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FISCHERIUI TRŪKSTA TIK TRIJŲ TAŠKU,
KAD PASIDARYTU ČEMPIONU

REYKJAVIKAS. — Islandijoje 16-ta Fischerio-Spasskio ša
chmatų partija baigėsi lygiomis po 60 ėjimų. Ekspertai sako, kad 
Spasskis, matyt, tikėjosi, kad Fischeris padarys klaidą ir partiją 
pralaimės, todėl jis taip ilgai bandė išlošti, nors visiems buvo 
aišku jau po 33 ėjimų, kad partija baigsis lygiomis. Fischeris po 
šios partijos turi devynis su puse taškų ir jam pasaulio čempiona
tą laimėti trūksta tik trijų raštų. Spasskiui pasilikti čempionu 
reikėtų gauti dar penkis su puse taškų. Už laimėtą partiją duo
damas pilnas taškas, o už lygiąsias—: pusė.

OSg&LeŠ?

Fischeris likusias partijas ga
li visas baigti lygiomis ir vis 
vien jis gali laimėti pasaulio 
čempiono titulą. Varžybos susi
deda iš 24 partijų, taigi antra
dienį bus lošiama 17-ta.

Atlantic City prasidėjo Ame
rikos šachmatų “Open” varžy
bos, kuriose dalyvauja 336 lo
šėjai, jų tarpe žymūs šachmati
ninkai iš Kanados, Australijos, 
Kolumbijos ir kitų valstybių, 
žymiausias dalyvis yra danas 
Bent Larsen, tarptautinis did- 
meisteris. čempionate dėmesį at
kreipė du amerikiečiai: Tom 
Hornbeck iš Rio -Grande, 10 me
tų amžiaus ir Michael Barry iš 
Edison, N. J., 11 metų amžiaus. 
'Jie abu yra jau “seni” šachma
tininkai ir jiems pranašaujama 
didelė ateitis, kaip ir Fische- 
'riui. čempionate kiekvienas da
lyvis turės sulošti 12 partijų. 
Jau įvyko sensacija, kai ?Bent 
Larsen pralaimėjo dr. Mengari- 
ni, New Yorko psichiatrui, ma
žai žinomam šachmatininkui. ..
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Straipsniai 
apie Lietuvą

Vak. Vokietijoje veikianti 
organizacija “Aktion Verteidi- 
gung der Verfolgten” Vokieti
joje ir kitur Europoje paskel
bė lapelį: viename puslapv 
nuotrauka — pavaizduotas J. 
Tautų gen. sekretorius K. Wald 
heim ir čia pat Įrašas: “Prašo
me, gelbėkite persekiojamuo
sius”. Kitame puslapy įdėti du 
straipsniai apie pastarojo me
to įvykius Lietuvoje: Alex 
Peter straipsnis iš “Bayern - 
kurier”, Muenchene “Neramu
mai Lietuvoje” ' irKatalikų 
spaudos agentūros straipsnis, 
paskelbtas žinomame katalikų 
savaitraštyje “Rheinischer Mer- 
kur” — “Šauksmas iš Lietuvos 
’-J- susideginimas”.

“Christian Crusade Weekly”, 
liepos 30 d. paskelbė išsamų 
Julian Williams straipsni “Ar 
susitarimai su komunistais mus 
apsaugoja?” Išdėstęs komu
nistu naudojamą strategiją, 
tai, kaip pabėgėliai nuo ko
munizmo siekia atskleisti tie
są, be to, kad susitarimu keliu 
norima JAV-bes nuginkluoti, 
autorius cituoja pačių komu
nistų užuominą, 1969 m. liepos 
12 paskelbtą komunistų “Daily 
World”. Esą komunistų pasi
tarimų tikslas esąs toks: “Pri
versti Nixona tartis su Sovietų 
Rusija ir susitarti dėl nusigink
lavimo bei dėl kitų ginčytinų 
klausimu ir tuo būdu siekti 
JAV imperializmo nugalėjimo. 
Tai būtų pirmos rūšies laimė
jimas amerikiečių jėgoms ko
vojančioms prieš karą ir prieš 
fašizmą’’

Vašingtone anglų ir vokie
čių kalbomis leidžiamas mė
nesinis leidinys “Washington 
New Approach” liepos mėn. 
laidoje vokiečių kalba pami
nėjo Lietuvoje gegužės mėn

IŠ VISO PASAULIO

TAIPEJUS. — Japonijos am
basadorius Taivane Uyama, su
sikvietęs Taivano pramonės ir 
prekybos vadovus, pažadėjo 
jiems, kad Japonija nenutrauks 
su Taivanu ekonominių ryšių, 
nors diplomatinius santykius ir 
tektų nutraukti, pripažinus Pe
kino vyriausybę. Japonų biz
nieriai nenorėsią prarasti savo 
prekybos su Tautine Kinija, 
kur jie yra investavę nemažas 
sumas pinigų.

JAKARTA. — Indonezijos 
prezidentas Suharto, šalies ne
priklausomybės 27 metų sukak
ties proga, iš kalėjimų paleido 
2,225 kalinius ir sumažino bau
smes dar 8,222 kaliniams, ši 
amnestija tačiau neliečia pali- 
tinių kalinių, daugiausia komu
nistų.

BRIUSELIS. — Belgijoje di- 
deli triukšmą-4rprotestus sukė
lė Stekene miestelio sumany
mas pastatyti paminklą, įrengti 
sodelį rytų fronte žuvusių fle- 
mų atminimui. Tie flemai buvo 
įstoję į nacių formuojamus SS 
dalinius ir kovojo prieš sovie
tus II-jame Pasauliniame kare. 
Daug kas Belgijoje laiko juos iš
davikais, Hitlerio kolaborantais, 
todėl įvairios veteranų organi
zacijos ar žuvusių belgų našlės 
kelia dėl sumanyto paminklo 
protestus.

WASHINGTONAS. — Iždo 
departamentas pakelbė, kad 
Amerikoje nelegalios naminės 
degtinės daugiausia yra paga
minama Georgijos valstijoje. 
Čia per pusę metų federalinės 
valdžios agentai atėmė iš vieti
nių 440,443 galonus “brogos” ir 
25,572 galonus degtinės. Detek
tyvams pavyko sučiupti 493 
“samagono” varyklas, buvo su
imti 225 degtindariai.

SEDULAS. — Pietų Korėjo
je nuo potvynių jau žuvo 353 
asmenys. Lietus lijo ištisą pa
rą, iškrito 18 colių vandens. 
Apie 400 asmenų sužeisti, 93 
laikomi dingusiais, bet jų kūnų 
dar nerasta.

JAKARTA. — Pietryčių Azi
jos valstybių sąjunga: Indone
zija, Malaizija, Tailandija, Fili
pinai ir Singapūras pasiūlė še
šių punktų taikos planą, kurį 
priėmė Amerika, Laosas, Pietų 
Vietnamas ir Kambodija, ta
čiau atmetė šiaurės Vietnamas. 
Planą sudarė Indonezijos užsie
nio reikalų ministeris Malikas, 
tačiau komunistai sako, kad tas 
planas esąs palankus Amerikai.

buvusius neramumus. Leidi
nys plačiai atpasakojo New 
Yorke birželio 11d. buvusi sim
poziumą kurio tikslas buvo 
protestuoti prieš sovietų nau
dojamas genocido bei rusifi
kacijos priemones rusų paverg
tų tautų atžvilgiu. Simpoziu
mas buvo įvykęs Commadore 
viešbuty. (E.)

Politiniu Amerikos partijų konvencijose, paprastai, būna vienas "keynote" kalbėtojas, kuris bendrais terminais 
nusako partijos idėjas ir programą. Respublikonų partijos konvencijoje vakar kalbas pasakė trys "keynote" kal-į 
bėtojai. iš kairės: sen. Edward Brooke iš Massachusetts, Richard Lugar, Indianapolio miesto meras ir respubli

konų partijos nacionalinio komiteto vicepirmininkė Anne Armstrong.

rietimus indus
KAMPALA. — Ugandos pre

zidentas Idi Amin paskelbė, kad 
per 90 dienų Ugandą turi pa
likti visi Azijos kilmės gyven
tojai. Prieš, savaitę jis įsakė iš
važiuoti visiems azijatams, ku
rie nėra Ugandos piliečiai. Da
bar įsakymas liečia ir 60,000 
piliečių, gimusių Ugandoje ar 
įsigijusių jos pilietybę natūra
lizacijos keliu.

Prezidento įsakymą parėmė 
kelios Ugandos gyventojų de
monstracijos. Jose keliamas v
azijatų išnaudojimas ’^vietinių Įnorius V’aldheini patarė Vaka- 
negrų,' jų atsisakymas asimi
liuotis su Ugandos gyventojais^ 
Azijos žmonės iš Indijos ir Pa
kistano atvežti į Afriką britų, 
paprastai verčiasi prekyba, 
amatais ir yra darbštesni bei 
kultūringesni už vietinius neg
rus.

Ugandos valdžia jau įsakė 
siųsti universitetų studentus į 
mokyklas, kuriose dirbdavo iš
tremiami azijatai. Bus siunčia
mos delegacijos į kitus Afrikos 
kraštus samdyti mechanikų, 
technikų, kurie galėtų pakeisti 
išvykstančius indus.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. — šiaurės Viet

namo kareiviams pavyko iš
stumti pietiečius iš svarbaus 
Que Son slėnio, esančio į pietus 
nuo didelio Da Nango-miesto. 
Komunistai užėmė kelias pie
tiečių bazes ir pagrobė daug 
karinės medžiagos bei ginklų.

Dabar apie 50 mylių vieške
lio nr. 1, einančio iš pietų į šiau
rę tapo komunistų puolimų ob
jektu. Tą kelią perkirtus pa
sunkėtų tiekimas šiaurėje, prie 
Quang Tri miesto, esantiems 
Saigono daliniams.

Vieškelyje tarp Pleiku ir Phu 
Nhon žmonių pilnas autobusas 
užvažiavo ant komunistų pa
slėptos minos, žuvo 40 civilių ir 
30 buvo sužeista.

šiaurės Vietname amerikietis 
lakūnas numušė jau 160-tą ko
munistų Migą.

QUEBEKAS. — Kanadoje 
buvo baigtas statyti “La Gran
de Hermine” laivas, replika 
garsaus tyrinėtojo Jacques 
Cartier laivo, kuriuo jis atplau
kė į Kanadą 16-tame šimtmety. 
Laivu dirbtuvėse Limoilou nau
jas laivas buvo nuleistas į uos
to vandenį. Laivas nuslydo bė
giais, kaip reikia, tačiau pasie
kęs vandenį, pasivertė ant šono. 
Inžinieriai tiria, kas atsitiko, 
kur padaryta klaida.

M

VALIAUSIOS ŽINIOS

♦ Vakar į erdves buvo iškel
tas naujas JAV satelitas, pava
dintas lenkų astronomo Coper
nicus vardu. Cape Kennedy šia 
proga pakviesti dalyvavo Ame
rikos lenkų organizacijų vadai. 
Satelitas tyrinės erdvės magne
tines juostas, stebės žvaigždy
nus. •

♦ Etiopija atšaukė savo pa
skelbtą boikotą Olimpiadai, jei 
joje dalyvaus Rodezijos sporti
ninkai. Jungtinių Tautų sekre- 

rų Vokietijai apgalvoti Redezi- 
jos sportininkų priėmimą į O- 
limpiadą, nes jų dalyvavimas 
galįs pažeisti Jungtinių Tautų 
paskelbtas sankcijas Rodezijai.

♦ Pietų Vienamas pasiuntė 
3,000 kareivių sustabdyti ko
munistų atakai į pietus nuo Da 
Nang miesto. Daug pabėgėlių 
paliko namus priartėjus š. 
Vietnamo kareiviams.

♦ Sen. George McGovern pik
tai atmetė jam nemalonų Ame- 
rikos-Arabu santykiu komiteto 
paskelbtą pritarimą jo kondida- 
tūrai. Komitetas endorsavo Mc 
Govern, sakydamas, kad jį iš
rinkus prezidentu, Amerika su
mažintų Izraeliui duodamą ka
rinę paramą. McGovern sako, 
kad komiteto endorsavimas ty
čia padarytas, kad jam pakenk
tų Amerikos žydų tarpe. Sen. 
McGovern šiandien vyksta į Te
xas, kur jis aplankys buvusį 
prezidentą Johnsona. Trečiadie
ni demokratų kandidatas į pre
zidentus lankysis Čikagoje ir 
tarsis su meru Daley, kuris ža
da remti demokratų knadida- 
tus, tačiau nėra pasisakęs už 
McGovern kandidatūrą.

Britanijos uostų darbinin
kai visi sugrįžo į darbą, tik Li
verpulio uoste dar streikuoja 
uosto įstaigų tarnautojai. Dėl 
įų streiko ir darbininkai negali 
iškrauti laivų.

*■ Slaptosios airių armijos 
vadai paskelbė griežtą įsakymą 
airiams nedraugauti su britų 
kareiviais ir grasina skaudžio
mis bausmėmis. Informatoriai 
bus baudžiami mirtimi.

Prezidentas Nixonas pasi
rašė 1.6 bilijono dol. šalpos įs
tatymą. Pinigai skiriami nu- 
kentėjusiems nuo potvynių 
Pennsylvanijoje ir Pietinėj Da- 
kotoj. Sekmadienį smarkus lie
tus šiaurinėj Minnesotoj sukėlė 
notvynius Duluth mieste. Mies
to meras irgi prašo federalinės 
valdžios paramos.

karininkai
RABATAS. — Iš Maroko at- 

daugiau žinių apie aviaci- 
karininkų pasikėsinimą 
karalių Hassaną. Maroke 
suimti visi aviacijos ka

eina 
jos 
prieš 
buvo
riai, apie 1,000. Sąmoksle daly
vavusių rasta 33, kurie supan
čioti geležinėmis grandinėmis, 
buvo išvežti į dykumos koncen
tracijos stovyklą netoli Keni- 
tros miesto.

Karaliaus lėktuvą Boeing 
727, skrendantį virš Vidurže
mio jūros iš vizitų, Prancūzijoj 
ir Ispanijoje puolė trys Maroko’ 
karinės aviacijos lėktuvai. Lėk
tuve be karaliaus buvo ir jo 
brolis princas Abdullah, kuris 
būtų pirmas kandidatas į sostą, 
karaliui žuvus. Sąmokslininkai 
planavo kartu nužudyti juos 
abu.

