunčiamas geriausias maistas, joms eina 
visokių kitokių medžiagų pirmenybės. Bet “tarybinėje” 
Lietuvoje reikalai visai kitaip atrodo. Komunistai dar 
nepajėgė sau butų prisitatyti, o apie pionierių stovyklas ir 

įkalbos negali būti.
Trakai ir Druskininkai yra paskelbti turizmo bazė

mis. Giminių aplankyti nuvažiavusieji Amerikos lietu
viai siunčiami į Druskininkus, kad pamatytų koki įrengi
mai ten padaryti ir kaip gražiai suvažiavusieji atosto
gauja ir net gydosi. Druskininkuose jau įsteigta “pavyz
dinė” pionierių stovykla. Ji tokia “pavyzdinga”, kad į 
Druskininkus nuvažiavusiems amerikiečiams jos ir pa
rodyti nenori. Druskininkų stovyklos viršininkė yra mo
kytoja A. Matulevičienė. Tiesos korespondentas Pranas 
Naraškevičius pripažįsta, kad stovykloj nebuvo reikalin
gos švaros, bet vis dėlto ji buvo atidaryta. Geriausia, jei
gu leisime pačiam komunistų dienraščio korespondentui 
kalbėti apie “pavyzdinę” pionierių stovyklą ir josios vir
šininkę. Štai paties Naraškeviciaus žodžiai: *

“Pati A. Matulevičienė atsivežė 2 — 3 metų duk
rytę, kuria ir tesirūpino. Be to, ji dažnai išvykdavo 
iš stovyklos kelioms dienoms savo buitiniais reikalais. 
Su protarpiais stovykloje poilsiavo ir viršininkės mo
tina. Vyr. pionierių vadovė O. Kuniekienė į stovyklą 
pavėlavo; be to, atsivežė tris mažus vaikus ir moti
ną. Antro Būrio auklėtoja B. Valienė/atvyko į sto
vyklą su vyru ir dviejų metų dukryte. Auklėtoja į 
mažiausias gydytojų pastabas ir parašymus atsaky
davo grubiais barniais ir riksmais. Apie padėtį an
trame būryje gydytojas daug kartų raportavo A. 
Matulevičienei, tačiau ši visada palaikydavo A. Va- 
lienę, su kuria kartu poilsiavo, važinėjo po Druski
ninkų apylinkes, lankė restoranus. Už^antro būrio 
darbo trūkumų kėlimą dar kliūdavo ^gydytojams^ 
Pirmąją stovyklos atidarymo dieną nuolat ryto at- 
vykę vaikai buvo pamaitinti tik vakare. Buvo išvirtą 
ryžių košės, dešrelių, arbatos. Kadangi košės liko A. 
Matulevičienė ją pardavė apnakvindintiems stovyklos 
salėje Baisogalos vidurinės mokyklos devintokams, 
ir už porciją košės ir stiklinę arbatos paėmė po 68 

kapeikas”. (Tiesa, 1972 m. rugp. 8, 2’psL).
Tokia yra “pavyzdinė” Druskininkų pionierių sto

vykla, o kokion nugabenti Cicero lietuvių vaikai, tai dar 
nežinia. Gėda, kad tėvai, siųsdami vaikus į “tarybinės” 
Lietuvos pionierių stovyklas, pirma nepasiteirayo, kaip 
tos stovyklos atrodo ir kokia jose.tvarka.. Jei kitos pana
šios į Druskininkų “pavyzdinę”, tai vaikų kelionė gali 
būti liūdna. Dabar tėvai turės klausinėti vaikų, kiek jie 
pramoko lietuviškai ir ką naudingo okupanto stovykloje 
patyrė. '

Čia minimas atlasas —■ pava
dintas “Taikos atlasu”. Mat, 
jei Sovietai sugrąžintų Kinijai 
tai, ką yra iš jos pagrobę, tai, 
girdi, būtų taika. Kitu atveju, 
be abejonės, tarp milžiniškos 
Kinijos, kuri yra keturis kar
tus didesnė už Sovietų Rusiją 
žmonių skaičiumi,taika neža
dama. ..

Taigi, atrodo, jog tokiu rei
kalavimu, ne tik apkarpomi; 
Sovietijos grobuoniški apetitai 
ateičiai, bet, dargi, norima 
atsiimti tas žemes, kurias Ru
sija, dar carų laikais pasisavi
no.

Naujasis Kinijos “Taikos at
lasas’* esąs atspaustas Kinijos 
sostinėj Pekine, sovietų žo
džiais tariant, “iš paviršiaues 
labai nekaltai atrodąs, ‘ tary
tum tai būtų "nekalto turinio 
geografinis leidinys”, bet kas 
jo viduj, tai Brežnevui bei Ko
syginui ir kitiems raudonie
siems bonzoms akis atveria.

Savaime aišku, Kinija nie
kad nenusileis ir kuo toliau, 
tuo griežčiau reikalaus sugrą
žinti iš jos išplėštas žemes, nes 
jai, su tokiu gyventojų skai
čiumi, tos 
reikalingos, 
simai tinimo 
Jausimas.

Minimam _ ,__ _______
esąs paskirtas Straipsnis “Už
vesti jų” 1972 m. rugpjūčio 7 d. 
numeryje. Tenai rašoma: “žiū
ri į tąjį atlasą ir negali patikė
ti, kad toks atlasas galėtų pa
sirodyti viešumon. Pažiūrėjęs 
visiškai iš arti — pasidarai vi
siškai nustebintu”...

Kiniečių propagandą, girdi, 
vedama visokiais būdais prieš 
Sovietų Sąjungą. Jie, esą, iš
galvoja visokiausių “trikų”, 
kad parodžius pasauliui sayo 
didelę jėgą ir dar didesnį, ape
titą ...

“Izvestijos rašo, kad minima- 
me atlase reiškiamos kinų pre
tenzijos į Mongoliją, didžiąją 
dalį Kazakstano, tam tikras da
lis Turkmėnijos ir Uzbekišta- 
no ir Sibirą nuo šiaurės pusės 
Usuri upės iki pat Racifiko. Vi
si tai,. esą, nurodyta kaip Kini- 
jos žemės.

šiuo metu Sovietų Sąjunga 
ir Kinija turi sieną 4.300 fnylių 
ilgio./

“P.ekinas, anot “Iz vesti jų*’, 
drumsčiąs vandenį, kad šėk- 
mingiau,jame. galėtų meške
rioti”. Jis tam reikalui ir šėjąs 
neapykantą tarp dyiejų liau
dies kraštų žmonių.

Aųpt sovietiškų “Izvestįjų”, 
Kinija reiškianti savo preten
zijas,' remdamasi “niekiritihė- 
mis sutartimis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Kinijos”.