Nežiūrint lėktuvų puolimo, 
karališkasis lėktuvas, gerokai 
sužalotas, nusileido su vienu 
motoru Rabato aerodrome. Ka
ralius liko gyvas.

Negrai boikotuos
Olimpiadą

WASHINGTONAS. — Ame
rikos olimpinė komanda pateko 
į didelius sunkumus, nes juo
dieji komandos nariai, iš viso 
18 sportininkų, pareiškė boiko
tuosią Olimpiadą, jei joje bus 
leista dalyvauti Rodezijos spor
tininkams.

Olimpiada turi prasidėti šeš
tadienį. šalia amerikiečių, boi
kotais grasina ir Venecuelos, 
kelių Afrikos valstybių bei Va
karų Indijos sportininkai.

Įdomu, kad Rodezija atsiun
tė tik aštuonis atletus ir jų tar
ne tik vienas yra baltas, o sep
tyni — negrai.

Suteikė lietuviams 
politinę globą

ATĖNAI. — Graikijos vy
riausybė suteikė politinę globą 
septyniems sovietų prekinio 
laivo jūrininkams, kurie pabė
go iš laivo Atėnų uoste. Laivas 
atplaukė į Graikiją rugpiūčio 
14 dieną. Graikijos užsienio rei
kalų ministerija paskelbė, kad 
pabėgusieji esą “daugiausia uk
rainiečiai ir lietuviai”. Jie pra
šę egzilės teisių todėl, kad jie 
nepritaria komunistinei siste
mai.

■MIAMI BEACH. — Vakar prasidėjo respublikonų partijos 
konvencija, kuri šiandien išsirinks pastovų pirmininką ir vakare 
nominuos kandidatus į prezidento vietą. Trečiadienį konvencijoje 
kalbą pasakys prezidentas Nixonas ir, kaip laukiama, priims par
tijos nominaciją. Dvi viešosios opinijos tyrinėjimo įstaigos pa
skelbė žmonių apklausinėjimo rezultatus. Jie rodo, kad taip 30% 
ir 40% demokratų balsuotojų žada balsuoti už republikonų kan
didatą, nes jiems nepriimtinas sen. McGovern, demokratų kandi
datas.

žemės reforma
COLOMBO. — Ceylono vy

riausybė patvirtino įstatymą, 
kuris neleidžia didesnių žemės 
ūkių kaip 50 akrų vienam savi
ninkui. žemės reformos įstaty
mas sutelks į vyriausybės ran
kas didelius žemės plotus, kurie 
bus dalinami ar nuomojami 
žemdirbiams. Įstatymas palie
čia ir Ceylono premjerę Sirima- 
vo Bandaranaike, kuri praras 
apie 1,500 akrų žemės.

jau 
jaunų 

Šis skaičius liečia

107,000 jaunų 
balsuotojų

Iki šio laiko Chicagoje 
užsiregistravo 17,000 
balsuotojų.
tik 18-21 m. amžiaus balsuoto
jus. Tikimasi, kad iki balsavi
mo — lapkričio mėn. jaunų bal
suotojų skaičius pakils iki 
200,000.

Chicagoje jauni balsuotojai 
bus registruojami iki lapkričio 
mėn. 2 d., miesto rotušėje nuo 
9vai. ryto iki 5 v. vakaro, šeš
tadieniais nuo 9—12 vai. prieš 
piet.

Daug kareivių veda 
vietnamietes

SAIGONAS. — Karinė JAV 
vadovybė pastebėjo, kad šiemet 
daugiau amerikiečių veda viet
namietes žmonas, negu anks
čiau, kada kareivių Vietname 
buvo daug daugiau. Vien šiais 
metais, per šešis mėnesius 940 
vedybų amerikiečiii su vitna- 
miečiais buvo įregistruota Ame 
rikos konsulate. Iš to skaičiaus 
tik 213 kareivių vedė vietna
mietes.

Pernai Pietų Vietname įvyko 
1,400 tokių mišrių vedybų, o 
1969 metais, kada kareiviu 
skaičius buvo didžiausias, įvy
ko 1,242 santuokos su vietna
mietėmis. Pareigūnai Saigone 
galvoja, kad daug amerikiečių 
skuba sutvarkyti vedybų reika
lus, nes jie žino, kad jiems gali 
tekti išvažiuoti visam laikui iš 
Vietnamo, be vilties sugrįžti' 
pas savo merginas.

Įdomu, kad vietnamiečių tar
pe merginos, kurios draugauja 
su amerikiečiais, yra laikomos 
negarbingomis. Jos todėl sten
giasi kuo greičiau išvažiuoti iš 
namų į Ameriką. Vietnamie
čiai valdininkai net trukdo do
kumentų sudarymą už ameri
kiečių ištekėjusioms mergi
noms. Kareiviai dažnai turi už 
greitesnį dokumentų sudarymą 
“patepti” valdininkus nemažo
mis sumomis pinigų.

Tiksli statistika nėra paskel
bta, tačiau per visą Vietnamo 
kara virš 6.000 amerikiečiu ve
dė vietnamietes. Tos šeimos 
esančios pastovios, mažai pasi
taikė skyrybų.

Time žurnalas skelbia, kad 
Nixonas šiuo metu pralenkia 
McGo verną 56 % — 28'/ san
tykiu. Gallup Poll įstaiga rado 
57% — 31% Nixono persvarą. 
Per tris savaites demokratų 
kandidatai prarado 6$<, o dide
lis demokratų skaičius, net 6'., 
paskatiniame apklausinėjime 
pasisakė esą dar neapsisprendę, 
už ką balsuoti.

Prezidentas Nixonas didelį 
dėmesį šių rinkimų kampanijo
je žada skirti Illinois valstijai. 
Jis ketvirtadienį atvyksta į Či
kagą pasakyti kalbos Amerikos 
legiono konvencijoje. Rugsėjo 
mėn. prezidentas Nixonas žada 
dalyvauti Galesburg, UI. ūkio 
Pažangos parodoje. Rugsėjo ^6 
prezidentas žada vėl lankytis 
Čikagoje respublikonų partijos 
pietuose. Partija pakvietė Illi
nois gubernatorių Ogilvie pa
sakyti viceprezidento nomina- 
vimo kalbą, kas irgi laikoma ne
maža garbe.

Į Miami Beach pritarimą res
publikonų partijai pareikšti at
vyko-žinomi filmų aktoriai: Ja
mes Stewart.. Ethel Merman, 
Glenn Ford, Terry Moore, John 
Wayne ir kiti. Aktoriii šioje 
konvencijoje žada dalyvauti 
apie 400.

Protesto demonstracijii va
dai bandė sustabdyti judėjimą 
Miami Beach svarbiausioje Col
lins gatvėje, kur vyko respubli
konų pietūs Fontainebleau vieš
butyje. Keli į balių ėję svečiai 
bufvo netvarkingos gaujos ap
stumdyti. jų tarpe sen. Strom 
Thurmond. Jaunuoliai sudegino 
Amerikos vėliavą, spiaudė į 
praeinančius žmones, kol polici
ja su trijų pėdų ilgumo specia
liomis lazdomis jų neišvaikė.

Miami policija leido protesto 
rengėjams apsigyventi Flamin
go parke ant žolės, čia yra 
tarp palapinių gatvės, pava
dintos Ho Chi Minh vardu, ho
moseksuali! gatvė, yippių ir zip- 
nių štabai. Visoms grupėms va
dovauja patyręs komunistinių 
demonstracijų rengėjas Rennie 
Davis.

Stebėtojai sako, kad tų ilga
plaukių elgesys Miami Beach 
gatvėse, jų vėmimas ant šali
gatviu, mėtymas blogą kvapą 
pašalinančių kosmetikos dėžu
čių, kaip “laisviems” nereika
lingų, jų šlapinimas ant televi- 
ios kamerų technikų ir panašus 
dūkimas didina balsus prezi
dentui Nixonui ir kitiems res
publikonų partijos kandida
tams.

Sekmadienį į Flamingo par
ką įsiveržė apie 20 nacių pa-jos 
narių, tačiau ilgaplaukiai juos 
greit primušė ir išmetė iš par
ko ribų. Buvo lengvai sužeistų.

PHOM PENHAS. — Kambo
džos premjerui Son NgocThan 
pravažiuojant gatvėje sprogo 
stipri bomba, sužeidusi keturis 
sargybinius, tačiau nepalietusi 
paties premjero.

BEIRUTAS. — žibalo bend
rovės veda derybas su Saudi 
Arabijos. Kuwaito, Irako ir Per 
sijos Įlankos šeikysčių delega
cijomis dėl naujų arabų reika
lavimų.



TW4 SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
KShb, proto ir jausmų, darnos pagrindai 
f.aujausiu: mokslo žinių populiarus perteikimas

.... . JONAŠ ADOMAVIČIUS, M. D. 

MOTERIŠKŲJŲ HORMONŲ PAGAtBA
Kiekvienas vaistas turi* būti vartojamas savo, vietoj, 

reikalavimasMediciniškas
' □toniškieji hormonai (estro

genai) šiandien medicinoj ė pla
čia? vartojami; žihoma, ir jiems 
tdri: Būti atsakantys atvejai' jų 
pavartojimui, šiandien be jų 
negalima išsisukti.. Mat, mote- 
r škės dabar ilgiau gyvena — 
prisieina sunykusius pas jas 
hormonus joms atstatyti. Apie 
88.% visų dhbar gimusių mo
teriškių gyvena ilgiau negu 65 
metus: Išeihaį kad dabar dau
gelis moteriškių: gyvena ilgiau 
be savų hormonų; negu su jais. 
Mat, tik aktyvios kiaušidės 
(bvaries) gamina hormonus. 
Už tai neprotinga būtų leisti 
moteriškėms kentėti ilgą laiką 
dW hormonų stokos vien todėl, 
kad’ ta. moteriškųjų hormonų 
stoka reiškia jų senėjimą.

žinoma; kad gydytojas, duo
damas' moteriškėms moteriš
kuosius hormonus, susiduria su 
daugeliu negeistinų reiškinių; 
Už- tai. reikia labai gerai ištirti 
visais atžvilgiais moteriškę pir
ma, negu jai teikti: moteriškuo
sius hormonus (ėstrogenuS):. Ir 
jau imdama tuos

galima susi- ituos hormonus, 
laukti nelaukiamų pasėkų, ypač 
:jėi jįfe Mus vartojami nemedici- 
’niškat Žinoma, kad apie 10- 

kapos ar 70 metų sulau
kusiųjų. moteriškių vis dar ga- 
miha didelį kiekį moteriško
jo hormono (estrogeno) ne 
kiaušidėse (ovaries), bet antin- 
kstinėse liaukose (adrenalš): 
Kiekvienas žriibgus-turi-abiejų 
lyčių- hormonų: tik moteriško
sios turi vyriškųjų- mažiau; ir 
priešingai — vyrai vyriškųjų 
daugiau; Minėto amžiaus mote
riškės (minėtas jif nuošimtis)

Dr. J. Adomavičius su bendradarbiais stovi Marquette Parke prie miesto pastatytos pastogės alvudieeiams. 
Foto Martyno Nagio .

vis dar nedideli kiekį vyriškųjų 
hormonų paverčia moteriškai
siais. tų:, hormonų

ir dar vienas

hormonus 
susilaukti

Galimi negerumai dėl 
moteriškųjų' hbriribhų5

Moteriškuosius 
vartojaričios gali
įvairiam .laipsnyje sekančių ne
gerumų.:. L Sutinimas- ir skaus- 
inirigumas krūtų.. 2., Pykinimas 
!weipii£ 3. Patinimas įvairių kū
no dalių: lūpų, kojtįk 4..nuolati-

horrrionuš 'riis iš gimdos kraujavimas. 5. 
moteriškė turi būti mėdiciniš- Pajaudinimas- gimdos gerybi- 
kai sekama. Mat, ilgai' imant: 'nių auglių augimui, (fibrads).

lau kuris laikas'-atspausdinta ir-galima gauti knygų rinkoje

CHfCAGOS IJJETLVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose Knyga; aprašanti paskutinių;90 (1869^1059) metų 

<4bicagos lietuvių gyvenimą iii J.ų? atliktus dtar&S. 664 psl. Kaina 
$8.00._ Išleido Amerikos Lietuvių. Istorijos Draūgljk..

Knygoje aprašyta, pirmas Ghicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos; jų suorganizuotos: šaiposr draugijos, statytos' baz- 
nyčios,įsteigti laikraščiai, kurių viso buyo. |21, AL teatro draugią,. 48* 
pasaulietiški- chorai,. 9 bažnytiniai: ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių; laisvamaniškų* ir 
kitų organizacijų atlikti dhrbai; įsteigtos, mokyklos,, skaityklos,, ban
kai. ir kt.. . ,

Norintieji sią: knygą įsigyti;7 prašomi., parašyti Čeki arba Money 
Oriierį

AMERIKOS EIETITVIU^
" vardu i r pasiųsti: . .

1739 Sc. KALSTED ST.r CHICAGO, ILL. 60603
*

I RIMTA KNYGA — GERIAUSIA' DOVANA i •t
Naujienose- galima gauti DUikiij knygų, kurios papuoš bet kokią 

khyjių spinta ar lentyną:
K. Bielinio, PENKTIEJI METAI; gražiai virisia,. 592’ pusi: $6.00>
K. Bielinis, DiENOJANT^ gražiai J įrišta, 464 pusi. __ ____  $6.00'
Prof. V.aclr Biržiška,-ALEKSANDR Y N AS, 1 tomas, gražiai,

Įrištas, 431 pušį. —..... ......—_______$7.50
Prof. Vacį; Širiiškr, SENŲJŲ LlfeTUVIškij’KhiY<>U

‘ ISTORIJA, I’dalis; 26^ pušį, imta —t $3.0Q<;minkštais-
viršeliais. — S2,0Ql.H. dalis. 225 fusl:, įrišta — $3,00; 
minkštais viršeliais — .. ----- SZ0O H

Or. K. GHhiUs; ATSImINIMaF IR MlNTYS,4 tomas. 300..p. S2.X- 
Proff S Kairys, LIETUVA BUDO,, gražiai įrišta. 416 p— $5.50 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI,. 250' pušį ------—v—~—•— WJjB
P. Liudžiuvien®, ATSIMINIMAI AF*1 jį1 JUOZĄ* LIŪDŽIU,

88 pusi., ............. .... j ^*^4. —-- ----- ST.00
*. Micheūonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE,, 297: p

įrišta - S5.0U minkštais viršeliais — —*.......  - $4.0<
Or v. Sruogiene, LIETUVOS. ISTORIJA; gražiai įrišta 968 

pusi labar tik .... ......  < U1.\-Z, —--:---------------- S10XXT

n- a u > b ė Srdrs;.
. ><>. Haisted Si.. CKicago 8. III. — Teief. HA 1-6100

< __________-- - ■■■-.■ . j j , - «

t uroi Jisai iiift eisi m ■ ■■**** ■ r. ir iii rr j

POEZIJOS VEIKALAI
roezija — kaip pavasaris, k u n s pradžioje pro tirpstanti sniegą7 Lieptą 

lazdynui issKleisti mažuti, deimantu spindiną, žied.% apkaišo medžių šakas 
Žirginiais, kaip konfetemis ir pamažu įveda į . gamtos vaizdų ir garsų ste. 
buklus. Dramatiškai oesiketčianciuose gamins scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti' žodžiais* jausmų ir minčių 
gelmes.

Jautienose yra gausus, pasirinkimas poezijos leidimų:
L J.. Augusraityjė*- Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato IZ8 psi Kaina Si.—.
Z Jurga Baltrušaitis; ŽEMES PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišemnio> lormato. 157 psl.= $2.00.
O. Butky Juze, EILĖRAŠČIAI IR RASTAI. 155 psL $1,50.
8. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIĖShilĄ veTROJE, Cibų rinktine, ife 

psi i\aina $3 00. j , <
7 Kleopas Jurgeliortis, GLŲjDl< - LIUD1; Lyrikos eiles, 105 psl. S2i0t
8. Anatolijus Kairys, AUKSINE. SĖJĄ, Eilėraščiai. 8b pšt $2.00;

12. Nidas Rastenis, TRIJŲ* ROŽIŲ ŠVENTE. Eiliuoti pasakojunai apu 
LMHetinta^ lietuvaites sfnovex laikais; su autoriaus iliustracijomis. S5.0U

13 Nadas. Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI; Antano Baranauske 
"Anykščių $hehš?’. vertimas; 42 pši. $2.(Xk , . ,

14> Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS: Eilės, **5 psl. SLOO.
15 Stanys Santvaras, ATDARI LANGAI? Rinktini lyrika, 167 pšl_, $3 00 
i(V Stasys Santvaras, AUKOS. TĄURe> 5-jį lyrik&a knyga. 152r psl. $2,50.
17 Petras Šagalas^ SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrine 

bar U2 psi:. . ; , ur .
Petras Šagalas. PLAUK,.MANO LAIVELE Eilėraščiai^! 12 pU. SLOO 

19 Eugenijui Gruodis AGUONOS IR SMELIŠ. Eiles.. 70 psL. $1.00- 
z0 Elen* Tumienei, KARALIAI’IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $2.50 
41 Alfonsu r.yĄuoiit, METU VINGIAU^, Lyrikos rinktine. 180; psl. S3.0Q 
z2 Jenas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

.g> psl $1 00
*4. Adonfas Jasas, BOK PALAIMINTAS. Poeziją 115 psl. $3A0.

Norėdami įsigyti at kitaš knytf^ prašome atsilankyti į Naujifem 
raštinę arha..užsakyti našiu, pridedant čeki ar piniginį ordery

N A (1 J’ I L X 0 St
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6. Paskatinimas gimdos ir krū
tų vėžiui atsirasti, jei tokiam 
negerumui buvo palinkimas iš 
prigimties, šitie ir dar kitokie 
negerumai gali būti sukontro
liuojami dviem būdais: 1. atsa
kančiu hormonų dozavimu, 2. 
su pertraukomis 
vartojimu;

Nepamirštinas
j gėris apturimas po moteriškų
jų hormonu- vartojimo: tai ap
sisaugojimas nuo dviejų blogy- 
.bių: L kaulų suminkštėjimo 
(osteoporosis) ir 2: kraujagys

lių priškretiino (arteriosklėro- 
;sis). Nors mediciniškais doku
mentais dar nėra galutinai pa- 
;tvirtinti- minėti, du gerumai, 
‘bet gyvenimo ir gydymo patir
tis kalba .už minėtus du gėrius, 
apturimus dėl moteriškųjų hor
monų. (estrogenų) vartojimo.

Hormonu dozavimas vra 
labai svarbus

Kokios rūšies moteriškųjų 
hormonų ir kiek prišeina jų, 
moteriškei suteikti — tai labai 
įvairuoja nuo moteriškės įvai
rių5 savybių-. Dabar dažnai su- 
;klystarria, kai perdaug tų hor
monų gydytojas prirašė mote
riškei, mat, tiek jų esti prira
šytojo tabletėje. Prisimintina, 
kad gydymo tikslas- yra pakeis- 
ti trūkumą to hormonų moteriš
kei, o ne pripildyti kūną (satu
ration) jais. Už tai gydytojas 
privalo prirašyti pigiausią tų 
■hormonų, gaminį ir tik reikia
mą. to hormono kiekį tai mote
riškei. Stanford universiteto 
profesorius ginekologas mano, 
kad kombinuoti tų hormonų 
(vaistai - tabletės (conjugated) 
.neturi ypatingo pranašumo 
prieš kitus- tų hormonų gami
nius vaistų prekyboje).

Kurioms moteriškėms
Į, naudotini hormonai
i I.

’ Pirmiausia • hormonai duotim 
'toms moteriškėms; kurios turė
jo normalias, mėnesines,.Bet bu-1 
•vo iškastruotos jas operuojant 
'dėl kokios nors nepiktybinės 
’(ne vėžio) limbs'. Paprastai 30- 
f45 metų: sulaukusios kai kurios 
jų. esti pilnai išoperuojamos, 
gimda prašalinama (iš apačios 
ar pervirau), kartu-prašalinant 
kiaušdėtes su jų- priedais 
(hysterectomy- with salpingo- 
oophorectomy). Jei tuč tuojau 
tokioms moteriškėms nebus su? 
.teikta moteriškųjų hormonų, 
jos susilauks šilimos išpylimų, 
prakaitavimo (medicinoj tai 
vadinama, vazomotoriniais simp 
tomais — vasomotor symp- 
toms);. Pirmiausia ‘ tokioms 
reikia duoti didelę dieninę mo
teriškųjų hormonų dozę. To
kios moteriškės paprastai gau
na būdingus šilimos- pylimus 
jau į antrą ar, tpečią dieną po 
minėtos operacijos. Daugumas 
moteriškių neturi jokių minėtų 
nusiskundimu; jei. segančiai es
ti- hormonais gydomės: Duoda
ma esterified estrogens dozėse 
nuo L2 5 iki 2.5 mg. per dieną 1 
per šešias savaites po operaci- , 
jos. Tada to hormono kiekis su
mažinamas iki 0.625-L.25 mg. 
duodant su pertraukomis: ne
duodant vaisto per pirmas pen
kias dienas kiekvienam mėne
syje.

Antra moteriškių grupė ap
turi gėrį iš' minėtų- hormonų 
vartojimo, tai prieš pasibai- 
g;ant jų mėnesinėm. Tokios

moteriškės esti tarp 35 ir 50 kės tiek emocinį gyvenimą, tiek 
metų amžiaus, dar , turinčios ’ jos aplinkos padėtį.
mėnesines, bet kartais jos ne
tvarkingos pasirodo — ar tai

Daugelis jausminių negeru- 
I mu' esti ne dėl moteriškųjų hor- 

pergausios (polymenorrhea) argonų stokos atsiradusių. To-
pemienkos (oligomenorrhea). 
Tokios, paprastai, turi dar dau
giau nusiskundimų: jos esti 
pervargusibs, nemiegančibs, ly
tinio patraukimo nustojusios, 
perjaustrios, baimingos bei nu
siminusios. Tokios, paprastai, 
neturi šilimos mušimų (hot fla
shes)^ Tokios labai bijosi pa^ 
stojimo, nes tokioms nėštumas 
būtų labai varginantis dalykas.

Gydytojas tokioms išvalęs 
gimdą ir ten jokių piktybišku- 
riio pradų neužtikęs, pradeda 
tokias gydyti moteriškaisiais 
hormonais. Duodamas taip pat 
prieš pastojimą dabar įprastos 
tabletes. Taip papildomi ne tik 
hormonai, bet ir apsaugojama 
moteriškė nuo nepageidautino 
pastojimo. O'kai-moteriškė su
laukia 50 metų-- amžiaus — ta-

■ da. tokiai patariama mechaniš
ka nuo pastojimo apsauga. O 
kai moteriškė esti be mėnesinių 
mažiausia pusmetį — pradeda
ma tokias gydyti nedidelėm do
zėm: estrogenų;

Pagaliau-dar ir trečiai' grupei5 
moteriškių- minėti moteriškieji 
hormonai talkinai' tai virš’ 50 
metų? sulaukusiai,^ -kurios W' 
žiausiai' vieni metai’ jau neturi 
mėnesinių: Tokias kartais gali-, 
neturėti- šilimos5 mušimų (hot 
flashes), bet jos turi' kitus7 hor
monų trūkumo reiškinius:- 1. 
Dėl makšties gleivinės, sunyki
mo esąs suerzinimas — uždegi
mas jos (atrophic -vaginitis). 
2; Pasikartoj ąs šlapimo, pūslės 
uždegimas, (recurrent cystitis). 
31 Skausmingas šeimyniškas in- 
.tymumas. 4'. Krutu sunykimas 
(breast atrophy)-, 
pasitaikantis- kaulų- šuniinkštė-' 
jimas (osteoporosis). b

_ . . j *. - - ’ ' '■■r ~ <

Tokias minėtas. gydytojas
Ph. O. Warner gydo sekančiai: . 
Duoda nedideles, dozes esteri
fied estrogen0.625 mg. kas
dieną per 25 dienas kiekviena
me mėnesyje. Ktartais.ši dozė 
sumažinama pusiau: duodama 
tik 0.3 mg. šitoks hormono kie
kis tik papildomo trukumą mo
teriškės kūne. — kartu nesuke
lia nemalonių pašalinių reiški
nių — nemaloniausias iš jų 
kraujavimas iš gimdos. Visam 
laikui gali gydytimoteriškę ši
taip mažomis to. hortnono do- , 
zėmis ją gydant. Jbi pasitaikys 
gimdos kraujavimas — ištirti 
priseis, ar ji neturi gimdoj vė
žio.

Nepasiduodančios hormonais 
gydymui moteriškės .

Nedidelis nuošimtis moteris- t 
kių — iš visų virš mihėtų' jų ‘ 
grupių — nepasiduos minėtam 
hormonais gydykiuį. Tokioms 
prieina patarti priėdinį gydy
mą: joms prirašoma vyriškųjų 
hormonų (methyitestosterone) 
po penkis m.iligrąmns pėr dieną. 
•Khrtais prišeina trumpam to
kioms moteriškėms Ifeisti mo
teriškąjį hormbnąr į raumenis ' 
(adatų pavidale): Tai retai pa- - 
sitaiko, o- pranykus •--Simpto
mams, vėl* tokioms imama duo- ’ 
ti tie hormonai’ tabletėmis. O

kiais atvejais reikia pilnai pa
dėti moteriškei, sutvarkant vi
sus jos reikalus. Kartais praei
na tokioms duoti barbituralų ar 
trankvilaizerių — raminančių 
vaistų. Žinoma; prieis kitoms 
skirti ir psichiatrinį gydymą.

IŠVADA. Atpažinus moteriš
kės reikalavimą priedinio kie
kio moteriškųjų hormonų, pa
staruosius tinkamai suteikiant 

'■— tiek rūšies, tiek dozės atžvil
giu — galima- padėti mėnesinių 
nustoj usiom moteriškėm, nesu
keliant jose nemalonių reiški
nių.

STENKIMĖS" TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Gazai yra tik simptomas
. KLAUSĖJAS. Gerb. Dakta
re, patarkit man vaistus nuo 
igazų; Dėkoju.

ATSAKYMAS-. Baisiai žmo
nės kentėjo, kenčia- ir kentės

J ‘

5. Kartais

•jei ir tada dar moteriškė skųsis 
dvasiniais negerumais (emoci
niais reiškiniais) prieis gy
dytojui ištirti tokios moteriš-

dėl didžiausio tamsumo, neži
nios bei nesiorientavimo visuo
se, ypač svarbesniuose gyveni
mo dalykuose. Tokiuos nesio- 
rientuojančiuosius išnaudojo vi
sokie apgavikai. Jų visose srity
se pilna. Kaip piktžolės iki 
langų priauga neravimos, taip 
apgavikų knibžda mūsų tarpe 
įvairiopų net virš mūsų galvų.

Svarbiausi yra tokie religinėj 
ir medicinos srityje. Toli nerei
kia eiti ieškoti apgaviko, kai 
tinginys čia pat tau siūlo dangų 
už jo tinginystės parėmimą 
centu.

Tas pats ir su gazais. Gazai 
yra simptomas netvarkos, kur 
turi būti prašalinta, jei nori
ma tvarkos susilaukti, be gazų 
perdidelio kiekio gyventi. Pir
miausia, reikia pradėti norma
liai maitintis; 1*. Sukramtyti, 
savomis seilėmis kąsnį suvil- 
gius, iki bulvinės ar abuolių 
košės pavidalo — tik tada ryti. 
2. Nepersivalgyti perdaug ant 
karto — užtat reikia dažniau, 
bet po mažiau tokiems maitin
tis. 3. Reikia vengti gazus su
keliančio maisto. Yra žmonių, 
kuriems nedirba reikiamai ke
penys, kasa ir kitos liaukos — 
tokiems du keliai gazų išvengi
mui: 1. Nevalgyti gazus suke
liančio maisto.. 2. Imti. priedui 
žarnų bei kasos syvų tablečių 
pavidale.