Pagal torontiškį dienrašti 
“Star”* Kinija periodiškai ata-

Lietuvos prieaugliui komu- 
nistinti ir rusinti leidžiamas 
laikraštukas Komjaunimo Tie
sa liepos 12 d. numeryje įsidėjo 
savo korespondentų Jazdausko 
ir Vaicekausko reportažą iš Al
aušo kolchozo (Utenos-rajone), 
kur be kitko rašoma:

— Buvome Sudeikių kultūros 
namuose... Vyrai, atėję pašokti, 
rūko vestibiulyje. O kur meta 
nuorūkas? Mus vedžiojęs žmo
gus sutriko — nėra šiukšlių dė
žės. Reikia manyti, kad nuorū
kų vyrai vis dėlto kišenėn nede
da... Šiaurios kino afišos ant 
sienos... Kur tik nosį kiši vis 
kas nors ne ten ar netaip paka
binta, pastatyta.

— šio kolūkio raštinė — per
pūsta vėjo, permerkta lietaus 
trobelė. Kabo ant sienos paru
davęs su gramatinėm klaidom 
šūkis, kol kas Garbės lentoj vo
ras tinklą mezga, šitame name 
raštinė gyvuoja per 15 metų!

— Apskritai ūkių raštinėse 
rasi daug netvarkos: ant stalo

«— Tame pat raštinės name 
gyvena viena ar kelios žemės 
ūkio specialistų šeimos. Kurei- 
šiškių kolūkyje teko lankytis 
tokioje Šeimoje. Atrodė, čia 
prieš mus kas nors buvo ir ty
čia viską suvertė. Apsileidimas 
žvelgė iš kiekvienos kertes.

— Mes įpratome skaičiuoti 
kaimiečių televizorius, šaldy
tuvus, automašinas. Be abejo, 
šitie dalykai žmogui reikalingi. 
Bet, žiūrėk, televizorius troboj, 
o per daržinės stogą — žvaigž
des skaičiuok, šaldytuvas kam
pe, o kvapai iš palovių sklinda... 
•? — Kaimo parduotuvėje nera
si puodynės, ąsočio, metalo, me
no dirbinių nė neužsimink — 
pasijuoks. Tokių daiktų kaimo 
paruotuvėje niekada nebuvo.

kuojanti Sovietų* Rusiją už 19 
šimtmetyje sudarytas sutartis, 
kuriomis carų Rusija pasisavi
no didelius Kinijai priklau
siusius žemių plotus. Kinai 
skaitą tas sutartis nuskriau- 
džiančias juos, todėl neteisin
gas ir naikintinas.

Kaip “Star” nurodo, susi
dūrimai su Sovietų Rusijos ir 
Kinijos sienos sargų buvę itin 
dažni ypaš 1969 m., kada apy-( 
tikriai buvę užmušta apie 50 
sovietų ir apie 100 kiniečių ka
reivių.

Taigi, karti piliulė Sovie
tams tas Kinijos vadinamasis 
“Taikos atlasas”..* Pr. AtŠ.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

Išėjęs pensijon ir nutraukęs ryšius su rėkiančia gy
venimo tikrove, pradėjau grimsti praeitim. Jaib seniai 
norėjau parašyti apie vieną kitą įdomesnį praeities 
nuotykį ir gilesni įspūdį palikusį atsitikimą, iš kurio 
jaunimas, jei tik norėtų, galėtų pasimokyti, bet tiktai 
dabar, kaip sako, prisėdau už stalo, prie popieriaus ir 
plunksnos. Taip seni žmonės sako, bet tikrovėje aš 
prisėdau prie rašomosios mašinėlės, nes man mašinėle 
lengviau mintis užrašinėti. .

Svarbiausia, kad dabar, prisiminęs vieną kitą la
biau įstrigusį dalyką, galiu atsisėsti ir ramiai barbenti 
mašinėle. Man jau nerūpi laiku į kabinetą patekti, 
laikrodis manęs jau nebestumdo. Neturiu skubėti sve
timų skausmų malšinti ir dantų gydyti. Turiu ir šian
dien įvairių pareigų, kurias uždeda ramus pensininko 
gyvenimas, bet tos pareigos jau manęs taip nevaržo, 
kaip varžydavo.

Kai pagalvoju apie profesinius dantų gydytojo įsi
pareigojimus, diena iš dienos, o kartais naktis iš nak
ties vilktus per ištisą 50 metų, tai pats nenoriu tikėti, 
kad būčiau galėjęs būti toks kantrus ir pajėgus. Dantų 
gydytojo darbas mane gerokai išvargindavo. Išvargina 
pareigos jausmas, kurį pats sau buvau užsidėjęs. Var
gindavo mintis, kad pareiga gali likti neatlikta, arba, 
kad ji neatlikta taip gerai, kaip turėjo būti atlikta, jei 
maža smulkmena pamiršta ar ne taip padaryta.

Visa tai pas mane jau praeityje. Dabar, prisimin
damas, kas buvo, pradedu analizuoti, kas galėjo būti; 
ką padariau ir ko jau negalėsiu padaryti.; ką atlikau 
gerai, ir kas nuėjo vėjais... Anksčiau apie tai, kas ga
lėjo būti, nepagalvodavau. Neturėjau laiko. Galvoda
vau tiktai apie gyvenimo realybę.

Popieriaus turiu didoką lapų krūvą. Nežinau, "ar 
pajėgsiu visus suvartoti, žinau, kad i lapą galima gana 
daug įdėti. Jeigu man pavyks praeitį suglausti' ir atrink
ti tik svarbesnes vietas, tai popieriaus užteks. **

Anksčiau naudojau anglišką mašinėlę, bet dabar, 
pradėjęs rašinėti lapus atsiminimams ir straipsnelius 
lietuviškiems laikraščiams, nusipirkau mašinėlę su lię-, 
tuviškoųi kepuraitėmis ir uodegėlėmis. Angliškai man 
buvo lengva rašyti mašinėle, o lietuviškai taip greitai 
neina, bet, manau, kad aš ir lietuviškai greitai pramok
siu. Žinau, kad man bus sunkiau su uodegėlėmis ir 
įvairiais lietuviškais taškais ant “e” raidės. Ranka pati 
tuos taškus automatiškai turėtų sudėlioti, bet ne vi
suomet taip išeina. Kartais tuos taškus uždeda visai ne 
ten, kur turėjau uždėti, o kartais sėdžiu ir galvoju, 
reikalingas taškas, ar jis visai nereikalingas. Jeigu 
šiandien susitikčiau Joną Jablonskį, kaip aš jį vasa
romis susitikdavau greta esančiam ūkyje, tai paprašy
čiau, kad paruoštų pačią paprasčiausią lietuvišką ra
šybą. Juo ji paprastesnė ir visiems suprantamesnė, 
tuo ji geresnė. Jis galėjo tai padaryti, nes jis kaip nei 
vieną kartą skaičiau, buvo mūsų gramatikos ir sin
taksės tėvas. Vienoje vietoje radau parašyta, kad jis 
skaitomas mūsų kalbos tėvu. Man atrodo, kad toks 
tvirtinimas labai jau stiprus. Mūsų kalba jau buvo, 
kai Jono Jablonskio dar nebuvo. .Jis negalėjo būti lie
tuviškos kalbos tėvas. Vaikai juk negema be tėvo.