Jei viduriai—žarnoe esti kur 
nors pakitę — susiaurėję dėl 
nervuotumo ar dėl ligos — wks 
žmogus turės išpūstus vidu
rius. Reikia tokiam dvejopai el
gtis: L Pasitikrinti savus vidu
rius pas gydytoją. 2. Nusira
minti savais nervais nesusiau
rinti žarnų spindžio. Pagaliau, 
tūri nesrebtr, o be oro nuriji
mo valgyti tiek skystą, tiek 
kietesnį valgį. Taigi, pirm negu 
vaistus tabletėmis imsi nuo 
gazų, sužinok priežastį jų ir 
atsakančiai susitvarkyk

Omsh

dead out.
t

KNYGOS ANGLU KALBA
A V1MXTO SOVIET OCCLTlEn LITHUANIA. Ciksgletes Įspūdžiai, oko 

puotoje Lietuvoje, apsilankius.. 101 psl Kaina. SLOO. ■ .
Jj Jasmines, A. K1SS iN THE- QARIC Pikantiškų ir? intymių^ nuotykių; 

įprasymai, paimti išgyvenimo. Lengvas' stilius/'gyva kalba, gražiai isjeišta» 
i50 psl. Kaina $2.50.--

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

Dr. Juozas B. Končiūsį VYTAUTAS THE GR E AT. Istorinio DLK 
:.auto bruožai, .paliečiant, to, .laika Lietuvos^ valstybės iri jos-kaimynų- istoriją: 
,illf psl; Kaina S3-.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos'dovanos įvairiomis progomis.-Jas ir 
'lis į Naujienas'arba atsiuntus“ &kį ard tas knygas. galima įsigyti atsi' 

piniginę, perlaidu

NAUJIENOS ■
L73^: South ffalMed' Street^ Chicago,. III; 6060b*
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Why 
Americans own 
Woomooo 

worth of 
U.S. Savings 

Bonds.
One good reaso* is the Payrol Savings’ 
Plan. About three-fourths of all Bonds 
are- purchased through the Plan. It’g. 
helping Americans save more money 
than they ever dreamed they could. i

That’s because the Payroll Sdvieęs 
Plan is such a> easy -way to. save. All, 
you do is sign up where you work and 
the amount yon specify is set aside from 
each paycheck and used to, buy U.S. 
Savings Bonds. If a the easy way t* 
bold a nest egg.

You’ve got your reasons to save money. 
There’s one great way to do it painlessly. 
Join the millions, who are buying Bonds 
the Payroll Savings Way.

■J

f

nmturity 5 ywwx 10 month® «% the fir<< 
y*er). Brand® are iwplAcpd if lost MnLeso. ar 
dr«tr«^ed.WhHB ne«d®d they a»u bn r—heJ 
M ye*ur bant Intemrt i® not sublet h» Mat® 
«r local income tmro®. and fMend tax may
be daferred until redempborx.

Take stock iii America.
Buy U.S. Savings Bonds.

NAUJIENOS ;
1739 So. Halsted Street Chicago, Ht 60608
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Juozas Skeivys, čikagiečiams 
plačiai pažįstamas' visuomenės 
veikėjas, 23 metus dirbęs gele
žinkelyje, jau išėjp pensijon. 
Ilgus metus jis dirbo demokra
tų organizacijoje, o pastaruoju 
metu vadovavo keliems klu
bams ir draugijoms. Jis paš- 
vęsdavo daug laiko visuomeni
niam darbui nuo kasdieninio 
darbo atliekamu jaiku.

Skeivys yra sveikas ir tvirtas 
vyras. Iš N & <W geležinkelio 
bendrovės jis išėjo pensijon, liet 
iš visuomeninio darbo jis nesi
traukia. Reikia manyti, kad 
dabar savo petį ir patyrimą jis 
prirems prie CMcagos Amerikos 
lietuvių visuomeninės ir kultūri
nės veiklos. Skeivys visą laiką 
atidžiai sekė Amerikos politinį 
gyvenimą. Reikia manyti, kad 
jis ii- toliau politikuos ir padės 
geriems žmonėms.

Juozas Skeivys yra kilęs nuo 
Sedos, tvirtas žemaitis. Jau 
Lietuvoje jis priprato prie or
ganizuoto darbo, jį dirba ir 
Amerikoje. Vos sulaukęs 16

metų amžiaus, savo tainie i»' 
jau pajėgė suorganizuoti fut
bolo komandą ir kelis metus 
vykusiai jai vadovavo.

Kai jam suėjo 21 metai, jis 
buvo pašauktas Lietuvos karo 
tanrybon. Jis buvo paskirtas į 
Kauno karo ligoninę ir turėjo 
eiti į felčerių mokyklą, buvusią 
prie -tos ligoninės. Mokėsi jis 
gerai ir baigė mokyklą sanita
rijos puskarininkio laipsniu. 
Tuojau jis buvo paskirtas j ka
valeriją, į ulonų pulką. Tarny
bą jam teko eiti Alytuje. Dvy
lika metų Skeivys dirbo kartu 
su lietuviais gydytojais.

Bet Skeivys ir kariuomenėje 
laiko veltui neleido. Vakarais 
jis pradėjo lankyti gimnaziją ir 
įsigijo tolimesnei jo karjerai 
reikalingą mokslo cenzą. Aly
tuje Skeivys įstojo į Aukštesnią
ją Miškų Mokyklą. Išklausė 
kursą, išlaikė egzaminus ir gavo 
miškininko specialybę. Išėjęs iš 
karo tarnybos, Skeivys nuėjo 
Lietuvos miškų auginti ir pri-

JUOZAS SKEIVYS

ga-
ar-lėtų susipažinti ir užmegzti 

Ūmesnius ryšiui. '
Buvo paskelbti patys geriau

si žaidėjai ir įteikti jiems tro
fėjai. Pasirodo, kad šiais me
tais geriausiai žaidė Lorraine 

gavo pirmąją
Buvo apdovanota ir

sa Balzekų giminė, Mačiukai, 
Klemkai, Ąustinai, Pakeliai, 
Kazanatiskai, Zogai, Kareivos, 
Vilkeliai, Lietuvninkai, Zapo- 
liai, Braziai, Baliūnai, Macke
vičiui, Šukiai, Sakalauskai, But
kus ir daugelis kitų.

Buvo graži ir vykusiai su
ruošta Golfo diena. Reporteris

'' Vykusi Prekybos Rūmų Golfo Diena
Praeitą .trečiadienį, rugpiū-“tuvių surengtą dieną, kad 

čio 16 dieną, Silver Lake Coun
try Club pievose buvo suruoš
ta Illinois Lietuvių -Prekybos 
Rūmų golfo diena.

Šiai didelei organizacijai 
vadovauja Kazimieras Okšas,
Mutual Federal Savings bend- Williams. Ji 
rovės vicepirmininkas. Jis yra dovaną, 
prekybos Rūmų prezidentas. Petronėlė Skrinska, kuri artė- 
Viceprezidentai yra trys: John ja prie 80 melų, 
Evans, Peter Vilkelis ir Juozas 
Bacevičius. Bruno Gramont yra 
ilgametis šios organizacijos se
kretorius, o A. Baliūnas iždi
ninkas.

Buvo sudarytas specialus ko
mitetas Golfo dienai suruošti. 
Komitetui vadovavo Ronald 
Gregg. Komitetui daug dirbo, 
dovanas rinko ir tikėtus par
davinėjo Charles Macke, Pe
ter Vilkelis, Bruno Klemka, 
Stanley Balzckas, Felix 
donis, Vincas Samoška, 
liam Kareiva ir kiti.

Dovanas Golfo Dienai 
'Chicago Savings, St Anthony, 
Crane Savings, Red's Tavern, 
Charles Austin, Gold Cost Inn, 
Republic Federal ir daugelis 

į kitų bendrovių. Gana daug do- 
asmenys.

■ Kiekvienam komitetas asmeniš
kai padėkojo.

Didokas golfininkų skaičius 
i pradėjo lošti anksti, tuoj po 9 
'vai. ryto.
j Saulei leidžiantis, golfinin- 
kai pradėjo rinktis vakarienei. 

194gjlštroškusieji pirma išmetė po 
30 diena stikliuką šaltosios, o vėliau už- 

fkando. Buvo geros mėsos, ža- 
iliavu ir kitokio skanaus mais
to.

Prie stalų sukvietė ir užkąsti 
ragino programos vedėjas Jo
seph Jerome.

Svarbiausią kalbą pasakė 
Prekybos Rūmų pirmininkas 

'Kazimieras Oksas. Pradžioje

Rau-
Wil-

davė

bet vis dar 
mėgsta golfą ir sėkmingai ji 
žaidžia

Kiekvienas svečias gavo do
vanų. Vieni gavo labai vertin
gas dovanas, o kiti gavo Įvai
rių namams naudingų reikme
nų, t.

Ten pat buvo suruošta lote
rija, kurios metu buvo išdalin
ta 18 vertingų dovanų. Pats 
brangiausias buvo naujas ir 
modernus radijas.

Salėje buvo Charles P. Kai 
su šeima ir bendradarbiais vi-

SKAITYK ,TR KITAM PATAPK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’’NAUJIENAS*1

I lvisus ligoninės tarnautojus ir 
net policiją apmokyti ugniage-. 
sybos. Gaisrams gesinti žinių 
Skeiviui netrūko ir savo parei
gas jis atliko gerai. j

IRO vadovybė pastebėjo, kad .davė Prl^tūs 
Skeivys gali ir žmonėms vado-’ 
vauti. Be ugniagesių komandos, į 
Skeivį jie paskyrė ir ligoninės' 
policijos seržantu. Skeivys bū
tų galėjęs dirbti Vokietijoje, bet 
jis visą laiką svajojo persikelti Į 
Ameriką, kur žinojo, kad buvo, 
didokas skaičius lietuvių, 
m. gegužės mėn. 
Hamburgo jis išplaukė į Ame 
riką. čia jis apsigyveno pas sa
vo pusbrolį S. Karalių.

Chicagoje jis gavo nuolatinį 
darbą, kuriame dirbo iki pensi
jos. Čia Amerikoje jis laiko 
veltui neleido. Jis panaudojo 
čia esančias dideles galimybes 
Įvairiems amatams išmokti. Jis 
ir čia lankė mokyklas. Pirmiau-!jįs visus pasveikino lietuviškai, 
šia jis mokėsi braižytojo darbo,’o vėliau ir angliškai. Gražiais 
pramoko skaityti planus. Ėjo i įr visiems suprantamais saki- 
amatų mokyklą ir pramoko;nįaįs jjs pasidžiaugė, kad i 
naudoti įvairias1 mašinas. Jis.Golfo dieną prisirinko toks di- 
gali labai tiksliai apdirbti bet^elis sportininkų skaičius,. Jis 
kokį geležies gabalą. Jis gali ir priminė, kad diena nusitaikė 
iš medžio išdrožti gražius da-Į 
lykus.

Be visu šitų amatu ir darbu, 
Skeiviai išaugino ir dukrą Jo
haną, kuri baigė aukštuosius 
mokslus, ištekėjo, augina du 
sūnus ir dėsto kolegijoje.

Bet didžiausias Skeivio dar
bas yra lietuviškose organizaci
jose ir klubuose. Jis moka su
sirinkimus pravesti, pažįsta vei
kiančias taisykles ir gali sujung
ti žmones didesniems darbams. 
Lietuviškų organizacijų valdy
bos džiaugiasi, kad Skeivys išė
jo pensijon, nes jos žino, kad 
jis savo petį dar stipriau pri
rems prie visuomeninio lietu
viško darbo.

žiūrėti. Jis tapo Lietuvos giri
ninku.

Būdamas darbštus ir atidus 
miškų administratorius, Skei- 
vyss už kelių metų buvo pakel
tas į urėdo pavaduotojus ir per
keltas į Tytuvėnų urėdiją. Lie
tuvoje Skeivys būtų padaręs ge
rą karjerą Lietuvos miškų sri
tyje, bet karas jam viską suga
dino. Skeivys kartu su kitais 
šeimos nariais pasitraukė į va
karus. Vokietijoje jis buvo nu
blokštas į Bavarijos aukštumų 
miškus.

Su šeima pagyvenęs porą me
tų Bavarijoje. Skeivys turėjo 
persikelti Į UNRA stovyklą ir 
ten jam buvo prisegtas DP ti
tulas. UNRA išaiškino, kad 
Skeivys, betarnaudamas ulonų 
pulke, buvo supažindintas su 
ugnies gesinimo darbais. Jis 
išklausė Lietuvos kariuomenės 
ugniagesybos kursus. IRO Skei
vį paskyrė Amberge esančios 
tremtinių ligoninės ugniagesių 
komandos viršininku — fire 
maršalu- 'Jam buvo pavesta

Ur TO

PER ANNUMPER ANNUM PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

Nuo
1914 metu

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Passbook Savings
All accounts com
pounded daily 

paid quarterly

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS $8632 

PHONE: 254-4478

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

.priminė, kad diena pasitaikė 
• graži ir visi džiaugėsi sveiku 
oru. Jis palinkėjo visiems gra
žiai praleisti vakarą su lietu
vių prekybininkais ir biznie
riais.

Pasirodo, kad salėje buvo ir 
nelietuvių, kurie turi bizniau
ti su lietuviais. Jie atėjo į lie-

0 PER ANNUM

SHORT TERM
3 OR 6 MONTH TERM 

Minimum $1,000

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokią 
jūsų namo pagerinimu duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiu 
reikalą? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

Bet kokiais finansiniais reikalais kreipkitės į:

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-1
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. V to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 12:30

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslą- Kaina $2.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, III 60608

vių 
Čia

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir herų- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Liudas Dovydėnas, MES VALGYSIM PASAULĮ. Atsiminimai ir
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 doL tomas. Juose yra 517 psL

Jurgis Gliaudą, 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 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 doL

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

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psL, kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kąpaeinskas, 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 nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

Č1KAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. | 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose, Kaune. Naudakiuose. I 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias | 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat | 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ, Kelionės į Lietu- | 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis, a 331 psl. S3.00.

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. 49 J 
psl., $1,00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū- j 
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį -nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. -Bet jis ir Jo vadai yra ne mažiau ju<> 
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173* So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S 
atsilankani darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

NSURH

Kaimynas

today's FUNNY
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Today'. FUNNY ».H p<w $1.00 for 
4 eock original oom

to: ToJey'i FUNNY, 1200 West lEf
St„ OeretakL Obb 44UX

VAGIS SKAITYKLOJE

Senos anglų pilies savininkės 
tarnas atbėgęs praneša:

— Ponia, skaitykloje yra va
gis!

— Taip? O ką jis skaito?

RODOMASIS PIRŠTAS
— Negražu rodyti pirštu.
— Mamyte, tai dėl ko šis pir

štas vadinamas rodomuoju?

•TRICK 
.SHOP

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di f 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- Jt 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti, y

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė- A 
nėšio pirmos.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Lietuviai pnesinasi rusini

Ypatingai skirsnyje, kaip At
rodo, nukreiptAine prieš kietos 
linijos šalininkus, reikalaujan
čius stiprių 
priemonių, arguiherituojaina 
prieš adininištracihes bažnyčios 
spaudimo prieihones.

Tas straipshis aiškinamas kaip 
tylus pripažinlhias, kad val
džios įstaigos Lietuvoje susidu
ria su dideliais sunkumais slo- 
pindamos religinio ir tautinio 
sentimento padidėjimą šiais 
metais ir kad kai kurie j U kam
panijos aspektai jau treiikė At
gal-

Kunigai prieš prėpdgahdą
Tas įspūdis buvo sustiprintas 

nuodugniai išdiskutavus Roihds 
katalikų kunigų Lietuvoje paš-

Specialus New York Times 
korespondentas Hendrick Smith 
antrašte “Lithuania Warns of 
Religious Backlash” rugpiūčio 
15 d. nr. rašo iš Maskvos:

Komunistai Lietuvoje šiemet 
susidūrę su pakartotinais stip
riais religinių ir tautinių jausmų 
prasiveržimais gavo įspėjimą 
ne antagoriizuoti tikinčiųjų 
šiurkščiais priešreliginės pro
pagandos metodais.

Rusų kalba “lietuviškas” laik
raštis Sovietskaja Litva ilgame 
straipsnyje įspėjo partijos ti
kinčiuosius, kad “nepataisoma 
žala” gali būti padaryta ir kad 
tik “religinis fanatizmas” gali 
būti sukurstytas netinkamais 
metodais, kurie įžeidžia tikin
čiuosius.

Reikalingas aiškus sekretoriaus žodis
Paskutinėm trim savaitėm lietuviškoje spaudoje ir 

privačiuose pasikalbėjimuose Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje sekretoriaus Dr. Algirdo Budreckio vardas 
naudojamas dviem priešingybėm tvirtinti. Visi žinome, 
kad negalima būti vienu ir tuo pačiu metu už vieną daly
ką ir prieš tą patį dalyką, todėl gaunasi bereikalinga kon- 
fuzija. Aiškumą yra pats naudingiausias ir sveikiausias 
kiekviename visuomeniniame klausime. Juo jis yra aiš
kesnis, tuo kiekvienam lietuviui yra daugiau naudos.

Visi atsimename praeitais metais vykusią Amerikos 
Lietuvių Tarybos konferenciją, kurioje plačiai buvo ap
tartas organizuotų Amerikos lietuvių reikalas susisiekti 
su abiem didelėm Amerikos politinėm partijom ir laiku 
gauti teisę padaryti pareiškimus tų partijų platformos 
komitetams. Konferencijoje buvo prisiminta praeitis ir 
nutarta iš anksto imtis reikalingų priemonių, kad laiku 
būtų paruošti reikalingi memorandumai ir imtasi žings
nių, kad atsakomingi šios organizacijos atstovai gautų 
teisę padaryti pareiškimus demokratų ir respublikonų 
partijų platformų komitetams. Toki memorandumai bū
davo paruošiami ankščiau, nutarta juos paruošti ir įteikę 
ti šiais metais.

Alto konferencijoje buvo pasiūlyta įpareigoti Po
vilą Dargį susižinoti su demokratų partijos vadovybe, o 
Dr. Kazį Bobelį su respublikonų partijos vadovybe. Dar- 
gis įtikino konferenciją, kad šiais metais jis yra apkrau
tas sunkesniais darbais ir nepajėgs šio reikalo tinkamai 
pravesti,.M>et jis ^pasiūlė Įpareigoti SLA .sekretorių Dr. 
Budreckį tam darbui atlikti. Dr. Budreckis sutiko, ir 
Alto konferencija vienbalsiai jį įpareigojo susižinoti su 
demokratų platformos komitetu, gauti teisę dalyvauti 
apklausinėjime ir įteikti organizuotų Amerikos lietuvių 
memorandumą demokratų partijos vadovybei

Patirta, kad Dr. Budreckis demokratų platformos 
komitete, be Alto atstovavo ir Povilą P. Dargį, Amerikos 
lietuvių demokratų pirmininką ir atstovą prie demokratų 
centro komiteto. Dargis tuo reikalu paruošė pareiškimą, 
o Dr. Budreckis ir jį įteikė demokratų politikams.

Pasibaigus apklausinėjimams, tendencingoje ir poli
tinius klausimus iškraipyti mėgstančioje spaudoje pasi
rodė žinia, kad Dr. Budreckis demokratų platformos 
komitete atstovavo ir JAV Lietuvių Bendruomenės cent
ro valdybą. Spaudoje skleidžiamos žinios taip suredaguo-

tos, kad apie Alto atstovavimą net neužsiiriėnama, tary
tum Alto konferencijos nutarimas nieko hereiškęs, b Al
to memorandumas demokratams visai neįteiktas. Pasi
kalbėjime telefonu Dr. Budreckis pareiškęs, kad jis kal
bėjęs lietuvių demokratų ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu, o bendruomenės “atstovavimas” buvo toks: JAV 
LB centro valdybos atstovas norėjo patekti į demokratų 
platformos komitetą ir padaryti pareiškimą, bet demo
kratai jo neįsileido. Tada JAV LB atstovas paprašė Dr. 
Budreckį, kad jis bent įteiktų centro valdybos paruoštą 
pareiškimą. Dr. Budreckis apgailestavęs tokį neapdai
rumą, bet prieš eidamas į posėdį paėmęs bendrubmenės 
pareiškimą ir įteikęs Amerikos demokratams. Bendruo
menės vardu jis nieko nekalbėjęs ir jos.neatstovavęs.

Reikia sutikti, kad JAV LB centro valdybos “atsto
vavimas” įvyko toks, kokį Dr. Budreckis atpasakojo, bet 
spaudoje ir po to kartojamos neteisingos žinios, kelian
čios bereikalingą konfuziją. Galimas daiktas, kad tos ži
nios specialiai paruošiamos konfuzijai kelti, bet vis dėlto 
šiuo reikalu sekretoriaus pareiškimas būtų naudingas. 
Draugas ir kiti laikraščiai jau anksčiau šį faktą neteisin
gai pranešė, o praeito šeštadienio laidoje dar pakartojo 
tą pačią netiesą. Paskutiniame puslapyje jie rašė:

“Dr. Algirdas Budreckis atstovayb JAV LB 
centro valdybą š. m. birželio 22 d. New Yorke įvyku
siame Demokratų partijos platformos komiteto ap
klausinėjime. LB vardu buvo įteiktas atitinkamas 
memorandumas, liečiąs Lietuvos pavergimą ir tebe
vykstančius žmogaus teisių pažeidimus. Pažymėtina, 

. . kad JAV LB centro valdyba yra pakviesta pasiųsti 
liudytojus ir į Respublikonų partijos apklausinėji
mus Miami mieste partijos konvencijos metu”. (Drau
gas, 1972 m. rugp. 19 d., 6 psl.). i

Visi žinoihė dabartinių . bendruomenės vadeivų tiks- 
Jie stengiasi sėti konfuziją Amerikos lietuvių tarpe.lūs.

Jie rašo, kad yra pakviesti liudyti respublikonų platfor
mos komitetui, kada visi žinome, kad ten buvo pakvies
tas ir liudijo Alto pirmininkas Dr. Kazys Bobelis. SLA 
visą laiką rėmė Altą, jis smerkė bendruomėnėh sulindu
sių frontininkų ardomąjį darbą, jo narių dauguma smer
kia netikslias informacijas.

Manome, kad sekretoriaus Dr. Budreckio pareiški
mas baigtų kontūziją. SLA nariams taip pat butų ihalb- 
nu žinoti, kad Alto priešai saviems tikslams negali bau
doti SLA sekretoriaus vardo.

«

tarigas sumoderninti % bažnyčią 
ir padidinti jba puptiliarų pa
trauklumą, o B kitos pusės 
skatinimais sustipriidti ateizmo 
propagandą įr kovoti su pavo
jais, kokie kyla iš atgijusios baž
nyčios.

Praeitą kbvb niėhesį 17,(KM) 
lietuvių Boriios katalikų iš
siuntė Jungtinių Tautų genera
liniam sekretoriui Kiirt Wald- 
heimui peticiją protestuodami 
prieš, kaip jie vadftia, religinę 
aiskrimihaciją. Jų peticijoje 
pasakyta, kad hUb to laiko kai 
Liettiva Btivb absorBHota į So
vietų Sųjurigą 194b metais, 
daug katalikiškų instilucijų bu
vo Uždaryta, kunigai buvo įka
linti už vaikų rubširiią jų pir- 
liiajai komunijai ir katalikų 
vaikai bUVo verčiami mokyklo
se inokytis ateizmo.

Viso tb pasekmėje, du lietu
viai mirtinai sUsiaegiho, o tre
čias kėsliibši šUsideginti, bet 
buvo policijos sutrukdytas. 
Disidentų pranešimais, tie veiks
mai buvo motyvuoti pirmoje 
eilėje tautiniais jausmais, nors 
Lietuvoje tautiniai ir religiniai 
jausmai dažnai susilieja į vie-

Puolainos pamaldbs
Straipsnis Sovietškrija Litva 

laikraštyje įspėja nenumehka- 
vertinti “religijos prisiderinimo 
šiiį dienų sąlygoms”. Laikraš
tis pastebi, kad katalikų kuni
gai Lietuvoje vykdo liturgijos 
reformas ir griebiasi kitokių 
žingsnių “liturgijai pritaikyti 
prie tautinių savybių”.

Kunigai kaltinami, kad jie 
savo pamoksluose “visa, kas yra 
gera sovietų tikrovėje, priskiria 
religijos įtakai, o visus sunku
mus ir nepasisekimus mūsų gy
venime — ateizmui”.. Negana 
to, straipsny sakoma, kad pra
dėjus bažnyčią moderninti, 
“skirtumo tarp mokslo ir reli
gijos nebepaišoiria ir Iiraciedri- 
moš daryti prielaidos, iš kiirių 
pradeda atrodyti, kad religijos 
reikalavimai ir komunistų nor
mos yra suderinamos”.

"Visa tai”, pastebima tame 
straipsnyje, “reikalauja suin
tensyvinti kovą su religijos įta
ka į protus ir jaiismiis tam tik
rai mūsų žmonių daliai”, bet 
čia pat įspėjama, kad žiaurumo 
kampanijoje vartojimas gali at
sitrenkti.

Nebeversti, o įkalbėti
“Nebepataisoma žala gali būti 

padaryta administracinėmis ata
komis, tikinčiųjų sentimentų 
įžeidimais”, toliąu rašo straips
nio autorius. “Klaidingi kovos 
su religija riietbdai ne tik nepa- 
griauria jai skleisti pagrindo; 
bet priešingai — jie tik paska
tina religinį fanatiznią, slaptas!

JONAS KAUNAS

PALMIŲ PAVĖSIS
(Tęsinys)

Neužsakytas dArbas
Liepos 29 d. Floridoje man 

teko pamatyti dalyką, sukėlusį 
klausimus;

1. Ką turėtume, jeigu priim
tume visus neužsakytus patar
navimus be apsvarstymo?

2. Ko vertos būtų mūšų nau
dojamos gėrybės, jeigu jas ga^ 
mintų tik savo darbui nepa
ruošti darbininkai?

Važiavome 5 asmens. P. ši
las vairavo savąją mašiną. Bu
vo dar jo marčiukė ir 2 sūnai
čiai.

Į pietus nuo Miami 25 mylias 
pavažiavę, pamatėme lentą 
“Coral Castle”. Truputį toliau 
Homestead vietovė. Mums rū
pėjo pilis iš koralų uolos pasta
tyta. Čia prisimenu Rygoje ma
tytą nepaprastą narna “Mans 
Pils”.

Už. pažiūrėjimą sumokame 
dolerį ir pusę. Sklypas kaip fut
bolo aikšte. Pilis kaip krepši
nio salė. Vadovas įdomiai aiški
na. Sako; kad stovime ant ko
ralų uolyno.

Matbme sienas iš blokų, sve
riančių ligi 30 tonų. Štate įran
kiai: kirviai, kyliai, kranai ir 
kt. iš sunkvežimių laužo, valdo
mi vyriškio (brolio Edward 
Leedskalnin), sveriančio apie 
130 svarų.

Frontineje sienoje vartai už
daromi uolos bloku apie 2 to
nas, kuris lengvai juda apie 
savo vertikaliąją ašį.

Įsižiūrime į vertus užpakali
nėj e sienoje. Blokas 9 tonų. 
Nematomi plieno gabalai pa
naudoti viršuje ir apačioje lai
kyti ir trinčiai sumažinti. Ati
daro stumdama 5 metų mergai
tė satb rankute.

Kaiį> ši uolos mase įdėta, įtai
kinta ir išbalansuota — niekas

pamaldų ir ritualų formas, su
kelia .Nepasitenkinimą ir nepa
sitikėjimą tikiHČiųjų tarpe ir 
juos Suerzina”. Dėlto straips- 
ms pabrėžia reikalą verčiau 
vartoti įtikinimą negu jėgos 
prievartą. |

“Reikia neužmiršti, kad ti
kinčiųjų masė yra nuoširdūs 
sunkaus darbo Sovietų žmo
nės”, užtikrina straipsnio rašė- 
jas. “Tai ne jų kaltė, d tik jų 
nelaimė, kad juos pajungė reli
giniai prietarai. Pagelbėti jiems 
išsivaduoti iš religinės ideologi
jos įtakos yra galima tik nepa
liaujamos, sistema tiškos ateis
tinės propagandos priemonė
mis. Individualiniu darbu rei
kia juose sukelti naujus įsitiki
nimus, naujus jausmus’’.*,.

nepasakė, o inžinieriai dar neiš
aiškino.

Darbo preciziją matome žiū
rėdami ir į saulės kalendorinį 
laikrodį, švelniame dubens pa
viršiuje išraityti padalinimai. 
Tam tikras stulpelis meta ant 
jų šešėlį, žinodami mėnesio 
dieną, nustatome valandą.

Per poliarinį teleskopą mato
me poliarinę žvaigždę. Vienoje 
dienoje įstriža skylė su plauke
liu sankryža. Toliau bokštelyje 
sekanti plaukelių sankryža, o 
sankryžų linija taiko į tą žvaig
ždę, kuri danguje nejuda.

Per daugelį metų pagaminti 
daiktai; mėnulio fontanas, mė
nulio fazės, milžiniškas obelis
kas, kontūrinės kėdės, lovos ir 
kiti dirbiniai sudaro darnią 
vienumą.

Mums aiškina, kad pilies au
torius, būdamas nepirniosios 
jaunystės, įšiihylėjo į šešioliki
nę. Jos neprisijaukihęs, jai liko 
ištikimas ligi savo, mirties.