MINTYS GRJŽTA LIETUVON
Kaip matote, mintys nejučiomis grįžta Lietuvon. 

Pradėjau pasakoti apie sudėtingas lietuvių kalbos gra
matikos taisykles ir įvairius taškus ant balsių ir neju
čiomis nuslinkau prie Jablonskio, Bliuviškių, Novaraiš- 
čio ir visos eilės kaimų Novos pakrantėse. Aną dieną 
buvau pradėjęs rašyti apie mokslu pradžią, sunkias
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dienas Kanadoje* bet ir ten tuojau nuslinkau į Novos 
pakrantes.

Tuo tarpu šis klausimas man ir yra pats sunkiausias. 
Nespėjau sukaupti minčių apie kurį svarbesnį Įvykį, 
nejučiomis nuslydau į Lietuvą, tėviškę, Novos upę it 
abiejose pusėse gyvenusius žmones ir jų sodybas.

Atsiminimus buvau pradėjęs nuo mokyklos. Man 
atrodė, kad žmogus tikra to žodžio prasme tampa žmo
gumi, kai jis metodiškai pradeda mokytis* rinkti ži
nias ir daryti tikslias išvadas. Maniau pradėti darbu ir 
mokykla Kanadoje, bet tikrovėje noras mokytis kilo 
Lietuvoje. Ten pradžios mokslą gavau. Ne protas, bet 
jausmai mano plunksną dabar nuvedė į tėviškę, o 
vėliau ir protas šitai minčiai pritarė.

Derlingos Bliuviškių žemės dideliame ūkyje galėjau 
būti ūkininkaitis. Visus namų mošos ir laukų darbus 
mokėjau ir galėjau dirbti. Tėvas mane ir i mokyklą 
leido, į Griškabūdį vežiojo. Toje mokykloje gimė no
ras siekti daugiau žinių. Jau ten įsigytos žinios man 
būtų daug padėjusios, bet norėjau dar daugiau mokslo 
žinių. Mėgdavau skaityti. Skaitymas mane dar labiau 
paskatino siekti žinių. Tas noras pas mane buvo toks 
didelis, kad palikau puikias Novos apylinkes, gerus jų 
gyventojus ir nepaprastai gerus tėvus.

Nutaręs išyažiuoti, tėvo dar kartą paklausiau* ar 
jis leis mane į aukštesnę mokyklą. Jis man aiškiai ir 
nedviprasmiškai atkirto, kad neleis. Jis dar pridėjo, 
kad žemės ūkio darbams didelio mokslo nereikia, kad 
aš ir šiaip esu daugiau pamokytas negu kiti ūkininkai
čiai. žinojau-, kad mano tėvas buvo griežtas, ir kad 
joki niano Įkalbinėjimai neprivers jo pakeisti šios nuo
monės. Tada nutariau atsisveikinti su Nova ir visais 
josiės gyventojais. ,

NOVA — ŠEŠUPĖS ĮTAKAS
Esu gimęs Lietuvoje* šakių apskrityje* Grisk a bū -

— Sudeikių, Stumbro, Alau
šo kolūkių žmonės nusiskundė, 
kad parduotuvėse negausi nu
pirkti padoresnės dovanos 
draugui, tėvui, mamai.

— Sako, parduotuvėje turi 
būti pirmo būtinumo prekės: 
cukrus, druskos, degtukų, duo
nos. Degtinė, matyt, irgi pri
skiriama prie pirmo būtinumo 
prekių — buteliai nutūpę dide
les lentynas.

— Degtinė — būtina, o pieno 
puodynei vietos nėra.,.

KAIP SIMONAS DAUKANTAS 
AIŠKINA KALĖDŲ VARDĄ
Kalėdos lietuvių senoje kalbo

je rodo susitikimą senojo laiko 
su jaunuoju, beje: senų metų su 
jaunaisiais. Tą šventę šventino 
pradėdami naujus metus, o baig
dami senuosius. Vadino Kalė
domis nuo žodžio kalti, kaipogi 
vinavonei praėjusių metų kalė 
gaspadorius į trobos sieną vinį 
arba ragą, o žyniai į žinyčios sie
ną plytą mūrijo dėl metų žinios. 
Šiandien dar žemgaliuose arba 
kuršinykų namuose galima re
gėti balkius ir sienas po dvi rin- 
di prikalinėtas briedžių ragų, ku
rie jau patys, jau jų šakos metų 
skaitlių rodo.

S. Daukantas (iš Būdo)

KAM LAIMĖ, KAM NE
Turtuolis susidomėjo laikraš

čių pardavėju gatvėje. Matyda
mas, kad tas sūrūgęs, jis ėmė 
raminti:

— Nebūk nusiminęs. Prieš 20 
metų ir aš pardavinėjau laikraš
čius, o dabar jau turiu susikro
vęs ihįlijoną.

— Menka man dęl to paguo
da, — atsakė laikraščių parda
vėjas. — Prieš 20 metų aš turė
jau du milijonus, o dabar par
davinėju laikraščius.

-Aš NORĖČIAU •'
h -• ' I ■

Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
stiprūs lietuviai kaimiečiai 
ir plačiom likiminėm rankom 
ąžuolo karstą sukaltų.
Aš norėčiau, kad čia susirinktų 
naivūs kaimo bernai 
ir išvežtų ąžuolo karstą 
nęprijaukintais žirgais.
Mes neatvošime dangčio, 
neprisiliesim kolažo !
Svaigsta — vašku ir vainikais — 
pasilenkus galva.
Mes nepakelsim šio kūno 
ir neišnešim karsto!
Sunkiai minkštasuolin sėdas 
užspringus kalba.

Algimantas Mackus

džio valsčiuje, Bliuviškių kaime. Nuo jų noriu pradė
ti savu atsiminimus apie gimtinį mano kraštą ir visą jo 
apylinkę. '

Bliuviškiai stovi pačiame Novos pakraštyje. Vienas 
mano tėvų žemės galas atsiremia į pačią Novą, o kitas 
paliečia Vidgirių žemes. Tėvų ūkis buvo didelis, žemė 
gera. Bet koks javas joje augdavo. Visa šakių apskritis 
yra derlinga, bet pasakojama, kad Griškabūdžio že
mės yra pačios derlingiausios, lengviausios birbti.

Esu matęs daug gražių vietų, atidžiai stebėjau gra
žiose vietose esančius ūkius, bet man atrodo, kad nie
kur nemačiau tokių gražių vietų, kokios yra Novos pa
krantėse. Nova yra nedidelis upelis. Vasaros metu 
galima ją perbristi. Vietomis ji siaura ir gili, bet kai ji 
praplinta, tai gilumas jos nedidelis. Pavasarį Nova 
gerokai pakyla ir užlieja plačius laukus, gerokai juos 
įtręšdama. Novos pakrantėse užtat viskas auga. Pačia
me paupyje auga krūmokšniai ir medžiai, kiek toliau 
auga sodri žolė, o dar toliau nuo josios krantų ^*uga 
bet koks javas, kurį lietuvis ūkininkas būdavo-paso
dina.

Nova — nedidelė. Nemanau, kad ji turėtų šimtą 
mylių. Ji prasideda didelėse Novaraisčio pelkėse, esan
čiose į šiaurę nuo Paluobių. Pro Paluobius ji metasi | 
piętus, pro Jankus, Bliuviškiųs* Rygiškius ji vėl pa
suka Į vakarus ir į šiaurę, kur įteka į Šešupę.

Nova yra dešinysis Šešupės intakas.' Pavasari ji at
neša didoką vandens kiekį< bet vasaros metu josios 
vandenys nusenka.

(Bus daugiau)



DR. ANNA BAUtMAS
AKJV, AUSŲ NO»as 

nt tffRKLtS LIOOt
PRITAIKO AKJNIŪS

285» W.WMimBtT
Oflfc PitMpKt M229
Rarid. taMu WAIbrook 54074

Kasdien nuo io iki 12 vai ryto,

Rerz tel. 2394683

DR. K. G. BALŪKAS 
AKUiERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGUA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446
v Priima ligonius pagal susi taring 
Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telefu PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir kekmad. ofisas uždarytas.

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

INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA 

Telef. 695-0533 
'■ Fox Valley Medical Center 

860 SUMMIT ST.
ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

Rt)(^KFORŪ,ILt
Rockfordo Lietinrią klubo 

piknikas
Lietuvių klubas jau daugelį 

metų rengia metinius piknikus 
— gegužines, šiais metais gar
sinama kukurūzų virimo “Corn 
Bowl” diena. Lietuvių klubas 
neseniai tą naujovę pasiskoli
no iš svetimtaučių Pasirodo, 
pasisekimas geriausias. Hhno- 
jaus valstijoje kukurūzai gerai 
auga. Jie užauga iki žmogaus 
ūgio, ilgos ankštys ir saldūs.

Lietuvių klubo nariai, užsi
dėję baltas kepures, vieni nu
lupa kukurūzų lukštus, kiti 
juos verda lauke, pastatytame 
dideliame puode. Išvirtus ku
kurūzus mirko ištirpytame 
svieste, deda į popierines lėkš
tes ir paduoda eilėje laukian-į 
čiam. O kukurūzų valgytojų 
susidaro ilgos eilės. Duodamiį 
veltui. Gardžiuojasi jais vaikai 
ir suaugę. Išlukštenę grūdu&| 
liekanas meta į tam reikalui 
pastatytą statinę. Ir Vėl stoja į

DR. PETER BRAZIS ; 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock .4-5849 

Rezid< 388-2233
OFISO VALANDOS:

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

ir šestad. tiktai susitarus.

tvarka valgant kukurūzus.
Kukurūzų valgymas pas. 

mus pasidarė labai populiarus 
ir į kukurūzų valgymo pikniką 
— gegužinę ateina nė tik lie
tuviai, bet ir [amerikiečiai. 
Tai ir šiais metais sekmadienį, 
rugpiūčio 20 d. Lietuvių klu-

bas rengia kukurūzų valgymo 
dieną. u _4

Piknikui vieta graži, kvepia 
nuplauta žole. 75 akrų plote 
auga ąžuolai ir kitokie me
džiai. Prie Kishwenikee upės 
apie 15 akrų ploto Įlaskirta 
piknikams, o likusi parko da
lis, palikta zuikiams ir šfiY- 
riomš bėgioti.

Lietuvių klubo moterys naū-> 
aosfs lietuvių Sportininkų vir-' 
tu ve. Keps kumpius, virš ko
pūstus ir lietuviškas dešras. 
Lietuvių klubo direktorius' Au-’ 
gustas Pocius padarė planą, 
išlieti cementu 40 x 50 pėdų; 
plote aikštelę, kurioje būtų ga
lima pašokti ir barui pakaktų 
vietos. A. Kapačiriskas pasi
rūpins garsiakalbiais, kad bū-t 
tų galima 'plokštelių muziką’ 
perduoti. ,

Lietuvių klubas kviečią, mie-į 
lūs svečius iš Chicagos, Keno-1 
shos, Racine it Waukegano ji 
rengiamą gegužinę atsilankyti 
ir skaniai kukurūzais pasiso
tinti. Žvalgas

amžiaus Įėvą$ Melvin Hapey, 
gyv. 4306 W, Maypole Ave^ 
negyvai suspardė savo 5 mėne
sių amžiaus dukrą- Ji* suimtas 
ir kaltinamas žmogžudyste.

Harvey Įnivo persiskyręs. su 
savo žmona $ufia, kuri su kū
dikiu buvo išsikėlusi gyventi 
pas savo tėvų Nicholsoną. į

Pirmadienį Harvey, atėjęs 
^atsiimti žmonos ir vaiko”, iš
mušė Nicholsono dūris, susi
mušė su dukterį užstojusiu tė
vu ir pagriebęs kūdikį besivar
žydamas šu žmona jį numetė 
žemėn ir negyvai suspardė.

tais Žanzibarui. Jis buvo rasis
tas, nes su laukiniu įnirštu per
sekiojo Zanzibaro arabas ir Azi
jatus. jis buvo prievartautojas, 
nes pats ir kiti jo “Revoliucinės 
tarybos” nariai vertė protestuo
jančias perses, azijates ir ara
bes merginas pasidaryti ‘papil
domomis” jų žmonomis”.

PIETINĖS AMERIKOS
LIETUVOJ KONGRESAS

Penktasis Pietų AmerikosLie- 
tuvių Kongresas įvyks Sao Pau
lo mieste, Brazilijoje, vasario 
22-25, 1973 m.

dfl LlNINkA 8 
(PUTRAMENTAS)

Uakurasio arba Ufidesto ▼alandoa 
gnfiamioe gėlės ir Tainftai antk> 

pin papaathnui Ir pooniiiėa 
kapama Cėlėa.

tOY k PETRO (PUTIlMėSNTAl)
5525 Sk Karimi — 5M-122B

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■HAUJIENAS"

GUŽAUSKŲ
GtLŽS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai; PR 14)833 Ir PR *4X34

Rez.: Gi 8-0873

t)S. W. EIS1N - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GJREKOLOG1NĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave;, WA 5-2670

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

DR. NINA KRAUCEL - 
: KR1AUCEUŪNAITĖ .

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 Su. KEDZIE ĄVE. 