^Tat natūralu, nors ^tikrovė 
galėjo būti truputį kitokią; 'Už
tenka, kad jis Įsikalė sau į gal
vą nepertraukiamą svajonių 
pynę, ir nuolat ką nors kalinė
jo. Kūjis jo rankose buvo ta 
plunksna, kuri paliko amžino
sios Trieilės paminklą. Tai. lyri
nė poezija uolų gabalais išreik
šta.

Informaciniame lapelyje su 
romaritiška nuotrauka pasaky-

“Floridos Koralų Pilis kau
pia visą grožį, paslaptį ir ro
mantiką iš senųjų pasaulio ste
buklų. Tai reta. įdomybė tiems, 
kurie mario,, kad viską matė. 
fPripąžiiita, kad tai yra didžiau
sias vieno asmens iš Amerikos 
istorijos, kūrybos atsiekimas”.

Esame papratę manyti, kad 
mokslus išėjęs ainatininkas vi- 
šuomet geresnis, negu darbo 
mėgėjas. Patirtis rodo, kad gali 
būti ir kitaip. Namo šeiiriinin- 
kas savo name kai ką pasitaiso 
.nepalyginamai geriau, negu 
samdytas ir.ūrinirikas ar vamz
džių mechanikas.

(Bus daugiau)
< » «.  .

SKAITYK PATS IR PARAGINO 
felTilš SKAITYTI 
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NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

Mes, Bliuviškių piemneys, ganydami bandą pano- 
vyje vasaros metu, brisdavome kiton Novos pusėn 
žemuogauti. Ne vieną kartą aš pats esu perbridęs j 
Beržinskų arba Tumosos raudonkrančius pasiuogauti. 
Savininkai, ko gero, žinojo, kad piemenys eina i jų 
laukus žemuogauti, bet nieko nesakydavo. Jeigu pie
menys neišrinks, galop, tai persirpusias uogas paukš
čiai išrankios.

Vasarą Nova buvo negili. Vietomis būdavo gilesnių 
vietų, bet daugumoje galėjai labai lengyai, kelnes pa
siraitojęs perbristi. Vanduo pakildavo pavasari, kai 
pradėdavo atleisti pašalą, o aukštesnis būdavo van
duo , kai pradėdavo nešti ledus. Daugeli luitų vanduo 
išstumdavo Į mūsų ir kitų šiaurinėje Novoje gyvenusių 
ūkininkų pievas. Kartais tie ledų gabalai gana ilgai 
prastovėdavo, kol saulė juos įveikdavo.

Bet Nova kartais pakyla ir vasarą. Tada Novos pa
krančių ūkininkams ji padarydavo didokų nuostolių. 
Josios vandenys išsiliedavo iš krantų, kai pradėdavo 
smarkiai lyti. Paprastai vandens prie Novos nedaug te- 
iškrisdavo. Jo pakakdavo ūkininkams, o jei kiek lik
davo, tai labai lengvai pati upė su juo galėdavo susido
roti. Bet kartą į dešimtmetį debesys išverčia daugiau, 
negu Novos vaga pajėgia sutalpinti. Tada Nova išsilie
ja iš krantų, užlieja visas panovio pievas, o kartais už
lieja žemiau esanči 
virsdavo ežeru, kurio Vi

Vieną metą, atsimenu, 
dėjo taip smarkiai lyti, kad Nova į trečią diehą išsiliejo 
iš krantų. Panovio ūkininkai, nusišienavę pirmą žolę,

laukus. Lietingą vasarą Nova 
yk perbristi.

uojau po šienapiūtės, pra-

’ -
ją sugrėbė ir sudėjo į kupetas, šienas dar nebuvo pa
kankamai sausas, kad galėtum vežti į kluoną. Ūkinin
kai sudėjo į kupetas. Norėjo palaukti kelias dienas, 
kad vėjasjas perpūsų, geriau pradžiovintų, o tada jau 
būtų susivežė. Bet baisūs lietūs viską sugadino.

Vanduo pradėjo kilti, apliejo pievas ir krūmus. Kai 
vanduo dar smarkiau pakilo, nieko nesimatė, tiktai 
stovinčios sušlapusios šieno kupetos. Visam panovy bu
vo gerokai apsemtų šieno kupetų. Vietomis atrodė, ta
rytum, tai būtų išrikiuoti sargai, saugojantieji vis ky
lančius Novos vandenis. Jeigu nebūtų liję ir šienas ne
sušlapęs, tai kupetos būtų pakilusios ir nuplaukusios. 
Porą dienų jos pastovėjo, bet atėjo laikas ir šlapiam 
šienui plaukti. Viena po kitos, stipresnės srovės pagau
tos, kupetos pradėjo sukinėtis ir pladkti pavandeniui. 
Ūkininkams buvo nemalonu žiūrėti, kaip niekais ėjo 
jų šienas, bet jie buvo bejėgiai. Jie neturėjo prietaisų, 
kuriais būtų galėję užkabinti besisukinėjančias kupe
tas ir ištraukė jas ant seklumos.

Pietinėje Novos pusėje žemę turėjusieji ūkininkai 
nuostolių rieturėjo. Raudonkrančiai vandenį sutaiky
davo. Jie neturėjo pievų, pakilusi Nova nuostolių jiems 
nepadarydavo.

TILTAI PER NOVĄ
Per Novą buvo pastatyti du dideli tiltai. Vienas 

tiltas buvo Bliuviškiuose, o antrasis stovėjo Galiniuose. 
Tiltai buvo stiprūs, kad pakilęs Novos vandūo neišneš
tų privažiavimo, žmonėms per Novą persikelti būtinai 
reikėjo. ' ' I * ’I . •.

Griškabūdin ateidavo trys vieškeliai. Vienas ėjo iŠ 
Pilviškių. Jis ėjo per Blitivfškius ir per mūsų laukus. 
Mūsų Sodybos stovėjo šalia šio vieškelio.

Antrasis vieškelis ėjo iš Kudirkos Naumiščio, o tre-

čiasis iš šakių, Lukšių ir Sintautų. Dar vienas, keli as 
ėjo į Šaukotą, per Plėgų — Gustainių laukus ir kiemą. 
Jis įsijungė į Pilviškių — Griškabūdžio vieškelį tuojau 
už Novos tilto. J šį kelią įsijungdavo. įvairūs keliai ir 
kėliuku, einantieji nuo Vidugirio, Smilgių ir iš visų Pa
luobių girių ir balį.

Vyresnieji pašdkojb, kad Vidgirio ūkiai buvb patyš 
naujausieji. Novos pakrantėse seniai gyveno lietuviai, 
bet šioje srityje btivo daug miŠldį: Žthonės įirasikiisHh- 
vo miškus, pasidarydavo sodybas, pasistatydavo gyve
namus namus ir ūkininkaudavo. Bliūviškai buvo khra- 
liški. Bliuviškiuose buvo visos hbyunkės centras. Bliu- 
Viškiai senesni už į>atį Griškabūdį. Bliuviškiuose dar ir 
riiano Idikals stovėjo raštinė, kurioje buvo visos apy
linkės centras.

Griškabūdis atsiradęs vėliau, kai į Vidgirį privažia
vo šėmaičių, žemsiitijdje užėjo kažkokia iiėlaiiilė. 
Žmonės buvo priversti palikti savo žemes ir bėgti į Pa- 
novį. Grupe jų pasirinko Vidgirio apylinkės ir tėti pra- 
siskynė sodybas. Visa ta apylinkė buvo apaugusi miš
kais, krūmais ir balomis. Balose veisėsi antys ir kitoki 
paukščiai. Dar seniau ten buvo didelės girios, kiitias 
pamažu lietuviai skynė. Vidgirio vieta turėjo būti tos 
girios vidurys. Antraip tokio vardo tai vietai lietuviai 
nebūtų davę.

Taip pat žmdnės kalbėjo, kad Vidurio rąstais buvo 
pastatyta pirmoji Griškabūdžio bažnyčia. Nadjai Stsi- 
kėlusieji mielu noru medžius kirto, rąstus tašė ir vežė 
Griškabūdin, kiir ir buvo pastatyta pirmoji lietuvių 
katalikų bažnyčia. Prie statybos, ko gero, t prisidėjo ir 
leSfcai, laitais nebuvo.
Tada lietuviškariie dvarelyje greičiau galėjai rasti užsi- 
likusį totorių, negu lenką. Reikia pasakyti, kad totoriai 
įSaniaŽu sulenkėjo. Totoriai totoriais pasilikę, bet jie 
pradėjo dirbti su lenkais. Dirbo ne su grynais lenkais, 
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bet.su lenkais, socialistais. Jie padėdavojplatmti jėrikų 
socialistų atsišaukimus. Jie, matyt, lenkams ir pinigų 
duodavo. Man atrodo, jog tai būta kelių pilsudskinių 
socialistų, kurie norėjo, kad visi žmonės geriau gyven
tų, bet niekas riešikišių į jų reikalų tvarkymą.

Su apylinkės totoriais mari neteko išsikalbėti. Bu- 
vati dUr per jailtiris, kad totoriai su manim apie tokius 
reikalus kalbėtų. Bet iš tėvo pasikalbėjimų šu Baltrd- 
šriiČiRiš ir kitais kaifnynais supratau, kad Užndvėjė t - buvo totorių socialistų, platinančių lenkų socielistų at- 
stŠaukimds ir įradėdančių lenkams bėgti fano caro po
licijos.

Panašias mintis esu girdėjęs kalbose tarp tėvo ir 
Krono, tarp tėvo ir Baltriišaičid ir, berods, tarp tė
vo ir Rtenbergerįo.

Mano minimu totorių nereikia maišyti su musų kai- 
hiyiiyšteje gyvenančias Totoraičiais. Mūšų kRiriiytiai 
jau buvo sulietuvėję, priėmę katalikybę, užmiršę totorių 
kalbą ir papročius. Tūriu galvoje kelis tbtrirtūs dvari
ninkus, kurie tarp savęs dar ir totoriškai pasikalbėda
vo, kurie ir savo Dievą kitaip garbino. Jie veikė vie- 
tilrigai. Jeigu jie Hiitarė (ižmegsti ryšius su lenkais so
cialistais, tai buvo ne vieni. Jie tai darė organizuotai

(Bus daugikli)
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ŠKAITYKltE IR PLAtiNKITE
DIENRAŠTI •‘NAUJIENAS” 

JOS VISAD RAŠO

r

bet.su


DL ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2SM W. 63rd STREET
• Ofiso telef.; PSMEKt M22? 
Rezid. telef u WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai ryto. 
auo 7 ikj 9 vai, rak. Treč. uždaryta.

Rerz. f«|. 2394683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepus skambinti 374-8012

CHICAGOS L. DRAUGIJŲ 1972M. VALDYBOS

Telef.; P Respect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 324! WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

g DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezidi; 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai. 
antrad., penstadieni nuo 1—5. tree, 

ir sestad. tiktai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. NINA KRAIKEI - 
KRIAUCEUŪNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVE. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus, — -skambinti 

471-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tel.rHE 4-1818. a r be RE 7-9700 
Sezidencijos; PR 6-980)

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71rt STREET

VALANDOS: Pirmai., an trad., ket
virtad. ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet Ketvirtad. ir šešta- 
dieniais'nuo 9 iki ITvat ryto tik 
susitarus. t
Trečiadieniais uždaryta.

Seniausia Piety Amerikos Lietuviu Draugija
Rosario Lietuvių; Savišalpinė 

Draugija “Aušros žvaigždė”, 
veikianti savo namuose, c. Bel- 
grano T848, Villa Diego, Argen
tina, birželio mėnesį minėjo sa
vo įsikūrimo 60 metų sukaktį.

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karų, pradėjus emigruoti Argen
tinon didesniam skaičiui lietu
vių, kartu prasidėjo organizaci
nis bei visuomeninis lietuvių 
judėjimas. Pirmiausia pradėjo 
organizuotis Rosario lietuviai.

Jau 1909 metais, t. y. prieš 63 
metus, birželio mėn. čia susirin
ko apie 30 lietuvių darbininkų 
ir nutarė išsirašyti šiek tiek lie
tuviškos literatūros. Tam tiks
lui sudėjo 50 pezų ir pasiuntė 
į Olševskio knygyną Chicagon, 
prašydami už tuos pinigus pri
siųsti lietuviškų, knygų. Olševs- 
kis (tikrumoje Alšauskas), ki
lęs nuo liudvinavo, gerai ži
nodamas naujai, besikuriaučios 
lietuvių kolonijos padėti Argen
tinoje ir lietuvių literatūros sto
ką, prisiuntė knygų už 38 dole
rius, kas papildomai buvo ap
mokėta.

Nežinau, ar kuri nora Argen
tinos lietuvių draugija dabar nu
perka knygų už 38 dolerius per 
metą ar daugiau laiko? Rosa- 
riečiai savo knygynėlį pavadino

GRAOINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR SENIAUSIEMS 

NAMAMS 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

PERKRAUSTYMA1

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

2EMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047'W. 67th Pl. WAIbrook 5-3063

MOVING
Apdraustas; parkraustymas 

iiljvairiy atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

a23Wast-34-P4a<^- 
TaU FRontier MW2

“Krivų Krivaičio” vardu. Pir
moji knygynėlio valdyba susi
dėjo iš sekančių asmenų: N. Ma
tuliu uskas, A. Gynčias, S. Rada- 
yičius ir S. Strelčiūnas.

“Krivų Krivaičio” garsas pas
klido po visų lietuviškų pasaulį. 
Prūsų lietuviai jam atsiuntė 
gražų knygų rinkinį nemoka
mai. Knygynas sustiprėjo. Bet 
1911 metais daugelis tautiečių 
išvyko geresnių darbų ieškoti į 
laukus. Likusieji tebestiprino 
knygynų.

Prieš 60 metų, t. y. birželio 
30, 1912 m., knygyno steigėjai 
savo visuotiname susirinkime 
nutarė įsteigti savišalpinę. drau
giją. Po eilės pasiūlymų, pa
rinktas vardas “Aušros žvaigž
dė” — nepartinė, darbininkiška 
draugija,, kurios pirmutinę val
dybą sudarė: pirm. L Norkaitis, 
vicepirm. — A. Gynčias, sekr. 
— S. Radavičius, iždin. — E. Bi- 
kevičius. Draugija jau turėjo 
63 narius ir kelis šimtus pezų 
kasoje.

Prasidėjus pirmam pasauli
niam karui 1914—1918 metų, 
dėl pasireiškusios ekonominės 
krizės šalyje, daugelis narių iš
važinėjo į laukus. Draugija li
ko tik su puse minėto narių 
skaičiaus.

Rugpiūčio d., 1918 m., susi-., 
rinkę apie 10 veiklesnių narių 
nutarė pagyvinti veikimų. Drau
gija laipsniškai kilo ir 1925 me
tais jau turėjo virš 100 narių, o 
pradėjus atvykti naujiems Lie
tuvos išeiviams, Draugijos padė
tis žymiai sustiprėjo.

Vasaros metu ruošdavome 
gegužines atvirame ore, o žie
mos metu surengdavome vaidi
nimo vakarus miesto centro sa
lėse su šokiais, gėlių valsais, 
skrajojančiu paštu ir viskuo 
kas artino lietuvių jaunimų. 
Mat užėjus 1920 metų ekonomi
nei krizei, dalis veikėjų grįžo 
•Lietuvon-j dalis išvyko > į laukus. 
Nors narių skaičius vėl' sumažė
jo, bet likusieji, vieni kitus pa
keisdami, rūpestingai dirbo- ir 
1932 metais “Aušros žvaigždė” 
išsirūpino juridinio, asmens tei
sės, — Personeria Juridical Reg.

LIETUVIŲ ŽAGAMS KLUBO VAL
DYBA 1072 METAMS — Pūmininkas

Paul Masilioma, 4636 So. Keating 
Ave^ teL 5864611; Vicepirminin
kas Bose DMUgalvis, 38U3 S. Union 
Avė,, teL 927-6660; Nutarimų rašų 
Joseph Keturakis, 4436 So. Califor
nia Ava, teL 5z»-2553; Finansų 
rašL Herman Danu, +4U5 So. Wash
tenaw Ave, teL 847-2774; Kontrolės 
rasL Josephine Masilioms, 4636 So. 
Keating Ave, teL 585-5611; Iždininkė 
Adella Šankus, 2520 W. 68 SL, teL 
476-6399; Korespondentas Antanas 
Jusas. 2030 W. 23 St. teL 927-8989; 
— Klubo suarinkimai įvyksta kiek
vieno menesm -ketvirtą sekmadienį, 
1:00 vai, popiet Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima
mi nuo 16 iki 50 metų.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL- 
DYBA 1972 METAMS — Pirmininkas

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 7784*536; Vicepirmininkas 
Frank Padžiukas, 6918 So. Artesian 
Ave., teL 778-1624; Nutarimų rast 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave„ teL 927-8660; Finansų rast 
Bernice Zemgulis, 2535 W. 42 St, 
teL 847-2879; Iždo globėjas Julius 
Klimas, 5602 So. Nordica Avė, teL 
586-1592; Kasininkas Lijo Genio- 
tis, 2222 West 24 Street, telefonas 
37G3980; Korespondentas , Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave, teL 
778-6536. —■ Susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie

nį, 7:00 vai. vak, Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43 St Nariai priima
mi nuo 16 iki 58 metų.

ŽARASISKIŲ KLUBO VALDYBA 1972 
METAMS — Pirmininkas Petras Ble- 

kys, 7006 So. Rockwell St, telef. 
HE 4-9916; Vicepirmininkas Alfon
sas čičelis, 7125 So. Whipple St, 
teL WA 5-6527, Sekretorius — Mi
kalina Bikulčienė, 1622 So. 50 Ct, 
Cicero,. teL OL 6-8826, Finansų, se
kretorius — Petras Anužis, telef. 
778-2145; Kasininkas — Emilija Sur- 

’ vila, 5601 So. Monitor, tel. 582-3612.
Direktoriai — Sophie Venco, Bro
nius Bikulčius ir Povilas Peškaitis.

UTENOS APSKRITIES DRAUGIŠKO 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS — 

Pirmininkas — K. Stukienė, 7242 
So. Francisco Ave, tel. PR 7-8817; 
Vicepirmininkas — J; Šulcą, 3933 
So. Rockwell St; Kasininkas — Ma- 

. ry Radziukenas, 6804 Sc. Artesian
Ave. ; Finansų rast — B. žemgulis, 
2535 W. 42nd- St, teL VI 7-2879; 
Nutarimų rast. — V. Juška, 5717 S. 
Leflin St.; Kontrolės rašt — A. Ra- 
dziukenas, 6804 So. Artesian Ave.

, — Susirinkimai. vyksta kas antrą^ 
antradienį, 7 vaL vak. Hollywood 
svetainėje; 2417 W. 43rd St.

cepirm. — Aldona Olis, 3439 Wegt 
73 Su, teL 925-9546; Nutarimų rašt 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Avė, teL 927-8660; Finansų rašt 
Joanna Zeivia, 3251 So. Green St, 
teL 842-7838; iždo globėja Frances 
Wagner, 3238 So. Green St, telef. 
927-8839; iždininkė Anastaaja Va
lančius, 2451 W. 46 St, teL 927-2197; 
Seimininkė Adeia Čuprinskas, 3227 
So. Emerald Ave, teL 842-3148. — 
Susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 2:00 vaL po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted Si. Nares priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO VALDYBA 1972 METAMS —

Pirmininkė Esiella McNamee, 6151 
So. Spaulding, teL 4344936; Vice
pirmininkas Julia Sadauskas, 7222 S. 
Richmond St, teL HE 4-7174; Nu
tarimų rašt. Rožė Didžgalvienė. 
3808 So. Union Avė, tel. 927-8660; 
Finansų rašt. Bernice žemgulis, 
2535 W. 42 St, tel. 847-2879; Kon
trolės rašt. Josephine Masilionis. 
4636 So. Keating Ave, tel. 585-5611; 
Kasos globėjas Joseph Mikšis, 7251 
S. Francisco Ave, tel. 778-1740; 
Kasininkas Matt Povilaitis. 7050 S. 
Maplewood Ave, teL 434-0267; Mar- 
šalka P. Masilionis, 4836 S. Keating 
Ave, teL 585-5611; Korespondentas 
Estelle McNamee, 6151 So. Spaul
ding, teL 4344936. — Susirinkimai 

. įvyksta kas kiekvieno mėnesio tre
čią sekmadienį, 1:00 vaL popiet. Hol
lywood svetainėj, 2417 W. 43 St. 
Nariai yra priimami nuo 16 iki 55 
metų, , _________  . _ ,

MARQUETTE PARKO LIETUVIŲ 
NAMŲ SAVININKŲ ORGANIZACI
JOS. VALDYBA 1972 M. — Bacevi

čius. Juozas — Pirmininkas. 6455 
So. Kedzie Avė. Tel. 778-2233; Ke

relis, Albertas — I viceprez., Bag-
džius, Juozas — II viceprez.; Šim
kus, Adolfas — TU viceprez.; Sta- 
kėnas. Antanas . — Sekretorius, 
2651 W. 72nd St. Tel. 737-4862; 
Patlaba, Stasys — Sekretoriaus pa- 
vad. ir lietuvių koresp.; Ūselis, 
Adomas — Kasininkas - Iždininkas; 
Sasnauskienė, Jadvyga — Finansų 
rašt;; Barakauskas. Algis — Anglų 
korespond:; Klemka, Bruno — Ka
sos globėjas; Skeivys, Juozas — 
Kasos globėjas.

GfiLININKAS 
(POTRAMENTA8) 

Unksunnno irt® lifidegio v*lnd<M 
gražiausios gėlės ir vainikai antk» 

pių papuošimui ir sesooinėa

ROY R. PETRO (PUTRAMEMTA1) 
5325 «•. Kariam Ava. — 5U-122E

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI ■NAUJIENAS-

GUJS VISOMS PROGOMS 
BEVERLY HILLS GtLlNYČIA 

2443 WEST Mro STREET

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 

_____________ ______^ iTniiMi.TBBniTir^=—  _    _j į irn M P

BIZNIERIAU. KURIE GAliSlNASl.. 
•naujienose^—ibKi gekiausią.

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Lakbtavių Direktoriai

MAŽEIKAsEVANS
M SO. WESTERN AVK

LIETUVIU MOTERŲ DRAUGUOS 
“APŠVIETA” VALDYBA 1972 ME
TAMS.— Pirm. Stella Kaulakis, 3247 

y So. Emerald Ave, teL 225-3016; vi-

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą.- Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IK - 

PROSTATOS CHIRURGIJA. 
WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vai. vak. x

Ofiso telef.: 776-2880
Naujės rex. telef.: 448-5545

DR, P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendri praktike ir chirurgija 

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

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

uždaryta,
Roz. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ lifos 
Ofisai: 2652 WEST 59th STREET 

TeL: PR I - 1228
OFISO VAL.: pirnu. an trad., trečiai 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
aiaia 2-4 vai. po piety ir kitu laiku 

pagal susitarimą, __

V. Tumasonis, M; D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbscn 8-6195

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

.. P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPFOAS-PROTEZISTAS

■f Aparate! - Protezai. Med B*» 
dažai Speciali pagalba ko(wn

' (Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2450 West 63rd St, Chicago, UI. 60629

Telef.; PRospect 6-5084 

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

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

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

CHICAGO, ILL. 60629

1928 metais veikė mišrus cho
ras, kuriam vadovavo J. Chmi- 
liauskas ir vienas muzikas uk
rainietis. Kiek ilgiau veikė vai
dintojų Meno Ratelis, rengęs 
vaidinimo vakarus Rosario cen
trinėse salėse, o kartais- pasi
kviesdavo vaidintojų būrelius 
net iš Buenos Aires. Pradėjus 
kurtis kitiems vienetams, Meno 
Ratelis nustojo veikęs.

“Aušros Žvaigždės” pradėtą 
lietuviškų darbą dabar tęsia vė
liau įsikūrusiš Rosario Lietuvių 
Klubas ir Rosario Lietuvių Ka
taliku Bendruomenė. “Aušros

žvaigždė” tebeveikia ir stiprina 
savo veikimų.

Paskutinius 4 metus Valdybai 
pirmininkavo Antanas švarlys. 
Valdyba padalė daug pagerini- 
nių Draugi jos Į patalpose. Štai 
toji Valdybai -

Pirm. Antanas* Švarlys, vice
pirm. — Gediminas Merkys, 
sekr. — Juozas Repšys, II sekr.
— Martynas Kučinskas, iždin. 
f— Ambrosio Lukošiūnas, IF ižd.
— Tomas Plepys . Valdybos na
riai: A. Latvėnas, K. Balčiūhas, 
K. Kuprihskas, A. Zubauskas; 
"Š. šakinškas ir M. GardinalettE 
Yra ir revizijos Komisija ir Mo
terų Komisija, kuribjfe veikia F. 
šakihskienė, A. Kuprinskiėnė ir 
Ana Augaitienė.

A. L. B;

A f A 

STELLA- MARTINkUTĖ
Gyv. 2543 W. 43rd Street

i ' 1 -i. į 45- - ■ ■ ' - ‘U

Mirė 1972 m. rugpiūčio meni 
19 d:., 1:00 vai. popiet, sulaukus 
si 57 metų amžiaus. Gimusi

j Chieagoje. /
Paliko nuliūdę:- tėvas- Stasys, 

; brolis Peter, švogerka Ann, se- 
į šuo Albina Vepštas, švogeris 
J Antanas ir kiti giminės, drau- 
{ gai bei pažįstami. . .

Antradienį, rugpiūčio 22 d., 
f 5 vai. vak; kūnas bus pašarvotas 
į Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 
i So. California Ave.I *Trečiadienį; rugpiūčio 23’ die.- 
i ną 8:30 vai. ryto bus lydima iš 
į koplyčios į Nekalta Prasidėjimo 
I parapijos, bažnyčią, o po gedu

lingu pamaldų bus laidojama 
Šv. Kazimiero Lietuvių • kapi
nėse.

Visi a. a. Stellos Martinkutės 
\ giminės, draugai ir pažįstami 
. nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
į laidotuvėse- ir suteikti jai pas- 
: kutini patarnavimą ir atsisvei- 
{ kinimą.

Nuliūdę lieka:
Tėvas, brolis, sesuo, 

giminės.

Laidotuvių Direktorius Pętrąs 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572:

EUDEIKI
SENIAUSIA- IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

..... ... nį i nu. i rr

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. 0A1M1D 

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

Į . . ; -■ "y

Į 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE i

: Telefonas:. LAfayette 3-0440 I

1 I
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOJ*

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI'

biznieriai kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE”. - n’Rl GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJI

— Sek pasaką, mainyte. 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

S: P*ters*nl*n«
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 

crykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
■iems bei jaunimui:

1. N. Butidan*. VELYKŲ PASAKO6, 32 p si., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKES, 34 psL su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai ilius- 
juotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vanda Frankienė.- Vaitkavičiena, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., grė
bis leidinys. $1,50.

3. A. Glarlrlus, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simao- 
revičiaus iliustruota, 130 pst, $1,80.

4. StaaJF Vanagaitė - Pataršaniana, LAUM« OAUMR. 17 eilėraščių; kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai daiL J: Kiburo iliustruota, 64 
psl, kaina 5 doL

5; AAaironis, JAUNOJI LIETUVA, poema; 118 palą $1,00.
6. Alfonsas Vambvtas, TRYS SAKALAI; Liet Mokytojų s-gos premi- 

Juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dot

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

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
eiliuoti padavimai, legendos. ir pasakos. — kėip senovės lietuviai ir žemai 
rial bendravo sn savo dievais. 54 psL, $1.00;

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
7ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų; pusė žaislų — lietuviško auk. 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NA U J X E N O

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. S060S..

r ’ ' a. a
JANINAI GEDGAUDAITEI-

i KAZITĖNIENET
! mirus,
i jos vyrui, Lietuvos kariuomenės pik. Jonui, 
dukrai Irenai ir žentui* Kaziui Aižinams, bro- 

j liams Antanui ir Stasiui; jų šeimoms bei viL 
sierris kitiems artimiesiems reiškiame gilią 

] užuojautą ir kartu liūdime.
Kenosha - Racinė LB Apylinkė

EMILIA
Pagal tėvus Skudrickas
Pagal pirmą vyrą Wegis

Pagal antrą vyrą Szynkiewicz
Mirė 1972 m< rugpiūčio mėn, 20 dieną, 6:10 vai. vak., sulaukusi 

82 metu amžiaus. Gimusi Lietuvoje.
Amerikoje išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Adam Wegis, marti Jeanete, duktė Amelia 

D; Viera, žentas Manuel, 5 anūkai, 4 proanūkai ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Antradienį, rugpiūčio 22 d.. 5:00 vai. vak, kūnas bus pašarvotas 
Petkaus Marquette koplyčioje. 2533 W. 71st Street.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 24 dien^ 1:00 vaL popiet bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

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

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, duktė, žentas, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Anthony ir Ūonald Petkus. Tel. 476-2345.