Telef. WĄ 5-2670. 
Neatsiliepus skambinti 
. . . 4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Razida nerį os: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKJtf
GYDYTOJAS 1R.CHIRURGAŠ

VIDAUS UGŲ SPEC.
2454 WEST 71rt STREET

VALANDOS: . Piniia<L,... antrad., ket- 
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vaL popiet. Ketvirtad; ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vai ryto tik 
fnjsi tarns.

. . Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

. KALBA LIETUVIŠKAI 
2SI8 W. 7!et St. — Tel. 737-5149

___ •Ą.f- «• - » * —

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”

Yą! J>agąl sųsitąrįpą. .Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
PpsjM JR,.

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEŠT tffd ŠTkEĖT

Ofiso tėlaf.: .776-28iM).. . 
.... N*yjąs raz. f»l*f-L <48-5545 '•

DR. P- STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS - 
Sandra 'praktika Ir chirurgija 

Oflsaa.2750.(Wast 71 st St.
TaL: 925-8294

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 Iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sendrt į>r£ktik«, ipec'. MOTERŲ Ilgo* 
WliM: 2652 WEST 59th STREET

Tel.: PR I -1223
OFISO VAL.: pirm, antirad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. SeŠtadie- 
ainis 24 vai. po pietų !r kito laiku
- pagal susitarimą,

V. TWasonis, M. S. C.
.„C H I R u R G A S 
2454 WEST 71 st STREET

Ofiso telef.: HĖmtočk T1123 
Redd, telef.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepta, tai telėf. Gi 8-6195,

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai • Protetti. Med. Bu» 
dažai. Speciali pagalba kefom 
(Arch Support*) ir t t

2450 Watt 63rd St„ Chicago, 01. «»29
T.W.: VRiwt 6-5084 |

BIZNIERIAI KURDE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TTRI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

GRADINSKAS
IR ŠENIAUSIEMŠ 
_ NAimiS...
2312 W. 47 ST. — FR ?6.1«|

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMĄI

Leidimai — Pilna, apdrauda

2047 W. 67th Pl. WAfbrbdc 5-8063

MOVING 
Apdraustas, parkra.ųstymas 

Š įvairi v atstumų.. 
ANTANAS VILIMAS 

■ 823 Wašt Placa 
...TaŲ Fgontiar 4-Įtt2.; ..

SOPHIE BAR C ŪŠ - ūū e •*.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil A. M.

Lietuviu kalba: kašdien rilio pirma- 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto.---šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

TĖVAI IR VAIKAI
į

Buvo rašyta, .kad Amerikoje 
užregistruota apie 30,000 įvykių,! 
kur tėvai žiauriai elgiasi su vai
kais. štai pora pavyzdžių iš Chi- 
cagoš.

Liepos. 26 diedą į ligoninę bu
vo atgabentas be sąmonės, su' 
pfalaužtū galvos kiaųšū 6 metų: 
amžiaus .vaikas Johnny Lind
quist, kurį tėvas William Lind
quist, 31 m., 'rirvėiniš į palubę 
pakabinęs primušė iki sąmonės 
netekimo. Vaikas ir šiandien 
tebėra be sąmonės, o tėvas te
besėdi kalėjime ir teismo lau
kia. Motina, Irene Lindquist 
pasiliko namuose 4729 W. Erie 
St. su dar keturiais mažais vai
kais.

Praeitą pirmadienį į . tą pačią 
ligoninę, kurioje be sąmonės te
beguli Johnny, atgabenta ja 
sesuo Julia 2 metų amžiaus tą 
rytą iškritusi ant stiklo šukių 
priberto šaligatrio per 18 pėdų 
iš antro aukšto, šeinių teismo 
teisėjas White -įsakė iš tokių 
tėvų atimti visus vaikus. Poli
cijos išaiškinta, kad motina 
sekmadienio vakarą savo ma
žus vaikus palikusi išėjusi “su 
draugais” ir grįžusi 5 valandą 
ryto tuojau nuėjusi gulti. Apie 
9 valandą-ryto dviejų metų am- 

. žiaus .. JuĮią. atidariusi lapgą 
mėčiusi į šaligatvį alaus bonkas 
ir pagaliau pati iškritusi.

Pašaukta policija rado Lin3- 
quistu 'Virtuvėje atsuktą van
dens kraną ir patvinusias griif- 
dis, virtuves sienas pomidorų 
“ketdiupu” išterliotas ir paša
lius šunų priterštus. Jie Savo 
2 aukšto aparfmėnte idikd du 
šunis. y

Praeitą pirmadienį 20 mėtų

keto diktI^oriaus galas
Apie nužudytąjį Zanzibaro 

diktatorių tautų “The Daily Te
legraph” rišo:

“Zanzibaro diktatorius Abei- 
das Karumė mirė sau tinkama 
mirtim nuo žudikų kulkų. Jis 
jėga užgrobė valdžią prieš aštuo
netą mėnesių po to, kai sala bu
vo “išlaisvinta” iš britų valdžios, 
ir iki Savo mirties dienos valdė 
žiauriu ir primityviu teroru. Sa
vo grubumu jis buvo toks afri- 
kietiško tipo revoliucionierius, 
koks Haityje buvo ‘Tapadok” 
Erivalieris. Niekada nebus žino
mas pilnas skaičius tų, kurie 
buvo išžudyti dėl tariamųjų suo
kalbių ar kitokiais sumetimais 
tais sutemų laikais, jo užtrauk-

- - - z . ,

Rengimo komiteto prezidiu
mas : prelatas P. Ragažinskas — 
pirm.; kun. P. Gavėnas ir J. Bag- 
džiuš — vicepirmininkai: inž. 
Algirdas Idika — sekretorius. 
Kadangi rengėjų atsišaukime 
neminimas jokis adresas, tad pa
tartina visais reikalais susira
šyti su sekretorium: inž. Algir
das Idika, rua Caperucu.46, Mi- 
randopolis, Sao Paulo, Brasil.

VYRŲ PROTAS
žmona savo vyrui:
— Perskaičiau žurnale. labai 

įdomų straipsnį. Jame rašoma, 
kad vedę vyrai tampa daug pro
tingesniais. t
;—-...Taip, bet tada jau būna 

pervėTū.

ANTANAS SEREIKA į
Gyv. 2251 W. 71st Street

i ,ų. Mirė; 1972 m. rugpiūčio mėn. 13 dieną 9:40 vai vak., sulaukęs 46 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje. ,.. .į. w I

Paliko nuliūdę: .žmona Regina (Dalibogąitė), dukterys.—■, Violetta, 
Vida ir Victoria, sūnūs Marius ir. Ronald, brolis Vytautas, jo žmona 
Erna, brolis Stasys,, gyv. -Vokietijoje, motina Susanna, gyv. Kanadoje, 
uošviai Vladas ir Zina Dalibogai bei kiti giminės, draugai.ir pažįstami.