NARIAI: S,
ChicagoB
Lietuvio j *
Laidotuvių
Direktorių. !
Associacijos < *

C

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ’

TURIME' 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So;. LITUANICA A VENŲ#. Phone: YArus 7-3401

Į BUTKUS- VASATTIS
1446 So< 50th Avė., Cicero* IIL PKbrie: OLympic

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

I GEORGE F. RUDMINAS
33)9 So. EITUAN1CA AVE. Tell: YAras 7-1138-1139

! STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
į (LACKAWICZ) i

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
I 2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7^6672 j

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hillju HL 974-4410 
—

i P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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vienes katės šešiolika šuniuku, priklausančiu Allan Wright farmai McKinleyville, Cal., kuriems reikalinga 50 sv. 
šuny maisto.

KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Lietuvių Katalikų Susivieni
jimo Amerikoje seimas Chica- 
goje pradėtas sekmadienio pa
maldomis Gimimo šv. Mergelės 
parapijos bažnyčioje, Marquette 
Parke. Iškilmingas Mišias atna
šavo vysk. V. Brizgys, o pa
mokslą pasakė msgr. J. Bali. 
Mišios baigtos Lietuvos himnu. 
Po to, p. inž. Antanas ir Mari
jona Rudžiai savo rezidencijoje 
seimo atstovus ir svečius pavai
šino skaniais pusryčiais.

Vakare Sheraton Motor salė
je įvyko banketas, kurio metu 
meninę dalį atliko mūsų kylan
ti žvaigždė A. Simonaitytė, pia
nui palydint A. Vasaičiui.

J. AUGUSTAITIS

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusi, knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Si 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
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

gf-Hr IJ"L... į MBį

Ugamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

I
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Į SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. ■

I SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.I

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANT1NAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

I

YRA GERIAUSIA DOVANA
Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėde šerną as

meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitą. 
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 veiklai.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
------——— ------------ _ r iiii   - ------- - ■...................- - .

Garbės svečiams susėdus prie 
stalo, msgr. J. Bali paskaitė irt— 
vokaciją. Vaišėms baigiantis 
gerai paruošta kalba pasveiki
no seimo atstovus ir svečius 
vysk. V. Brizgys.

Jautria ir turininga kalba 
prabilo dr. K. Bobelis. Altos 
pirmininkas, p. L. Šimutis ir p. 
J. Laučka. Ju kalbos buvo ak
tualios dabarties eigai. Būtų 
tikrai gaila, kad jos nepatektų 
i spaudą.

Vaišių metu dalyvių tarpe 
viešpatavo nuoširdžiai pakili 
nuotaika. Bičiuliškai šneku
čiavosi čikagiečiai su atvyku
siais seiman atstovais.

Banketo nuotaikai neatitiko 
vedėjo nuolat kartojamas “ma
no draugas”, nepasiruošimas ir

silpnas sąmojus, pristatinėjant 
garbės svečius.

K. S.

Kuo maitinasi 
kurtiniai

Medžiotojai, besidomentys kur
tinių biologija, žino, jog žiemą 
paukščiai beveik ištisai minta 
pušų spygliai, be to, skabo 
juos nuo medžių. Kodėl kurti
niai tokie išrankūs. ŠĮ klausimą 
išsprendė Suomijos medžioklės 
specialistai, Yemdomiesi žiemos 
medžioklių metu surinkta gau
sia medžiaga.

Nustatyta, jog žiemos metu 
70 procentų lesalo sudaro pušų 
spygliai, 20 procentų — jaunos 
pušų šakutės, o apie 0,5 procen
to — tų metų-konkorėžiai. Pa
telių maistas — pušų spygliai 
(85 procentai) ir jaunos šaku
tės (17 procentų). Pastebėta, 
jog kurtiniai, lygiai patinai, ly
giai patelės, lesa tik tam tikrų 
pušų spyglius, o kartais pasi
renka ne tik atskirus medžius, 
bet net šakas. Norint išaiškinti 
toki dėsningumą, buvo padary
tos cheminės spyglių ir kurti
nių skrandžio analizės. Paaiškė
jo, jog kurtinių maistas, esan
tis jų skrandžiuose, turi 1.12 
procento azoto. Maždaug tiek 
pat azoto rasta ir tų pušų spyg
liuose, kuriuos kurtiniai daž
niausiai lesa. Atskirų madžių 
šakų Spygliai turėjo skirtingą 
azoto kiekį. Tuos spyglius, ku
riuose tebuvo 0.85 procento azo
to, kurtiniai lesė tik iš bėdos, o 
spyglių turinčių tik 0.69 pro
cento azoto, kurtiniai iš viso 
nelietė. Labiausiai kurtinių mė
gstami spygliai taip pat turėjo 
daugiau fosforo ir natrio.

Apibendrinus tyrimus, pada
ryta išvada, jog žiemą kurtiniai 
ieško labiausiai baltymingo le
salo. Todėl pasirenka pušis, au
gančias dirvožemiuose, turin-
čiuose daugiausia azoto, ir pir- trieji buvo vilniečiai — staty- 
miausia skabo jaunus spyglius, bos instituto darbuotojai Dalia

Ir kiti vištiniai paukščiai žie
mos metu ieško baltymingo 
maisto. Suomijos specialistai 
nustatė, jog žiemos pabaigoj 
baltieji tetervinai beveik išti
sai renka beržiukų pumpurus, 
turinčius daug baltymų.

M. Ga.

Jungtuvės su nuotykiais
Italijoje katalikų bažnyčioje 

įvyko jungtuvės su nuotykiais. 
17 m. jaunajai Giuliany Metiti 
ir 21 m. jaunajam Amadeo Ca- 
tini, stovint prie altoriaus ir 
laukiant paskutiniųjų ceremo
nijų, staiga į bažnyčią įėjo keli 
policininkai, uždėjo jaunosios 
tėvui Franco Meuti ant ranku 
pančius ir išsivedė. Mat. jis jau 
seniai buvo ieškomas, kaip bu
vęs plėšikas. Negelbėjo prašy- 

Hari Rhode*, negras aktorius, vaidi
nęs filme "Beždžionių planetos užka
riavimas". Laisvalaikiu jis pats rašo 

noveles ir filmams veikalus.

mas, kad tėvas galėtų pasilikti 
iki pasibaigs dukters sutuok
tuvės.

Jaunoji iš išgąsčio nustojo 
sąmonės ir sukrito prie alto
riaus. Tuo tarpu jaunasis pa
bėgo nuo altoriaus. Padėtį iš
gelbėjo jaunosios motina. Pri- 
bogusi prie dukters, pradėjo 
jų purtyti, šaltu vandeniu vei
dą vilgyti. Jaunąjį, nuo alto
riaus pabėgusį, vėl atitempti. 
Atgaivinta jaunoji ir prie al
toriaus grąžintas jaunasis, pa
galiau buvo sujungti. Jaunieji 
išėję iš bažnyčios, pasiuntė tę- 
vui į kalėjimą telegramą, dė
kodami už gerą pasogą.

Japonu kolonija 
Argentinoje

La Prensa penkis giliaspau
dės puslapius pašventė japonų 
kolonijos Argent indi e aprašy
mui.

Argentinoje gyvena 15.000 
japonų, atvykusių iš Japonijos, 
o su čia gimusiais jų koloniją 
sudaro 26.000 narių.

Japonija trečioji industrinė 
galybė pasaulyje, po JAV' ir 
TSRS. Jos pernykštė eksporto- 
importo apyvarta su Argentina 
siekė 244.434.000 doleriu.

Argentinos japonai dirba 
šiuose versluose: Rūbų valyme 
11.700 asmenų; gėlių auginime 
ir pardavime 4.700; žemės ūky
je ir gyvulininkystėje 2.230; 
prekyboje bendrai 2.430; įvai
riuose versluose 1.125 asme
nys.

Misiones, Mendozos, Buenos 
Aires ir kitose provincijose ja
ponai turi 8 savo kooperatyvi- 
nes žemės ūkio ir daržininkys
tės kolonijas: Garūhape, Andes, 
Esperanza, Almafuerte, Loma 
Verde. Marcos Paz, EI Pato ir 
Zelaya. Milijonus dolerių japo
nai siunčia kasmet Japonijon ir 
taupo japonų bankuose ir ko
operatyvuose Argentinoje.

Stato ir išlaiko savo mokyk
las, bet nestato bažnyčių. Japo
nijos emigrantų .jnformacijos 
centras veikia Ęuenos Aires 
mieste, Belgrano 863.

P. Barauskas

Lietuviai gražiai šoka
Liepos mėn. pradžioje Mask

voje įvykus pirmajam Sovietų 
Rusijos pramoginių šokių atli
kėjų konkursui, pirmąsias vie
tas laimėjo lietuvių šokėjų — 
kauniečių pora, rriedikai Jūra
tė ir Česlovas Norvaišos. An- 

ir Vidas Kamaičiai.
Atskirose grupėse diploman

tų vardus iškovojo dar dvi lie
tuvių poros: /Ramunė ir Jonas 
Baltaragiai ir Laima ir Algis 
Kaminskai.

Sovietinių pramoginių šokių 
konkurse antrąją premiją buvo 
pažymėtas naujas lietuvių pra
moginis šokis “Rilio” — kon
kursui ji pateikė kompozito
rius G. Pauga ir pramoginių 
šokių atlikėjas A. Gineitis. 
Bendrame konkurse dalyvavo 
daugiau kaip 90 atlikėjų porų. 
Apie lietuvių laimėjimą skelbė 
Bostono “The Christian Scien
ce Monitor” liepos 5 d. laidoje.

(Elta)

Kataliku kunigas pakeitė 
tikybą

Katalikų kunigas Reinholdas 
Dorlandas Haifoje panoro pe
reiti į žydų tikybą. Laikoma 
ypatingu atsitikimu, kad katali
kų kunigas pereitų į žydų tikė
jimą. Manoma, kad jis buvo 
paveiktas savo motinos žydės.

—<—usnės--------
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ir profM «sžino bkt*i po-

REAL ESTATE FOR SAL* I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui ! Namai, Žemė — Pardavimui 

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

p. m. — 11 p. m.).
Apply mornings in person

Johnson & Johnson
4949 W. 65 th STREET

An Equal Opportunity Employer
- - - ■ . v - < .' - - “■ * i - . t

RENTING IN GENERAL
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS
4% KAMBARIŲ BUTAS

1-me aukšte. Plytelių vonia, spinte
lės virtuvėje, apkalta veranda. Tin
kamas dirbančių arba pensininkų po

rai. Gera transportacija.
3155 No. NORMANDY

TRUMPAI

— John Jonaitis - Unitas, Bal- 
tiinorės futbolo komandos Colis 
žaidėjas, kartu su visa komanda 
dalyvavo George Plimpton tele
vizijos programoje, rodant pa
siruošimo ir žaidimo užkulisi
nes scenas bei žaidimą su Det
roito komanda. G. Plimpton 
savo komentaruose pareiškė, 
kad J. Jonaitis yra geriausias 
pasaulyje žaidėjas pagrindinėje 
quarterback pozicijoje ir geriau
sias jo mokytojas toje sporto 
šakoje. Žaidimo ir mokymo 
metodai buvo rodomi toje pro
gramoje.

— Gintaras Karosas, Boston, 
Mass., Lietuvių Jaunimo Infor
macijos centro ir žurnalo “Lie- 
tuvių Jaunimas” red. kolegijos 
pirm., dalyvauja JAV respubli
konų partijos atsarginiu atstovu 
Miami Beach mieste.

— Onos Ivaškienės vadovau
jama tautinių šokių grupė da
lyvavo Bostono miesto vasaros 
festivalyje.

— Patricija Tamošiūnaitė, 
Brockton, Mass., išrinkta Nau
josios Anglijos gražuole Minkų 
radijo programos gegužinės 
metu.

— Stella Misevich, Amerikos 
Legiono Dariaus - Girėno posto 
Moterų vieneto pirmininkė, iš
rinkta 4-to distrikto valdybos 
pareigūne religinėms apeigoms 
bei reikalams. To vieneto vice- 
pirm. Janice Patocka išrinkta 
distrikto vėliauninke. Įvedimas 
į pareigas įvyks rugpiūčio 26 
dieną 8 vai. vak. Dariaus-Girė
no poste.

— Vicki, Carol ir Sue Pažė
raitės, Mary R. Stanis ir Ro
xanne Yocius dalyvauja Ford 
City Prekybos centro organizuo
jamose scenos meno varžybo-

• NAUJIENOS’’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČKUS

Jauna vokiečių aktorė Christine Kru
ger, vaidinanti buvusio Argentinos 
diktatoriaus Juan Perono žmonos 

Evos rolę filmt "Mažoji Motina".

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į ,

M UT U AL F E D E RAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. —- PRospect 8-2233

K. E R I N G 1 S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuhe-ups Ir t. ♦.
4124 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago, UI. 60632. Tel. Y A 7-5910

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYB1S 

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREET 

Tai.: REpubiic 7-1941
ii —a— I e

A. i L. INSURANCE i REALTY |

A. L A U R A 1 T I S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE.
kA 34773

(Currency Exchange įstaigoj) !
Pigūs automobiliu draudimai.

*-■■■ ■! Į. Į Ml UI

A. G. AUTO REBUILDER' 
čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas 'atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. — 77S3888 
Anicetas Garbe čiauška s,

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST.; CHICAGO

Telef. 434-4660

M.A.ŠIMKUS
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki 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

se grįžimo į mokyklas proga. 
Varžybos įvyks rugpiūčio 22 ir 
25 d. 6:30 vai. vak. Mali salėje.

— Joe Balsis, biliardo vice
čempionas ir buvęs čempionas 
dalyvauja šių metų Amerikos 
biliardo pirmenybėse Chicago 
Sheraton viešbutyje. Dalyvau
ja 32 vyrai ir 16 moterų.

— Miami Lietuvių Klubas 
Floridoje siūlo darbą 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 
metų modemus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia 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 BeH. $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 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

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 
Marquette Parką. $10,000.

2 BUTŲ beveik naujasjnūras, 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

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

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų 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, Hl. 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 BELEAKUS. TEL. 238-8656

SKAITYK FATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS
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