Antradieni, 6:00-Vai. vak. kūnas buš pašarvotas Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western .Avenue. - --

„ Ketvirtadienį, fugpiūčįo.J.7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas, iš | 
koplyčios į šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o, po gedulingų , 
pamaldų bus laidojamas Šv, Kazimiero Lietuvių kapinėse.

j VįsLą. a. Antano . Sereikos giminės, draūgai_ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar- - 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: .
-t ■* ' * ' — * - - •»

*’ *T Žmona, dukterys, sunūs, broliai 
" ir giminės.

' TMdotuviį Direktoriai Mažeika-Evans. Tel. RE 7-8600.

•CIK

malina, uošviai

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-4

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

5345 SO. WESTERN ATE..

eudei
^ENIAUŠIA IR DIDžlAUŠlk L^DOJIMO ferAfcA

KNYGOS VAIKAMS IR jAtlfrlKTlS
^-■Sek pažlYą, 
Ąpie jseįųs laikąs, jį, 
Kai aitvarai ir. laumes 
Skrajojo po rautai

Petersenrtrib
. Poezija ,ir -pasakos -yra. valkų mėgstami tie ’mažiau kaJį žįidiiriai 

trykšta viniai. Naujienose gailina gauti Sų pertų ir tėmčiugų mūsą mažie- 
tems bei jaunimui: ■ > - • ■ ,

1. N. Butkleni, VELYKŲ PASAKPU,.3Z PS 
MUKĘS, 34 psL su 8 apsakymėliais iž vaAn T 
motos, spalvotais viršeliais, kkinuoja po 1 dot.
J. ,2. Vandi >r«nkiėn4-VaitičevUieni, AOKOLADINIS KIŠKELIS, 
gražiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
fas leidinys. $1,50.

3. 'A. Giedriu*, MURKLYS, 24 apykakalw's viklmA. Dai V. Šffiati 
tevičiaus Iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Staai Venegaiti - Petersoniene, LAUME DAUME. 17 eilčrksm kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Jėvų Zemeje. Labai gražus leidinys, 
Hdeho formato, kietais viršeliais, gausiai daft. J. KIburo iHuštrilota, 64 
pst, kaina 5 dot

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema, 118 psl., 31,00.
_ 6/Atfonvas VamŠirtA, TRYS SAKALAI, Liet Mokytoją s-gos premi
juota Jcnyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės Iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot.

V Juozas ’Ivafstas, JAUNUS PENkETUKA^, 'ipyšakdfteš, Įkip, pasakoj 
/titanus iŠ jų gyve him o, svajonių ir žygitL - ntustrudta Iftil. 2.- Sodei kieto ės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

& Jonas Valaitis, U6TUV1Ų DIEVAI,; ,mitalogijT)«_ posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kkip senovės lietuviai ir žemai- 
*£ai bendravo su savo dievais, 54 pal, T1.00.

Valkai mėgsta tr dori skaityti. Dėlto fi pat mažens ytia Wg lengviSu fu<* 
piktinti lietuviškai skaityti ir mylėti lidtuvišką Inygą., Jei tėvai Ubalansuo- 
tų vaikams perkamas dovanas -r pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško auta 
ėjimo rodyklė Staiga pakiltų aukštyn.

akos ir pyY

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608.
i ,  . * 1____________

A. ♦ Ai
’GEORGĖ KALETKA
GyV. 6721 So. Campbell Ave.

4 t ,Mįrė 197^ m. rugpiūčio, iriėn. 14 diena, 10:00 vai. vak., sulaukęs - 
84 metų amžiaus. Gimęs. Lietuvoje, Vilkijos parapijoj..

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Palijo, nuliūdę: žmona Anna, pagal tėvus Kavalauskaitė, brolių 

ir seserų vaitai — Auna Martin, Antoinette Chemovich, jos vyras 
yictor, Anna Pilkis, jos vyras Anthony su šeima, Mary Mąews, jos vy
ras Paul su šeima, Alice Kuta su šeima, Charles Kulikauskas, Anthony 
Kaletka su šeima- Sam Kaletka, jo žmona Ellowyn su šeima, Charles : 
Kaletkat jo žmona Agnės su selina, Joseph Kaletka, įp žmopa Louise 
su selina, svogefk’a Helen Hūdokžs, jos vyras Steve su selina ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami. ♦

Lietuvoje ilko Joseph Kaletka su šeima ir Guogių šeima.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Penktadienį, rugpiūčio 18 dieną '9:00 vaL ryto bus lydimas iš ko

plyčios į Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. George Kaletka giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
imona, brolip ir seserų Vaikai, giminės.

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

PADĖKA
Mūsų mylimas vyras, tėvas ir brolis

A. T A. ;
VLADAS VILIAMAS

Mirė šių metų liepos mėn. 12 dieną. Palaidotas Wa
shingtone, Resurrection kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams, pažįslamicms 
ir giminėms už išreikštą užuojautą spaudoje, Žodžiu ir 
laiškais.

Padėka visiems atsilankiusiems atsisveikinti koplyčio
je, dalyvavusiems bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame Tėvui Tomui žiūraičiui už maldas koplyčio
je ir už pamokslą šv mišių metu.

Padėka draugams, nešusiems karstą.
• Ačiū visiejns- už paaukotas šv Mišias ir už gaėsias au
kas Lietuvių Fondui.

' Nuliūdę:
žmona Regina, sūnus Virgilijus, 'seserys Ona 
Ir Antanina ir giminės.

lATDOTUVlį OfREKTORlAh

DOVYDAS F. GABif ^RAIDAS F. 0AIMID 

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

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

MODERNIŠKOS ArR^NDUTONElj KOPLYČIOS .

PATAfeNAVi 
.•AAS ęiENA 
IR NAKTj

„.kopLYeL^ 
VISOSE MIESTO 

DALYSE

LaidofuVių
Direktorių 
Associacijos

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Šo. ijTUANfcX A VENVfe. 14 o ne : IfArus 7-3401

t urny* ■>»« t ' ** -

BUTKUS - VASAITIS
■ - _ H

14^ §o. SOth Avė., Cicero, 1Ū. P\one: OLympic 2-1003
W * • — ■ Į 9 «* M V • *4 • VO • 4L* — «UT > • ** • « 9-^9

PETRAS IhUIūNAŠ
4348 So. CALIFORNIA^VE. Phone: LAfayetle 3-3572 I

GEORGE L R ŪDMINAS
3319 So/ldJl’A^AAVE-. .. TeL: Y Aras 7-113^-1139 I

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) I

2424 wkŠT 69th Š1WeT REpablič 7.1213 I
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671 |

WE^T hiGHWA7, Palos Hills, 111. 974-4^1*0 |

P. J. RIDIKAS'
33M So. HaLŠTPD STREET Phone: VXrds 7-Wfi

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARŠlNKiTĖS NAbjlĖKGSE

cfifcAGo 8, ill— Wednesday, august 16,’19&

a. A, A. k. A. .



Atnaujintas istoriškas laivas Bounty, pagarsėjęs savo jūrininku su
kilimu Ramiajame vandenyne 1888 metais. Bounty yra St. Peters
burg© prieplaukoj, Fla. Čia matomas tik vieno skersmasčio galas.

Technikos Žodis
Atsiųstas paminėti 1972 m., 

G. J. Lazausko redaguojamas 
Technikos žodis, nr. 3. Turiny
je įžanginis straipsnis skiria
mas Antrajam Pasaulio Lietu
vių Jaunimo kongresui. Kiti 
straipsniai Alias suvažiavimo 
metai, Architektūriniai kon
kursai, Gražios sukakties kuk
lūs prisiminimai, apie Ameri
kos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungą ir kitokios smul
kios žinios.

Įdomios žinios paduotos 
apie lietuviams išduotus paten
tus. Pagal Technikos žodžio ži

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, UL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAL

l I——i . ■ ■■■iii-i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

<------------ -------------- --------------------- ---- ---- - ---

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL N A U J O K A I T I S
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

>... „m,......... , .i,.,,.,.—/

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėde šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado- 
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 dot

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
r i ■ ■■■■■! F
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nias, buvo išduoti už įvairius iš
radimus bei pagerinimus tech
nikos ir kitose srityse patentai. 
Patentus gavo 1971 m. šie lie
tuviai: Algirdas J. Krygeris, 
Richmond, O.; J. F. Laukaitis, 
Rochester, N. Y.; William J. 
Pangonis, West Chester, Pa.; 
James C. Mickus, Bloomington, 
Minn.; Kęstutis Norvaiša, So. 
Boston, Mass.; William J. 
Shimnackas, Waukegan, Ill.; 
Robert E. Kalvitis, Fairport, N. 
Y.; Virgil Martinonis, Lynn
field, Mass.; Raymond Apana
vičius, Euclid, Ohio; Adolfas 
Darnusis, Detroit, Mich.; Step
hen J. Matas, Independence, O.;

į John Savas, Breckville, Ohio; 
‘Joseph F. Laukaitis, Rochester, 
į N. Y.; Anthony Jaras, Keno
sha, Wis.; George A. Zelinskas, 
Dayton, OhioJohn R. Mankus, 
Endicott, N. Y-; Romas B. Špo
kas, Rockford, lib; Joseph D. 
Bakstis, Naugatuck, Conn.; Al- 

igerd Basiulis, Redondo Beach, 
Calif.; Joseph Barbas J., Elisa
beth, N. J.; Justin V. Paulaus-
kas, Elisabeth, N. J.; W. G. Fe- 

j terson, Brooklyn, N. Y.; Ri- 
jmas A. Zinas, Bethlehem, Pa.; 
j Stanley R. Norbutas, Glenview, 
Ill.; George Vischulis, Menomo
nee Falls, Wis.; Joseph Antho
ny Sincius, Little Silver, N. J.; 
Joseph J. Grabauskas, Chicago, 
Ill.; Alex Kunevičius, Indepen
dence, Ohio; Arūnas A. Aršti- 
kaitis, Dearborn Heights, Mi
chigan; Kazys Sekmakas, Chi
cago, Ill.; Gediminas J. Vėly- 
vis, North Adams, Mass.; Paul 
Brundza, Marathon, Fla.; Ed
ward Svereika,. Chicago, Ill.; 
(Jam mirus, legalus įgalioti
nis yra Mary J. Svereika) ; Ber
nard Vincent Gudaitis, Wilkes 
Barre, Pa.; Albinas A. Vaičiū
nas, Los Angeles, Calif.! Jose
ph J. červenka, Elmhurst, Ill.; 
Richard Boruta, gyvenantis Če
koslovakijoje; Frank B. Naujo
kas, Arlington Heights, Ill.; 
Jonas Valiukonis, Detroit, Mi
chigan; Rimvydas P. Jakas, 
Norristown, Pa.; Algirdas C. 
Poshkus, Lancaster, Pa.; Vin
cent L. Geležunas, King of 
Prussia, P.; Vytautas Kupcike- 
vičius, Chicago, Ill.; Alex E. 
Žvirblis, Mountain View, Cali- 

Į fornia. Leonard J. Masulis, Per- 
risburg, Morrte, Holland, Ohio; 
Robert A. Zalonis, South Plain- 
field, N. J.; Liudas Vanagas, 
Chicago, Ill.; Pius J. Nasvytis, 
East Cleveland, Ohio; Gedimi
nas J. Pieinis, Rochester, N. Y.; 
Jurgis Šapkus, Manhattan 
Beach, Calif.; Jonas Valiuko- 
nis, Detroit, Mich.; Vacys Ur
bonas, Redford, Mich.; Charles 
W. Jonaitis, New Hope, Minn.; 
Kazys Sekmakas, Chicago, III.; 
Gediminas J. Butkus, Universi
ty Heights, Ohio; Gene Žilins
kas, Van Nuys,. Calif.; Joseph 
Laskauskas, New Philadelphia, 
Ohio.

Apie visame pasaulyje išduo
tus lietuviams patentus rašo: 
“Viską susumavus, gautume 
•bendrą patentų skaičių pagal 
valstybes, kuriose lietuvių iš
radimai patentuoti: Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse — 359, 
Prancūzijoje — 6, Kanadoje — 
5, Vak. Vokietijoje — 3, Belgi
joje — 2, Didž. Britanijoje — 1, 
Olandijoje — 1 ir Rusijoje — 
1”.

’NAUJIENOS' KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

*■;*■ •

“LENKIŠKAS DUCHAS”
“Dziennik Związkovy re

daktorius savo ' kasdieninėje 
skiltyje “Z Dria” papasakojęs 
apie vieno Lenkijoje augusio 
amerikiečio žydo bėdas, kad 
dabartinė Lenkijos valdžia 
jam neduoda vizos aplankyti 
savo gimtinę ir žmonos lenkės 
gimines, kaltina raudonąją 
lenkų valdžią, lenkiškos dva
sios stoką. **

Girdi, “Dėl to, kad dabarti
niams valdovajus Varšuvoje 
svetima yra Lenkijos, dvasia 
(duch Polski), kuri 1413 me
tais Horodlėje liepė priimti 
lietuvių ir rusų bajoriją į her
bus ir privilegijas ir į bendra
vimą valdant bendrą Respub
liką, joms pripažinti lygias tei
ses ir tas pačias laisves. To 
dėka lietuvių ir rusų bajorija 
(šliachta) sulenkėjo, suteik
dama Lenkijai šimtus didžių 
vadų, poetų ir mokslininkų.

Galo pradžia prasidėjo laimė- 
mėjus katalikų reakcijai” iš
metimais ir skraudimais ki
taip tikinčiųjų... O dabar ma
tome nedavimą vizų. “Kiek 
padidinsite savo dvasią , tiek 
padidinsite savo_;Tubežius”, ra
šė Mickevičius. tDėl religinio 
fanatizmo ir trumparagio na
cionalizmo (visvien kurio — 
raudono ar baltai — raudono) 
sumažėjus Lenkijos dvasiai,! 
trumpėja jos rubežiai ir pa
saulyje smunka jai pagarba”.

Ulinojaus šalpoje 
didžiausia ’ suktybė

Daugiau kaip 10 nuošimčių 
Cook apskrityje (Chicagojj iš 
pusės milijono šeimų, gyve
nančių iš ADC (Aid to Depen
dent Children) L.šalpos, kaip 
naujausiai pravestas tyrimas 
parodė, neturi teisės tokios 
šalpos gauti. Viso tokių šeimų 
yr 62 tūkstančiai. Taip pat to
limesnėse Ulinoj aus vietose iš 
200,000 šelpiamųjų apie 6 nuo
šimčiai rasti šalpą gaunant ne
teisėtai. Senesniais patikrini
mais tokių neteisėtai šalpą gau
nančių šeimų atsirasdavo tarp 
3 ir 4 nuošimčių. Negana to, 
rasta kad arti 37 nuošimčiai iš 
ADC gyvenančių šalpos gauna 
per daug, o apie 13 nuošimčių 
gauna per mažai.

Ulinojaus viešosios šalpos 
direktorius Edward Weaver 
Įsakė nuodugniai ištirti visus 
700,000 šalpą gaunančius, pri
klausančius 180,000 šeimų šio
je valstijoje. Numatoma, kad 
dešimčiai tūkstančių neteisin
gai šalpą gaunančiųjų bus 
išbraukti iš ADC sąrašų. ADC 
šalpai gauti pripažįstamos šei
mos, kurios sutaupų turi ne-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

PIPE
FITTERS

Primarily inside pipe fitting, 
hydraulic & pneumatic 
troubleshooting of production, 
equipment. Both construction 
& service shop. Some welding, 
plumbing & steam fitting re
quired. Applicant must be 
fully qualified & experienced 
journeyman. Second shift (3 

p. ni. — 11 p. hl).
Apply mornings in person

Johnson & Johnson
4949 W. 65th STREET

An Equal Opportunity Employer

EXPERIENCED MECHANICS 
For Mercedes Benz & Jaguar. Foreign 

car experience necessary. 
APPLY:

CLASSIC CAR CENTER 
1522 CHICAGO RD., 

CHICAGO HEIGHTS, DLL. 
Tel. 754-8323 *

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

COUPLE WANTED IN St. Charles 
area woman to do general house
work — light cooking, 4 adults in 
family. Man to do general work 
needed, own private 2 bedroom hm. 
Salary open. References required.

Call after 7 P. M. 825-1665 
or 825-0579.

Some English necessary.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

CICERO APYLINKĖJE išnuomoja
mas suaugusiems 6 kambarių butas 
su 3 miegamais 1-me aukšte, naujai 
atremontuotas. 1410 So. 49th Avė. 
Iki 4 vai. galima/apžiūrėti. Po 4 vai. 
skambinti TO 3-0609.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIU NAMU BALDAI

K) % iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
ialimis ir išsimokėtinai. -Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.

TEL. GR 8-4421
6200 So. WESTERN AVE.'

daugiau kaip §300 ir per metus 
turi pajamų nedaugiau kaip 
§3,400.

TRUMPAI

— Adv. Jonas Našliūnas atos
togų proga buvo nuvykęs pas 
savo bičiulius Adomonius, Cape 
Code, Mass.

— Kostas Plepys, Hot Springs, 
Ark., yra atvykęs Chicagon. 
Apsistojo pas p. Dambrauską 
Bridgeporto apylinkėje. Kartu 
su juo aplankė Naujienas. Chi- 
cagoje bus apie 2 savaites.

— Rašyt. Vytautas Alantas, 
Detroit, Mich., buvęs LžS-gos 
pirm., pakviestas Spaudos ir ra
dijo dienose kalbėti tema — 
Matydami dabartį, žvelkime į 
ateitį. Prie tos temos yra nu
matoma jungti ir svarstyti In
formacijos centro bei kitus ak
tualius reikalus. Paskaita bus 
rugsėjo 16 d. popiet Tabor Par
moję. J. Janušaitis, 2534 W. 
69 St., Chicago, Ill. 60629, telef. 
737-3332, registruoja dalyvius 
iki rugsėjo 1 d. ir teikia infor
macijas.

— Donaldas Wittlieb, Nau
jienų skaitytojas iš Gage Parko 
apylinkės, išsikėlė gyventi į 
Libertyville, BĮ.

— Chicagos Festivalio Nep
tūno paradas prasidės rugpjū
čio 19 d., šeštadienio vidudieny
je Wacker Drive ir State gatvė. 
Paradą ves miesto meras Ri
chard J. Daley. Dienos metu 
įvyks jaunių sporto varžybos 
Staggs stadione. 8:45 vai. va
karo iš Olive parko bus leidžia
mos įvairiaspalvės raketos, pa
gerbiant atvykusius į Amerikos 
Legiono konvenciją. Geriausia 
stebėjimo vieta yra prie Lake 
Shore Dr., tarp Ohio St. ir North 
Ave. Sekmadienį, Ii—4 vai. 
įvyks greitlaivių rungtynės Chi-

REAL ESTATE FOR SALS REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARLA.TAS — VERTIMAI 

Į VISŲ ROŽIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms,
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
*__ . .......... —

M. A.ŠIMKUS
Rea! Estata, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tai. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pūdomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186 
arba ROMUI telef. 927-5680

K. E R I N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tahoml auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL TEUVI 7-93Ž7

SIUNTINIAI I LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, III. 50632. Tel. YA 7-593S

A. TVBRAS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBŽS

PardaTimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET

TeL: REpublIc 7-1941

A. & U INSURANCE & REALTY 
A.LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA M775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
PIgOi autom obi I ty draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
320814 W. 95th St.

GA 4-8654
St?!- - e CcSuaio CvTpany

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. — 776S888
Anicetas Garbačiauskas, siy

cagos upėje. Stagg stadione 
bus \-yrų ir moterų lengvosios 
atletikos varžybos. 7 vai. vak. 
Soldier’s Field stadione gros ir 
paraduos Amerikos Legiono 
Drum & Bugle Corps orkestras.

— Miami Lietuvių Klubas 
Floridoje siūlo darba vedusių
jų porai labai gerom ir patrau
kliom sąlygom. Duoda ir bu
tą. Rašyti Lithuanian Ameri
can Citizens Club, 3655 N. W. 
34th Street, Miami, Florida 
33142. (Pr.)

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto ~ vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23,000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metu modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-cia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli , kamba
riai, naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS^ 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ^ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20 900

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir ^mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. S44.900.

2 AUKŠTŲ 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIŲ MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas, air-cond. Įrengtas sausas beis- 
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21 900

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marauette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELĘAKUS. TEL. 238-8656

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS




