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OLIMPIN
AMERIKIEČIAI KURIASI ATĖNUOSE

ATĖNAI. — šeši Amerikos karo laivai atplaukė į Phaleron 
įlanką prie Atėnų ir Atėnai tapo didžiausiu JAV namų uostu 
Viduržemio jūroje. Laivuose yra 1,700 jūreivių, o apie 800 jų 
šeimų narių atplaukė į Atėnus antradienį kitu karo laivu, šeimų 
baldai ir kitas turtas atgabenti į Piraeus uostą laivyno transporto 
laivu. Dėl šio “namų uosto” įsteigimo Amerikos vyriausybė buvo 
kritikuojama namie ir Graikijos demokratinių partijų vadų, egzi- 
lėje. šis-žygis sustiprinęs Amerikos paramą karinei graikų dikta
tūrai. Amerika daugiau priklausanti nuo Graikijos.

iŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Anglijos Ban
kas nutarė išleisti į užsienį! 
50,000 svarų, kuriuos vienas tur- j 
tuolis pažadėjo Fischeriui ir

Amerikos laivų atvykimas Į 
Atėnus yra tik pradžia. Per 18 
ateinančių mėnesių Graikijoje 
bus įkurta apie 3,000 šeimų na
rių ir uoste bus apie 6,700 JAV 
jūreivių.

Naujai atvykę amerikiečiai tu
rės patys nuomoti butus iš grai
kų savininkų, tačiau JAV am- Spaskiui prieš šachmatų čem- 
basada jau surado pakankamą 
skaičių butų. Sutvarkyti ir 300 
vaikų mokyklos reikalai. Namų 
uostas nėra tas pats, kas laivy
no bazė, pareiškė laivyno eska
drilės viršininkas Atėnuose. Ame 
rika nieko Graikijoje nestatys, 
tik naudosis jau pastatytais įren
gimais. Laivai uoste bus tik ta
da, kai jie neplaukios Viduržemio 
jūroje su šeštuoju laivynu.

Saugo Akropolį
ATĖNAI. — Graikų vyriausy

bė uždraudė važinėti automobi
liais Atėnų senamiestyje, vadi
namam Plaka, kuris supa isto
rinį Akropolį. Priežastis ta, kad 
automobiliai ne til^prikimsdavo 
šią turistų labai lankomą vietą, 
bet automobiliųJiumah'kaip nu
statė specialistai, kenkia Akro
polio griuvėsių marmurui. Seno
vės šventyklų ir rūmų kolonos, 
pastatytos prieš 2,400 metų, nuo 
nuodingų chemikalų trupa ir 
skyla.

Graikų vyriausybės nutarimą 
Įsteigti nevažinėjamą zoną pik
tai kritikuoja tos miesto dalies 
biznieriai, kurie bijo, kad žmo
nės pėsti nebeateis Į jų tavernas 
ar krautuves.

Atsisakė susitikti

MANILA. — Komunistinės 
Kinijos laivo, kuris atgabeno Fi
lipinams dovanų— maisto, vais
tų ir antklodžių — nuo potvynių 
nukentėjusiems filipiniečiams, 
karininkai buvo pakviesti pas Fi
lipinų prezidentą Marcos, kuris 
norėjo padėkoti laivo kapitonui. 
Trys kinai atvyko į prezidentū
rą ir pamatė laukiamajame kam
baryje, kad iš Marcos kabineto 
išeina keli Tautinės Kinijos pa
reigūnai, jų tarpe Taivano am
basadorius.

Pamatę “Chiang Kai Sheko 
kliką” komunistai atsisakė su
sitikti su Filipinų prezidentu. 
Jų laivas netrukus išplaukė 
Manilos uosto.

pionatą. Fischeris gaus iš tos 
sumos 76,562 dol. ir Spasskis 
45,937 dol. Be tų pinigų, iš Is
landijos šachmatų federacijos 
Fischeris jau gavo 78,125, taigi 
viso Fischeris su čempiono me
daliu ir pažymėjimu dar laimė
jo 154,687 dol. Spasskio laimi
kis — 92,812 dol. čempionato 
organizatoriai sako, kad jie pra-: 
rado 50,000 dol., nes Fischeris 
neleido lošimų filmuoti. Fische
ris padėjo pinigus Į Islandijos" 
banką ir nutarė dar kiek pagy
venti Islandijoje. Nežinia ar jis 
dalyvaus “šachmatų Olimpia
doje”, kurią rugsėjo 17 organi
zuoja Jugoslavija Skopje mies
te. Visi labai nustebo, kai Fi
scheris atėjo į islandų banketą 
pasipuošęs- aksominiu “tuxedo” 
ir buvo linksmas ir kalbus. Per 
visas ceremonijas jis lošė vėl su 
Spasskiu šachmatais, kuriuos 
jis atsinešė kišenėje. Jie anali
zavo paskutinę partiją ir priėjo 
išvados, kad Fischeris ją turėjo 
laimėti.

WASHINGTONAS. — Dar
bo unijų federacijos pirminin
kas George Meany puolė sen. 
McGoverną televizijos progra
moje. Ypatingai jam nepatiko 
McGovern pareiškimas, kad 
“komunizmas yra OK tiems, 
kurie jį pasirenka”. Meany 
klausia: “Ar senatorius nežino, 
kad iki šiol dar nebuvo tokios 
šalies, kuri būtų pati pasirinku
si komunizmą. Jis paprastai 
atnešamas jėga iš kitur”.

MONTREALIS. — Vagys iš
nešė iš meno muziejaus Montre- 
alyje 18 paveikslų, kurių vertė 
2 milijonai dol.

ČIKAGA. — šiandien prasi
deda mokslas Notre Dame uni
versitete. Pirmą kartą per 129 
metų universiteto istoriją priim
tos ir 365 merginos.

iš

Nauja Suomijos 
vyriausybė

HELSINKIS. — Suomijos pre
zidentas Kekkonen patvirtino 
naują vyriausybę, sudarytą iš 
keturių partijų. Anksčiau ban
dė valdyti vienos — socialdemo
kratų partijos vyriausybė, ta
čiau tas uždavinys nebuvo leng
vas, nes ji parlamente neturi 
daugumos.

Vyriausybėje šiuo metu bus 
7 socialdemokratai, 5 centro par
tijos atstovai, 2 švedų partijos 
ir 1 liberalų ministeris. Premje
ru yra Kalevi Sorsa, 42 m. social
demokratas.

Čikagoj nužudyta 
viešnia iš Anglijos
ČIKAGA. — Pirmadienį Čika

gos Grant parke nežinomas pik
tadarys, negras, užmušė lazda 
ir akmeniu 24 metų Judith Bette- 
ley, kuri iš Anglijos buvo atva
žiavusi Amerikon pasižiūrėti šios 
šalies architektūrinių kūrinių. Ji 
neseniai baigė architektūros stu
dijas Anglijoje ir šį rudenį tu
rėjo pradėti dirbti, kaip archi
tektė.

Policija ieško negro, kurĮ pa
bėgantį iš nusikaltimo vietos 
matė vienas praeivis, šalia nuo
go nužudytos merginos kūno ras
tas foto aparatas. Policija vakar 
tikėjosi, kad, galimas daiktas, 
nužudytoji nufotografavo ir sa
vo žudiką. Ji su savo aparatu 
bandė nufotografuoti gražesnius 
Čikagos pastatus.

šeštadienį kita 16 m. mergina

Amerikietis astronautas Eugene Cernan praktikuojasi, apsirengęs astronauto rūbais, Amerikos 
vėliavos iškėlimui mėnulyje, kur jis bus gruodžio pradžioje. Jo veiksmus stebi jo žmona Barbara 

ir duktė Teresa, kairėje.

Olimpiadoje
MUENCHENAS. — Prieš 

Olimpiados pertraukimą dėl ara
bų puolimo prieš izraelitus, ame- 

. rikietis plaukikas Mark Spitz ta
i’ po istorijos figūra, laimėjęs Olim 

"j piadoje septintą aukso medalį. 
°’ j Kartu jis sumušė ar estafetėse 

. padėjo sumušti septynis pasaulio 
rekordus. Spitz, odontologijos 
studentas Indianos universitete, 

l~! žada po šio triumfo daugiau ne- 
° dalyvauti plaukymo varžybose, 

bet visą dėmesį nukreipti Į studi
jas. “

Amerikiečiams, kurie domina
vo ilgus metus bėgimo trumpas 
distancijas, nemalonu, kad 100 
ir 2’00 metrų bėgimą laimėjo so
vietų komandoje esąs ukrainie
tis Valery Borzov. Romualdas 
Bitė, bėgęs 3,000 su kliūtimis, 
turėjo pasitenkinti 7-ta vieta 
tarp pasaulio geriausių šio nuo
tolio bėgikų, šį bėgimą laimėjo 
Kenijos policijos inspektorius 
Kip Keino, kuris yra favoritas 
laimėti ir 1,500 metrų bėgimą.

Spitz laimėjimas paskatino 
New York Times parašyti apie 
jį vedamąjį, kuriame sakoma, 
kad tokie jauni vyrai, kaip Spitz 
ar Fischeris išblaško senosios 
kartos priekaištus jaunai ameri
kiečių kartai.

Dar vienas nemalonumas pa
lietė Amerikos komandą. Plauki
kas Riek Demont, kuris nuo vai
kystės turi astmą ir naudoja 
specialius daktaro prirašytus 
vaistus, buvo diskvalifikuotas iš 
1,500 metrų plaukimo, nes Olim
piados gydytojai rado jo šlapu
me vaistų — Ephedrine, kuris 
veikia, kaip energijos sukėlėjas. 
Iš plaukiko dar gali atimti ir jo 
laimėtą 400 metrų aukso medalį. 
Demonto, 16 metų, motina pa
reiškė, kad jos sūnus visą gyve
nimą naudoja tuos vaistus. Ame 
rikos. sportininkų vadovai turėjo 
apie tai painformuoti Olimpiados 
vadovybę, tačiau to nepadarė. 
Dabar ir jie gali būti nubausti 
už leidimą savo komandos spor
tininkui vartoti “narkotikus”. 
Korespondentai šį Įvykį labai 
kritikuoja, nes, vieno jų pasaky
mu, plaukikas Demont yra labai 
simpatiškas, švarus jaunuolis, 
kuris nežino skirtumo “tarp LSD 
ir marijuanos”.

tame pačiame parke buvo pri
mušta ir guli ligoninėje be są
monės. Miesto valdyba Įsakė nu
plauti visas didesnes Grant par
ko žoles ir iškirsti krūmus, ku
riuose nusikaltėliai žudo savo 
aukas.

Susidomėjimas 
šachmatais

Žydai pasmerkė 
sovietų 'mokesčius 
LONDONAS. — Pasaulio žydų 

vadai susirinkę Londone nutarė 
kovoti prieš sovietų valdžios sa
vo žydams uždėtus specialius 
“švietimo mokesčius”. Jei sovie
tų žydas nori Išvažiuoti, jis tu
ri valdžiai sumokėti ne tik už vi
zą 1,000 dol., -bet dar iš jo rei
kalaujama atsilyginti už išeitą 
mokslą. Kainas, pagal, emigran
to išsimokslinimą, siekia tarp 
5,000 ir 25,000 dol.

Žydų organizacijų vadai nu-'*2^12^ Fields paskelbė įvairiausių
tarė apeliuoti Į viso pasaulio vy
riausybes, mokslines Įstaigas, 
kad visi vieningai pasmerktų 
Kremliaus šantažą. Konferenci
ja ragina pasaulio žydus nerink- 
ti ir nemokėti sovietams šių šan
tažo pinigų.

Į

airių pasyvumas
MUENCHENAS. — Atvykęs 
Olimpiadą Britanijos premje

ras Heath panaudojo šią progą
pasikalbėti su Airijos premjeru 
John Lynch . Susitikimas britų 
konsulate Muenchene buvęs il
gas ir atviras. Britų premjeras 
reikalavo, kad Airija daugiau dė
tų pastangų sulaikyti ginklų, 
amunicijos bei sprogmenų šmu- 
geliavimą į šiaurinę Airiją.

Premjeras Heath kaltinęs Ai
riją, kad ji nekovojanti pakanka
mai prieš slaptą airių armiją, 
kurios nariai rugpiūčio mėn. per 
28 dienas padarė tiek pat puoli
mų iš Airijos pusės.

Airijos premjeras
spaudai, kad Airija daranti vis
ką, kas pagal Įstatymus Įmano
ma daryti.

šiaurinėj Airijoj vėl buvo per
šauti du britų kareiviai.

pasakė

MUENCHENAS. — Sovietai, 
nepatenkinti savo sunkumų kil
notojų pasirodymu Olimpiadoje, 
Įsakė visiems, išskyrus tris, su
grįžti į Maskvą. Sovietai sunku
mų kilnojime tikėjosi 6-8 meda
lių, tačiau laimėjo tik du.

WASHINGTONAS. — Penta
gono žvalgyba pastebėjo, kad 
sovietai, netekę savo žvalgybos 
bazių Egipte, pradėjo siųsti dau
giau šnipinėjmo laivų į Vidurže
mio jūrą.

PHILADELPHIA. — Apie 
18,000 mokytojų Philadelphijo- 
je pradėjo streiką.

GRUPĖ ARABU UŽPUOLĖ IZRAELIO 
SPORTININKUS OLIMPIADOS KAIME

MUENCHENAS. — Vakar visą pasaulį sujaudino įvykiai 
Olimpiadoje. Anksti rytą, kada sportininkai dar miegojo, Į Olim
pini Kaimą Įsiveržė grupė ginkluotų vyrų, Įsibrovė i Izraelio 28 
sportininkų gyvenamas patalpas, nušovė du izraelitus, o kitiems 
grasino mirtimi, jei Izraelis nepatenkins arabų reikalavimų. Ara
bų rankose yra 13 izraelitų. Izraelio vyriausybė tuoj kreipėsi Į Vo
kietiją, reikalaudama Olimpiadą sustabdyti. Vakar visi žaidimai 
buvo pertraukti 24-rioms valandoms ir Olimpinis komitetas su
organizavo gedulo pamaldas už žuvusius sportininkus.

Prašo išduoti 
buvusi naciv c

VIENA. — Simon Wiesenthal, 
žydų Dokumentacijos centro 
Austrijoje direktorius, prašo Či
lės prezidentą Allende išduoti Iz
raeliui Čilėje gyvenanti vokietį 
Walter Rauff, kuris buvęs nacių 
SS pulkininkas ir išžudęs 97,000 
žydų. Jis Čilėje gyvena nuo 1961 
metu.

Rauff išdavimo prašė ir Va
karų Vokietijos valdžia, tačiau 
buvusioji Čilės vyriausybė buvo 
pavedusi šį reikalą Čilės Aukš
čiausiajam Teismui, kuris 1963 
m. atsisakė Rauff išduoti.

Arabai grasino vakar nužudy
ti likusius Izraelitus Įkaitus po 
vieną kas dvi valandas, jei nebus 
patenkinti jų reikalavimai, ku
rie panašūs Į “Juodojo rugsėjo’’ 
arabų grupės reikalavimus gegu
žės mėn., kad tos grupės nariai 
buvo pagrobę Belgijos keleivini 
lėktuvą, reikalaudami susodinti 
Į jį kelis šimtus arabų,- laikomų 
Izraelio kalėjimuose, šį kartą te
roristai reikalauja be 200 arabų 
kalinių ir japono Koso Okamoto, 
kuris sėdi Izraelio kalėjime, nu
baustas už Tel Avivo aerodromo 
skerdynes.

Vokiečių vyriausybė j
v i arabams bet kuria suma pinigų, 

į kad tik jie paleistų žydus ir iš
sikraustytų iš Olimpinio kaimo. 
Arabai atmetė šį pasiūlymą. Vo- 

Pulkininkas Rauff vadovavęs kiečiai pasiūlė ir savo Įkaitus,

NEW YORKAS. — Pasaulio 
šachmatų čempionatas Islandi
joje ir Amerikos spaudos jam 
skirtas didelis dėmesys sukėlė 
platų susidomėjimą šachmatais J specialiai žydų naikinimo gru- kurie garantuotų arabams lais- 
visoje Amerikoje. Praėjusi sa- pei, kuri naudodavo autobusus, vą išvykimą iš Vokietijos, ta- 
vaitė ir Čikagoje buvo mero Da- Wiesenthal, kurio Įstaigos už-1 čiau arabai atsisako paleisti žy- 
ley paskelbta Šachmatų savaite, j davinys yra gaudyti visame .pa- dus Įkaįtus, Arabai reikalau- 
Knygynai praneša, kad labai pa- šaulyje žydų naikintojus (jis iš- ja ir sau lėktuvo, kuris išgaben-
didėjo knygų .apie-'šachmatus 
preikalavimas, daug išperkama 
ir lošimo figūrų. Čikagoje Mar-

aiškino ir Eichmaną)-, sako, kždLtųčjucs- iš Muėncheno: 
Rauff'' pats slaptame raporte;
Eichmanui pasigyrė, kad jis iš-1 tas nuolatinis telefono ryšys. Iz- 
žudė 97,000 žydų Ukrainoje, raelio vyriausybė nuolat posė- 
Lenkijoje, Gudijoje ir Jugosla- džiauja.
vijoje. Autobusuose uždaryti žy- j 
dai, • - -1- 1 ” 1 - 1
nunuodijami to paties autobuso 
dūmais. Sunkumų buvę tik su 
lavonų “išvalymu” iš autobusų. 
Rauff nustatęs specialius meto
dus lavonams išimti, kad jauni 
SS kareiviai nepasipiktintų au- 

j tobusuose matomais iškraipytais 
' užždususių aukų veidais ir kad 
tokie vaizdai nepakenktų karei- 

moralei. šiuo metu Rauff 
66 metų.

Tarp Jeruzalės ir Bonos Įves-

metalinių, sidabrinių, keramikos 
ir medžio figūrų pardavimą. Kai 
kurios figūros kainuoja iki 3,000 
dol. Yra daug rankų darbo, me
nininkų sukurtų figūrų, indų, 
kinų, meksikiečių, prancūzų sti
liaus dirbiniu. A

šachmatų kilmė yra apgaug- 
ta istorijos šydo. Vieni tvirtina, 
kad lošimas sugalvotas Airijoje, Į 
kiti, kad Egipte, Graikijoje ar 
Persijoje. Yra istorikų, kurie ma
no, kad šachmatus sugalvojo vie
na Pietų Amerikos indėnų gen
tis. Yra žmonių, kurie galvą 
guldo, kad šachmatus sugalvoti 
galėjo tik filosofas Aristotelis 
ar gudrusis karalius Saliamonas.

Įtikinančiai skamba šachmatų 
istoriko H. Murray įrodinėjimai, 
kad šachmatus pradėjo žaisti 
šiaurės vakarų Indijoje 600 me
tų prieš Kristaus gimimą kariai, 
žaidimas, labai panašus į šių 
dienų šachmatus, buvo vadina
mas Chaturanga, kas reiškia šiol sovietų spauda mažai te
orinis žaidimas”. Figūros bu- minėi° Šiaurės Vietnamo uostų 
vo keturiu rūšių, tuometinės In- blokada. Tik dabar pradėjo pa- 
dijos armijos pavyzdžių: karo' įrodyti griežti tos blokados pa-

vių 
yra

žymus Amerikos plaukikas 
vežami į darbus” būdavo ■ Mark Spitz, laimėjęs 7 aukso me

dalius, irgi buvo išgabentas iš 
Olimpinio kaimo ir paslėptas ge
rai saugomam miesto viešbuty
je, nes jis yra žydų kilmės ir bi
joma. kad arabai gali ir jį pa
grobti. Egipto sportininkų ko
mandos vadas pasmerkė brolių 
arabų elgesį, kuris kenkiąs vi
siems arabams, ir sėdęs su visa 
komanda Į lėktuvą, išskrido na
mo i Kairą.

Kancleris Brandt kreipėsi į 
arabų prezidentus, prašydamas 
padėti išspręsti šią nemalonią pa
dėtį. Arabų teroristų veiksmus 
jau pasmerkė prezidentas Nixo- 
nas, JT sekretorius Waldheimas 
ir kiti.

Izraelio sportininkai jau anks
čiau buvo Įspėti neatidarinėti 
siuntiniu iš nežinomu asmenų, 
tačiau niekas nesitikėjo tokio at
viro puolimo pačiame Olimpinia
me Kaime. Libano sportininkai, 
bijodami žydų keršto, irgi vaikš
čioja tik po tris ir nebenešioja 
savo švarkų atlapuose identifi
kacijos ženklų.

Muencheno policija turėjo var
go su radikalų demonstracijomis 
pačiame mieste. Radikalai kai
rieji bandė suardyti Olimpiadą, 
tačiau 1.000 [x>licininkų jų ne
prileido. Apie 50 ĮMilicininkų bu
vo sužeisti. Demonstrantų tarpe 
buvo ir Vietnamo karo priešinin
ku.

Sovietų spauda 
puola Ameriką

MASKVA. — Sovietų spaudo
je paskutiniu metu, po neilgos 
pertraukos prezidento Nixono 
vizito pasėkoje, vėl pagausėjo 
pikti straipsniai prieš Ameriką.
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vežimas, drambliai, raiteliai ir smerkimai.
pėstininkai. Pravda kaltina Ameriką š.

Metams bėgant, žaidimas kei- Vietnamo genocidu ir ekocidu — 
tesi ir išsivystė bokštai, žirgai, naikinimu visos gyvybės. Trečia-

Pravda kaltina Ameriką š.

karininkai ir pėstininkai. Indų 
žodis rajah - radžia tapo Persi
jos shah — karaliumi. Iš čia ir 
arabų žodis “shahmat” — ka- 

, ralius yra miręs. Iki šių dienų 
tas išsireiškimas šachmatuose 
yra naudojamas, tik angliškai pa
keistas į “ček” ir“meit”.

Pabėgo į vakarus
Ml’ENCHENAS. — Bavarijos 

vidaus reikalų ministerija paskel 
bė. kad 13 Čekoslovakijos pilie
čių. atvykę su ekskursija į Olim
piadą. nutarė nebegrįžti namo, 
bet pasilikti laisvajame pasauly
je. Iš vieno ekskursijos autobuso 
pabėgo 10 čekoslovaku, iš kito 
-3.

dienį Pravda piktai puolė Voice 
of America programas, kurios 
bandančios “įdiegti į sovietų jau
nimo sielas buržuazinę propa
gandą, paslėpta muzikos ir pra
mogų narkotikuose”.

šalia Vietnamo karo 
propaganda piktai puola 
kos karo laivyno bazės

sovietų |
Ameri-
jsteigi- Gavriel Shapiro.

mą Atėnuose ir kritikuoja Ame- yra
rikos paramą Izraeliui. Sovietų darbo stovykloje 
pareigūnai, paklausti apie pro- i 
pagandos prieš Ameriką pagy
vinimą, atsako, kad ir Amerikos 
spauda ėmusi pikčiau rašyti apie 
Sovietų Sąjungą.

YORKAS. — Ponia 
kurios vyras 

sovietu žydas, kalinamas 
. gavo pažadą 

kairiųjų advokato William 
Kunstler. Jis žada kreiptis į 
Kremliaus valdžią, prašydamas 
išleisti Shapirą. .lis tikisi, kad 
dėl jo politinių pažiūrų ir sim
patijų komunizmui, sovietų vadai 

SAN ANTONIO. Miesto zo-; greičiau io paklausys. Shapiro 
ologijos sode gimė labai retas. žmona prašo ir negrės Angela 
baltas raganosis. | Davis užtarimo.
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ŠIANDIENINIS SKRANDŽIO ŽAIZDOS TVARKYMAS
Švieskimės ir asmenybe tpbulėkime — kitaip nuo 

skrandžio žaizdos neišsivaduosime.
Mediciniškas patarimas

Daugdis patikimų mokslinių 
uarbu yra atlikta skrandžio žaiz
dos išaiškinimui. Kuo į mišką 
giliau — tuo medžių daugiau. 
Išaiškinus vienus dalykus, atsi
randa daugiau dar ršaiskintinų 
skrandžio žaizdos reikale dalyku. 
Skrandžio sienelėse esamos liau
kos gamina skrandžio rūgštį 
(hydrochloric acid — arba tier 
šiai ącid, trumpumo dėlįąį čią tą 
rūt’štį taip vadinsime) ir balty
minę medžiagą, enzimų vadina
mą — pepsiną.

Pastarasis virškina baltymus, 
juos tirpdo cheniiškai. 0 minė
ta rūgštis aktytuoja tą pepsiną 
darbui. Taigi, ta Įūgštis ir tas 
pepsinas dar iri.-dabar laikomį 
kaltininkais skrandyje ir dvylĮk- 
piritėje žąmoji žaizdos (peptic 
ųlcer) atsįradįihb.

Žinoma, ^ar ir kiti veiksniai'

neturi prigimto gyvybės pradų 
(genu) pasilprmo, taip pat jie 
neturi kitų prigimtų silpnybių, 
kurios kuo nors prisidėtų prie 
jų skrandyje žaizdos atsiradimo.

Vienas dalykas negeras iš pri
gimties apturėtas ir dėl skran- 

, džia žaizdos atsiradimo kaltas 
yrą — tai didėlis kiekis rūgštį 
gaminančių liaukų (parietal cells 
— jos mediciniškai vadinamos). 
Kadangi padidintas minętos 
rūgšties kiekis pasirodo pirm 
dvylikpūštėje žarnoje žaiądąi at- 
sirąndant — išema, kad prigim
tas padidintas minėtu liaukų kie
kis (didelis skrandis) turi įta-. 
kos žaizdos atsiradimui skrandy
je bei dvylikpirštėje žarnoje.

Tai ir būtu vie^a iš prigimtų 
i negerovių skrandyje žaizdos at- 
isįradipy^ .^skatinantį. Dęr kita 
į-pĮ'į^m’tą-Įnegerovė — tai skran- 

ątės išstrižinių raumenų

Dr. Jonas Adomavičius aiškina alvudiečiams ir visiems 
lietuviams, kurie ryžtasi jo paklausyti, kaip galima iš

vengti sunkiy Ilgy.
Foto M. Nagio

baisiausius dalykus apie yamz- 
delio kišimą Į skrandį. Mat, žmo
nės mėgsta perdėjimus pasako
dami apie savo pergyvenimus. 
Taip esti išgąsdinami kiti ligo
niai, kuriems toks tyrimas gali 
kartais gyvybę išgelbėti.

Išvada. Skrandžio ir dvy
likpirštės žaizda yra dažna lie
tuviui pasilakant negerovė. Jos 
diagnozavimas ir gydymas dabar 
labai pagerintas. Tik reikia at
sisakyti senoviškų netikusių 
priemonių šitos negerovės atsi
kratymui bei susekimui. Už tai 
visi lietuviai švieskimės šioje 
srityje ir savus jausmus renki
me mediciniškos gerovės pasisa
vinimui visu 100%. Apie tos 
žaizdos gydymą — sekantį kar-

kintį- Duokim, tokią\-prigimtį 
Žmogaus — ji turi įtd^( 
s a,--nedidelės minė4" v

kajSi jiiraęija bei minėtų Kau
kę.’ vę&snnj.

s neatitinįamumaš išaiškina, ko-
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anatominis pagrindas žaizdai 
žmogaus skrandyje atsirasti.

Gyvuliai padėjo žmogui 
skrandžio ligų supratime

Bandymus su gyvuliais atlie
kant, galima buvo sumažinti ir 
padidinti skrandžio liaukų sek
reciją ir skrandžio gleivinėje 
kraujotaką, o taip pat ir nuo 
žmogaus valios nepriklausan
čius (autonomiškus) skrandžio 
.darbus. Gauti tų tyrimų duome
nys leidžia spėti, kad anksty
bame žmogaus gyvenime paty
rimai — pergyvenimai gali il
gam laikui sutrikdyti virškini
mo eigą. Kai kurios bandymo ke
liu gautos žaizdos buvo apturė
tos ne vien tik dėl Įtampos žmo
gaus, ar dėl minėtos rūgšties pa
gausėjimo, bet taip pat ir dėl vi
suomeninių negerovių — gyve
namųjų narni] netvarkos, vieni
šumo — izoliacijos ir susikim
šimo. Dar iki šiandien neaišku, 
kaip minėtos negerovės iššau- 

į kia žaizdas pas gyvulius bei žmo
nes. Daug tyrimų atlikta sužino
jimui, kiek dvasiniai-psįchologi- 
niai dalykai Įtakoja žaizdos at
siradimą r dar neprieita vienodos 
nuomonės.
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Patirta, kad normali, sveika 
skrandžio gleivinė nesugeria 
vandenilio ionų (hydrogen ion), 
tuo tarpu žaizdai atsiradus, ta 
gleivinė pradeda sugerti minė
tas vandenilio daleles. Išeina, 
kad pirm žaizdai atsirandant, tu
rėjo būti suardyta normali už
tvarą, kuri randasi skrandžio 
sienelėje.

Tą užtvarą sudaro, greičiau
siai, ne paviršiuje gleivinės 
esančios gleivės, bet pats gleivi
nės celių paviršiutinis sluogsnis. 
Jąų ir tos užtvaros suardytojai 
keli susekti: jų tarpe randasi al
koholis, aspirinas ir kiti vais
tai, tulžis ir tabakas.

Žaizdą turinčiųjų žmonių tul
žis daug dažniau ir gausiau iš 
dvylikpirštės žarnos (ji ten nor- 
maliai iš kepenų esti išpilama) 
atsilieja Į skrandį. Normaliai ji 
turėtų su maistu slinkti žemyn, 
Į tolimesnės žarnų dalis. Plony
bės šitų reiškinių vienas kitam 
Įtąkojimo dar nėra medikams aiš
kios.

Skrandžžio ir dvylikpirštės 
žarnos žaizdos nustatymas

Skrandžio bei dvylikpirštės 
žarnos žaizda vienodais simpto
mais pasireiškia. Tik gydymas
— ir link judviejų atsinešimas 
esti nevienodas: skrandžio žaiz
da dažnai esti vėžinė, o dvylik
pirštės žarnos beveik niekada to
kia. Todėl, nors mediciniškas 
gydymas abiejų žaizdų esti vie
nodas, chirurgiškas gydymas 
dažniausiai esti taikomas skran
džio žaizdai, o tik komplikuotais 
atvejais chirurgas kiša savas 
rankas prie dvylikpirštės.

Vienu žodžiu, trumpamo dėliai, 
abiejų minėtų vietų žaizda va
dinama “peptic” (atseit suvirš
kinimo — išgraužimo gleivinės 
(žaizda, jei neminimos vietos — 
skrandyje ar dvylikpirštėje žar
noje ji randas. Tik diagnozavus 
tyrimais vietą, sakoma, kad tas 
žmogus turi “Ulcer disease” 
skrandyje, ar dvylikpirštėje žar
noje. Tiek dėl pavadinimo, švie
sus lietuvis turi orientuotis rei
kiamai šioje savo taip dažnoje 
negalėje. -

Abiejų vietų žaizda pasireiš
kia, nors ne visada, būdingais 
simptomais (ulcer symptoms). 
1. Ankstybi-alkani skausmai 
(daugiau rūgščių prisirinkus 
skrandyje). 2. Palengvėjimas 
skausmų užvalgius neaštrių da
lykų. 3. Pablogėjimas skausmų 
po aštrumų (degtinė, rūkalai, ka
va, buljonas, susijaudinimas...).

Minėtų dviejų vietų žaizdos 
diagnozė nustatoma pilnai išty
rus ligoni. 1. Surašius nuodug
nią ligos istoriją. 2. Peršvietus 
Roentgeno spinduliais (X-Ray) 
skrandį. Tada kartu peršvieečia- 
ma ir stemplė ir dvylikpirštė 
žarna. Už tai tas peršvietimas 
vadinasi viršutinio virškinimo ■ 
kanalo švietimas (Upper gastro.
— intestinal tract, arba trum-| 
pia: UGI X.-Ray), šiuo tyrimu 
apibudinamas ir stemplės (eso
phagus) stovis. Taip ir baig
davosi anksčiau tyrimas. Tiesa, 
dar tirdavo skrandžio rūgštį.

Dabar minėti tyrimai papildo
mi skrandžio apžiūrėjimu iš jo 
vidaus specialiu prietaisu Gas- 
troseop (gastro — skrandis, scop 

- žiūrėjimas) vadinamu. Dabar 
tas įtaisas susideda iš tūkstan
čių kaip plaukas storio stiklinių 
siūlų — yra lankstus vamzdelis 
ir perduoda skrandžio vidaus 
vaizdą gydytojui. Pastarasis ga-

Ii nufotografuoti ir dalelę skran
džio gleivinės atgnypti tyrimui. 
Visa tai atliekama minėtu apa
ratu pasinaudojant. Ta pluoštų- 
siūlų ir apatinių dalių kombina
cija tame aparate vadinama “fi
brotic equipment”. Dabar vi
siems skrandininkams toks^ty- 
rimas (gastroseopia) atliekama 
esti visose didžiosiose ligoninė
se. Iki šiol būdavo taip. Kai žaiz
dos s'mptomai ir X-Ray būdavo 
nepakankamai aiškūs, žaizdos 
diagnozė likdavo abejotina. Da
bar gastroskopija pasitarnauja 
tikslesnei diagnozei nustatyti 
ir gydymo pasekmingumui sek
ti.

Kartais padarius skrandžio 
X-Ray esti neaišku, ar yra žaiz
da, ar ne. Išaiškinimui čia pa
sitarnauja minėta gastroskopij a. 
Kartais X-Ray rodo žaizdą, o 
tikrumoje jos nėra. Už tai dau
gelis žmonių esti apsaugoj am a 
nuo nereikalingos operacijos — 
skrandžio išpiovimo: gastrosko- 
pija tarnauja kaip pagelbinis ty
rimas prie visų kitij tyrimų. Tuo 
instrumentu galima apžiūrėti ir 
priešakinę dalį dvylikpirštės 
žarnos. Dar tas instrumentas 
esti naudingas skrandžio žaizdos 
atveju, norint sužinoti, ar žaiz
da yra vėžinė, ar gerybinė. Vė
žinę reikia tuojau operuoti, iš
pjaunant tris ketvirčius skrandžo 
Už tai visais skrandžio žaizdos 
atvejais būtinai reikia gastros- 
kopu pakartotinai (kas savaitę) 
tirti iki kokių šešių kartų: tada
pasirodo tikroji žaizdos skran- ■ jo ligoninėje keletą kvortų krau- 
dyje priežastis. .

Pasiskaityti. Medical World 
News, Gastroenterology, 1972.
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Draugui išpiovė skrandį — 
tegul piana ir man

Klausimas. Kaip tai galėjo at
sitikti, prašau man gerb. dakta
re, paaiškinti, kad draugui dėl 
žaizdos išpiovė skrandį ir jis 
viską gali valgyti ir gerti. To
dėl ir aš nutariau operuotis 
skrandį dėl dažnai pasikartojan
čios dvylikpirštėj žarnoj žaiz
dos. Jau ji kraujavo keletą kar
tų. Vieną kartą sunkiai. Reikė-

jo gauti. Kada gydytoj ai operuo
ja skrandžio ar dvylikpirštės žar-

Gerybinė žaizda gerai gydant nos žaizdas, nes mano daktaras 
per tą laiką užgyja, o blogybinė 
— tik apgyja. Dar ir kiti riški-1 
niai pasirodo ir imami dėmėn. 
Žmogui su vėžine žaizda nieko 
blogo per tą laiką neatsitinka. O 
gerybinę žaizdą turįs žmogus es
ti apsaugoj amas nuo skrandžio 
netekimo. Tik čia lietuviams rei
kia susiprasti ir prie tokio naujo 
jiems tyrimo priprasti. Dabar 
dažnai pasitaiko, kad paprastose 
ligoninėse tas tyrimas nedaro
mas. žmonės nesti įpratę prie 
tikro tyrimo ir gydymo.

Dažnai vieną ligonį reikiamai, 
ištyrus, pastarasis ima pasakoti

mane gina nuo operacijos. Ačiū 
už paaiškinimą.

Atsakymas. Kiekvienu atveju 
esti kitaip, čia tik bendrus dės
nius galima paduoti. Pats klau
syk pasirinkto atsakančio gydy
tojo patarimų. Dvylikpirštėj žar
noj žaizda operuojama svarbiau
sia šiais atsitikimais: 1. susiau- 
rėjus dėl senų toj žarnoj žaizdos 
randų išėjimui iš skrandžio Į 
dvylikpirštę žarną. 2. Senesniam 
žmogui gaunant pakartotiną tos 
žaizdos kraujavimą, ypač nega
lint jo sulaikyti. 3, Nepakelia
mus skausmus turint (intractible

pain) Jr. juos atsakan
čiu nęgaJint.nurapjijiti. Gi skran
dyje žaizdą turintį jei ji nesti 
specialiu tyrimu sekama kelias 
savaites (gąątroskopia), operuo
jama tuojąu ją ąųsękus.,, Mąt, 
tos žaizdos kartais esti vėžio kil
mės. Nežinant, kuri žaizda yra 
vėžinė, kuri ne (be atsakančio 
tyrimo), operuojama visos 

skrandžio žaizdos. Taip be rei
kalo kai kurie žmonės nustoja 
skrandžio. Lieka invalidais, kaip 
kitas, be kojos kad esti.

Nereikalingai operuotis nė 
vienam nepatartina, nes kiekvie
na operacija, ypač išplaunant 
skrandį (žaizda niekada viena 
neišpiaunama — nes vėl ji atsi
rastų: žaizdą operuojant išplau
nama trys ketvirčiai skrandžio) 
turi savas negeroves. Pirma,, 
kiekviena operacija skrandį iš
plaunant reikalauja kraujo 
transfuzijos. O tai yra didelė 
rizika — daug komplikacijų ap
turima vien dėl kraujo gavimo. 
Antra, tokia operacija turi tam 
tikrą nuošimtį mirtingumo (apie 
5 %) vien dėl operacijos. Trečia, 
po operacijos gaunasi žarnų su
augimai — priseina pakartotinai 
operuoti — tai ir eina daina be 
galo. Už tai tik būtinai reikiant 
operuojamas kiek vienas ligonis. 
Taip reikia ir ligoniui prie ope
racijos atsinešti.

Reikia visapusiškai gydytis, 
įskaitant ir savo gyvenimo su
tvarkymą. tvarkingą ir gerą mi 
tybą; nuodų (alkoholio, tabako, 
kavos...) vengimą, žmoniškų 
jausmų įsigijimą ir, per kitam 
gerų darbų darymą, sau laimin
gų dienų užsitikrinimą. Tada ne
reikės griebtis mums už narko
tikų, religinių bei kitokių prie
tarų, už kortų, apkalbų bei kitų 
kitokių niekų, taip dabar men- 
kadvasių mūsiškių pamėgtų.

Kartais operuotas be reikalo 
žmogus, (o kartais ir su reika
lu), po operacijos gerai jaučiasi. 
Ačiū Dievui. Tik visais atvejais 
esti skirtingai. Už tai kiekvie
ną ligonį reikia individualiai 
tvarkyti. Ir kiekvienas ligonis 
turi sau prisitaikyti gydymą, vi
sai jo nekopijuodamas nuo sa
vo draugų.. Kas vienam gera, kir 
tam gali būti pražūtinga.

It takes a commitment to save money. To 
yoor family, to the future. And maybe to

Tceis so ydL It’s 2 -way of saying “I’m 
committed.’'
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or dream vacation, or for your

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bends, 5ėi% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
since June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

So think k over. The Payroll Savings 
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Take stock in America*
A.--- 1 ——- • — - wjr W ♦ ♦

Julytė ir Pauliukas Gotceitai noriai eina j Ąlvudo ruošiama* šventes vai
kams. Ten jie susipažįsta su kitais vaikais, kurie nori žaisti ir dainuoti.

Foto M. Nagi©
1739 So. Halstejl Street Chicago, DI. 60608
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A. VILAINISPERVERSMO NUOTAIKOS
(Tęsinys)

Toliau tos pačios konstitucijos 
dėsniais nusakoma, kad jos gy
ventojai be luominių skirtumų 
išrenka seimų. Seimo atstovų dau 
guma renka prezidentą, ir tvirti
na ministerių kabinetą. Seimas 
turi įstatymų leidimo ir jų pakei
timo galią. Atkuriama Lietu
vos kariuomenė irgi buvo sais
toma tų pasirinktų demokrati
nės valdymosi formos dėsnių. Ji 
tokių principų ir laikėsi veik per 
visą pirmąjį dešimtmetį, iki to 
nelemtojo gruodžio 17 dienos su
kilimo. Ją reikia laikyti pilna 
demokratinės Lietuvos kariuo
mene. Nebuvo nė monarchis- 
tinių nuotaikų jos karių eilėse. 
Nepareiškė jos tarpe nė vienas, 
kuris būtų norėjęs pasigrobti 
Lietuvos valdžios vairą. į savo 
rankas. Netraukė, rodos, mūsų 
karininkų nė gretimos Lenkijos 
pavyzdžiai, kur buvęs studenta
vimo metu socialistas gen. Juo
zas Pilsudskis pasitarė lyg dik
tatorius, o respublikos ministe
rių kabinetus daugiausia suda
rinėjo pulkininkai.

Nesimaišydavo mūsiškė ka
riuomenė nė šiaip į mūsų vidaus 
reikalus ar aštrius partijų gin
čus. Juk ir pačiu perversmu ne
buvo siekta karinės diktatūros, 
o valdžia sukilėlių buvo atiduota 
į civilių politikų tautininkų ir 
krikščioniu demokratu vadu ran
kas. Net patys sukilėliai, bei pla
nų ruošėjai ir tylūs jų rėmėjai 
nebuvo jokių reikšmingų postų 
valdžios vežime pasiėmę, ar rei
kalavę sau iš būsimos valdžios 
atpildo už reikšmingą pasidar
bavimą, nuverčiant teisėtą de-

» 
mokratinę vyriausybę. Palikta 
dėl, šio atpildo susiprasti pačiai 
būsimai vyriausybei.

Nemanyčiau, kad vyresnio am-. 
žiaus ir aukštesnių laipsnių ka-; 
rininkai, dalyvavę, ar tik savo 
susilaikymu prie sukilimo pasi
sekimo prisidėję, būk laikė šį 
veiksmo patriotiniu pasitarnavi- 
mu Lietuvai. Matyt, jie netikė-! 
jo, kad su tuo perversmu yra pa- 
laidojama pati demokratija Lie
tuvoje. Matyti, jie suprato, kad 
su kariuomenės jėgos pagelba 
valdžia iš vienos partijos ran
kų perduodama į kitas partijos 
rankas.

Kad taip buvo galvota ir pa
čių vyresnio amžiaus dalyvavu
sių karininkų, tai parodo ir ryš
kūs pavyzdžiai. Taip, sakysime, 
gen. K. Ladyga, vienas iš per
versmo plano paruošėjų, buvo ne
trukus paskirtas pirma antros, 
paskui trečios apygardos virši
ninku. Bet kai jis, išstūmus 
krikščionis demokratus iš val
džios ir neskelbiant naujų rinki
mų, pradėjo priminti demokra
tinio valdymo reikalą, jis pats tu
rėjo visai palikti kariuomenės ei
les ir 1927 metais rugsėjo mė
nesį išėjo atsargon.

Kitas vyresnio amžiaus ir 
laipsnio kariškis, dviejų Vyčių 
kryžių kavalierius, pulk. Jonas 
Petruitis, dalyvavęs pačiame su
kilimo įvykdyme su savo Kaune 
esančiu pulku ir, matyt, galvo
jęs ne apie pačios demokrati
jos užsmaugimą, o tik apie pa
gelba savo simpatizuojamai par
tijai, irgi susilaukė iš A. Sme
tonos vyriausybės panašaus li
kimo. Šia proga noriu priminti, 
kad pulk. J. Petruitis buvo arti-

Gražieji Šušvės upės skardžia, Kėdainių aps.

naudoti ir tie gaivalai, kurie ke
lia nerimą ir kenkia ramiam kul
tūros darbui; dargi gali suda
ryti problemų pačios nepriklau
somos Lietuvos valstybės egzis
tencijai. Taigi, jis nebuvo prie-; $ei ar asmeniui.1

išlaikyti, o tai buk pasitarnauja i ir jei Plechavičius tuo atveju 
ramiam valstybiniam, kultūri-! būty buvęs dr. K. Griniui reika-

ic->3ht ip i jornc smcniuit >

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

mas draugas kap. Klimaičio, 
apie kurį yra kalbėjęs pulk. My
kolas Kalmantas, kuris būk įėjęs 
į V. Krėvės-Mickevičiaus organi
zuojamą pirmąją trejukę. Ta 
pulk. J. Petruičio ir kap. Klimai
čio draugystė tęsėsi ir jiems 
abiem atsidūrus atsargoje. Tai
gi, po įvykusio sukilimo pulk. 
Jonas Petruitis taipgi gavo pa
aukštinimą, jis buvo paskirtas 
antros divizijos vadu. Bet pulk. 
J. Petruitis, matyti, iš savo gal
vos nebuvo neišleidęs dar vis de
mokratinių idėjų ir noro padėti 
išstumti iš valdžios krikščionių 
demokratų partijai ir nuėjo dar 
toliau ir už gen. K. Ladygą. Jis 
1927 metais rudeniop pats nu
ėjo ir kreipėsi į prezidentą A. 
Smetoną prašydamas, kad būtų 
atstatomos demokratinės laisvės 
ir sudaryta koalicinė vyriausy-

Smetona, matyt, suprato tai 
kaip kišimąsi Į vyriausybės rei
kalus su grasomais reikalavi
mais. Pulkininkas J. Petruitis 
buvo taip greit paleistas atsar
gon, kad nespėjo nė grįžti Į savo 
dalinį. Dargi buvo paskleistos 
paskalos, kad pulk. J. Petruitis 
kiek nesveikuojąs savo galvos 
smegenų centruose. Bet pagal 
paskleistą gandą nusigalvojan
tis pulk. J. Petruitis vis gi pa-

jauniklių karininkų eiles. Bai
gęs Maskvoje gimnaziją ir ten 
pat prekybos institutą tik vėliau 
įstojo į Kavalerijos mokyklą, ku
rią baigęs 1914 m. pateko į fron
tą Austrijoje. Fronte buvo net 
tris kartus sužeistas ir užpasižy- 
mėjimą kovose buvo gavęs žy
menis. Jis ir rusų revoliucijos 
metu kovojo su bolševikais.

Grįžęs Lietuvon, savo tėviš
kėn, 1918 metais, kai raudonar
miečių gaujos užplūdo Mažei
kius, Sedą, Telšius, gen. P. Ple
chavičius suorganizavo žemai
čių partizanų rinktinę veik vien 
savo jėgomis, sumušė bolševikus, 
išvydamas juos iš Žemaitijos, ir 
savo kieta, valinga ranka šlavė 
komunistinį elementą, lyg norė
damas juos, tarytum kokią pik- 
žolę išrauti su šaknimis. Kartais 
dėl savo ūmaus būdo ir prie esa
mi] karinio pobūdžio skubių ap
linkybių, gal būt, ir be ištyrimo, 
tardymo ar teismo jie buvo eli
minuojami, o tas būk galėjo pa
sitaikyti ir dėl kerštingų kai
mynų, įskundimų, kai buvo le
miamas žmogaus likimas.

Lietuvos vyriausybė neilgai 
trukus jį paskyrė karo komen
dantu. Apvalęs žemaičius nuo 
bolševikų gaujų, jis pats perė
jo į aktyvios kariuomenės eiles. 
Vėliau kovojo su bermontinin-

šas pačiai demokratinei santvar
kai, bet buvo šalininkas kietos, 
stiprios valdžios Lietuvoje.
Eėl demokratinėje santvarko

je pasireiškiančių silpnybių, 
vien tik dėl pačių laisvių reikalo 
kritiško žvilgsnio, jis tokias pa
žiūras bus susidaręs jau pačio
je Rusijoje. Demokratinė Ke
renskio vyriausybė buvo tiek per
siėmusį demokratinių laisvių idė
jomis, kad maža, gerai organi-j 
zuota komunistų grupė, pasinau
dodama smurtu, klasta ir tos pa
čios kariuomenės sudemoraiizuo
tų dalinių pagelba nuvertė vy
riausybę, pasigrobė valdžią į sa
vo rankas ir kraštą paskandino 
pilietinio karo kraujo klanuo
se. Ir demokratiniuose kraštuo
se, kaip pavyzdžiui, J. A. Vals
tybės, pilnos pilietinės laisvės 
yra galimos, kai valdžia po rin
kimų yra pastovi, stipri, kur, pri
klausydama vien tik nuo prezi
dento, nėra kasdien kaitelioja- 
ma net nė dėl parlamente pasi
reiškiančių užgaidų. Ji gali leis
ti spaudai ją kritikuoti, apkalbė
ti demonstruoti prieš ją pačią, 
bet ji žino, kad visos tos priemo
nės neiš verčia jos iš valdžios 
balno.

• Nemanau*,‘lead jii btiliį’ UdvŲs 
priešingai. nusiteikę« 'prieš t var
pininką dr. K. Grinių asmeniš
kai/ ąr ’dė| 00 ęasirjnktoif pasau
lėžiūros, arba jo vadovaujamos’ 
srovės pačių ašmenių, principų. 
Jis žinojo Dr. Griniaųą. nueitąjį 
pątpiotįųį kelįąr, ^Ų^jonių jam 
negalėjo kelti ir pati dabartis, 
kad- jis tyjtų savo, esme nuo jos 

i nukrypęs.. Nei jo, pąties sūnus 
K-.i.Grųąūjs yilkęjo.karįnįnko uni- 
forpią,; pjp, tįAvo ppdorųis ir, aiš
ku, buvo. ,pasiruošęs, visada „gin
ti Lietuvos,laisvę. £as jąm, ro
dos, nepatiko ir ką laikė jdr. K. 
Griniaus vyriausybės silpnybės 
Ženklu tai,tas, kad jis,dėl tų de
mokratinių laisvių, k^ip jam ro
dėsi, netvirtai laikė valdžios va
džias, ir todėl to pąsėkoje galėjo 
išeiti į gatves jo taip neapkenčia
mai komunistai, ar net steigtis 
lenkiškos mokyklos. Jei dr. K. 
Grinius būtų griebęsis kietų 
priemonių tvarkos reikalu ar 
opozicijos apvaldymo ir jei dėlto 
būtų jam tekę kuriam laikui įšal
dyti demokratines laisves ir val
dyti Lietuvą net be seimo daugu
mos pritarimo kurį laiką kad ir 
kariuomenės jėga pasiremiant,

Hūtd 
iiai, kaip 
bldemarė

siikilfrno’ ‘pasėkoje* • suformuotai 
yyriaųsypeL Tai būtų, rodos, pil
nai atitikę jo požfnrį, kad Lie- 
Įųvąį miijnejit^jbų^p fęikalin- 

*ga -šfrpr^i- paštdvf Szyriabsybė.
i Komunistų partijos anais lai- 
i kais vakarų valstybėse buvo lai
komos Maskvos penktąja kolona.

j Kaip tokiom, tetarnaujančioms 
j tik svetimos valstybės intere- 
I sams, retai kur tebuvo leista vie
šai veikti. Tai. žinoma, buvo tei
singai suprastas reikalas. Jos, 
tiesiogiai tepriklausydamos Mas
kvai, veikė pagal Sovietų Są
jungos direktyvas, atiikdamos 
griaunamąjį - ardomąjį darbą, 
kaip įfiltruota penktoji kolona. 
Dėl tokios jų išdavikiškos, savos 
valstybės pamatus griaunančios 
paskirties ta penktoji kolona sta
čiai buvo vadinama valstybės lai
vo žiurkėmis. Tų graužikų pa
vadinimu, rodos, perdaug nesi
baidė nė pats Stalinas.

(Bus daugiau)

SKAITYK ’‘NAUJIENAS” -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS.
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir, surašė Lietuvos praeiti liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina -S2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, BI. 60608

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu Įveda i gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose * gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
_ 2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 
Kišeninio formato, 157 psl $2.00.

5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL SI,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. TKlių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI - LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.0C
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie
4 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5.00.

13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščiu šilelis”, vertimas, 42 psl. S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. S1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psL $2.50
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. S3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.W.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujlenr 

rastinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, ŪL 60608 
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rašė atsiminimus “Mūsų žygiai” 
pirmą ir antrą dalį “Didysis ka
ras” tris tomus, ištrūkęs iš mir
ties nasrų — “Kaip jie mus su
šaudė”. Tai berods, jo paskutinė 
knyga, kur jis aprašė savo ir ki
tų kančias bolševikų kalėjimuo
se ir kokiu stebuklingu būdu jis 
išliko gyvas, kai politinių kali
nių varomos kolonos buvo iš
šaudytos prie Červenės miško.

Daug jis buvo rašęs ir žur
naluose bei kitoje periodinėje 
spaudoje. Skaičiusieji jo raštus 
ir žinoję tada paskleistą tą pa
skalą jo atleidimo metu iš ka
riuomenės, pagrįstai piktinosi 
negarbingu pasielgimu tų asme
nų, kuriems jis juk buvo padėjęs 
atsisėsti Į valdžios sostą. Ir ta 
skriauda jam buvo padaryta vien 
dėl drąsaus žodžio, tarto pačiam 
prezidentui A. Smetonai, reika
laujant atstatyti demokratines 
laisves ir sudaryti koalicinę vy
riausybę.

Ir trečia ryški, valinga asme
nybė. atlikusi pagrindinį vaidme
nį pačio sukilimo eigoje iš vyr. 
laipsnio amžiaus ir aukštesnio 
karių buvo gen. Povilas Plecha
vičius. Galima veik drąsiai pri
leisti, kad savo pažiūromis į pa
ti sukilimą jis jau daug skyrėsi 
iš čia paminėtų asmenų. Gen. P. 
Plechavičius savo kilme žemai-j 
tis. Gimęs Bukančių kaime, Ži
dikų valsčiuje, Mažeikių apskri
tyje 1890 metais. Taigi tikrai 
savo amžiumi neįrikiuotinas į

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knygaTAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS

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

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

deri tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

kais, o 1919 metu rudeni buvo 
perkeltas į 5- pėstininkų pulką 
ir paskirtas • bataliono vadu. Jis 
su savo batalionu dalyvavo kovo
se su lenkais prie Seinų ir Augu
stavo miškuose.

Matyti, ir Lietuvos laisvės ko
vose buvo daug pasižymėjęs, nes 
buvo apdovanotas Vyčio kryžiaus 
1 rūšies 3-čio laipsnio ordenu. 
Kaip kavalerijos karininkas 
1920 metų rudenį buvo paskir
tas i ulonų pulką, o jau 1921 
metais gegužės mėnesį paskirtas 
Pirmo gusarų pulko vadu. Ko
voms aprimus, jis 1924 metais 
baigė Lietuvoje Aukštuosius ka
rininkų kursus ir gavęs koman
diruotę išvyko į Čekoslovakiją — 
Pragon, generalinio štabo aka-

gi^~vSĮ^LMt^f^W^pa- 
skirtas' Aukštųjų karDūnkmknr- 
sųčfektoriumi. .’H • irbiįvoi oTJr

: Generolas Povilą^' FMėeJfgVi- 
čius, atrodo, į tą taip susietą ken- 
stitucijo turintį ir formą buvo 
kiek skirtingą, požiūrį susidaręs. 
Jam turinys — Lietuvos nepri
klausomybė — buvo šventas da
lykas, o jos forma — tai antra
eilis reikalas. Jis bus gera tokia, 
kokia geriausiai pasitarnaus pa
čiam Lietuvos nepriklausomybės 
reikalui. Tokia, kokia leis pa
čiai Lietuvos valstybei augti, 
stiprėti, tautinei kultūrai išsi
skleisti ir sudarys geras sąlygas 
jos ekonominiam gerbūviui su
kurti.

Nemanyčiau, kad jis iš esmės 
būtų laikęs demokratijos formą, 
netinkančią tokiems uždaviniam 
įgyvendinti. Bet jis bus, rodos, 
įsižiūrėjęs, kad pilna demokrati
jos laisve gali pirmiausia pasi-

Jei, sakysime, tokios demons
tracijos išvirsta iki pavojingų 
reiškinių valstybei, ar daro žalą 
gyventojams bei valstybės' vi
suomenės turtui, sudarydamos 
grėsmę kuriai nors gyventojų da
liai bei rimčiai išlaikyti, tada vy
riausybė, jei nepakanka polici
jos jėgos, pasiunčia net fed. ka
riuomenę tvarkai atstatyti. Ir, ži
noma, dėl tokių reiškinių vyriau
sybė nevirsta iš kojų, negresia 
ir išoriniai pavojai iš kaimynų 
pusės, kas visada gali atsitikti 
tokiai jaunai valstybei, kaip Lie
tuva, kur ir kaimynai vis tebe- 
tykoja jos laisvę paglemžti.

Taigi, tokios stiprios valdžios 
ir demokratijos šalininku, ro
dos, ir tektų laikyti gen. Povilą 
Plechavičių. Jis prieš demokra
tinę Lietuvos vyriausybę ir anks
čiau nebuvo7 kokia'veikla pasi
reiškęs, kaip žinoma, ir nebu
vo niekada priešingas, kai tos 
laisvės būdavo potvarkiais ap
karpomos, ir daugiau teisių turė
davo vyriausybė bei jos adminis
tracijos organai. Visa tai, rodos, 
gen. iP. Plechavičius net laikė bū
tinu reikalu tvarkai ir rimčiai

1 -------------------- 1 —• 1 . .. .. .............—....... =<*

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAG0S LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kalni 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugja, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt.

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moną^ 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS - 
vardu ir paslysti:

1739 Sc. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 80603

Dr. KAZYS-'GRINIUS

ATSIMINIMAI “ IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

* Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už . $2.00.
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, Ill.
į -

1 RAUJIENOSį^CHtCAGO t, ft k — WEDNES, SEPTEMBER 6, 1972

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlia?
Apdrausti iki $20,000.

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

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
I 1800 So. Halsted St. ' r • Chicago, III 60608
J VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
f Įsteigta 1923 metais f . Tel. 421-3070
i Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ
Kad Amerikoje turime lietuvių Į Kurie jaustų savo širdyse, kad 

komunistų, tai tur būt, niekam Į jie yra paveldėję savo tautos am- 
nekyla jokių abejonių, tačiau ky
la pats pagrindinis ir svarbiau
sias klausimas, ar jie yra lietu
viški komunistai, t. y., ar jie yra 
tokie komunistai, kuriems nuo
širdžiai rūpi savo tautos ge
rovė, kurie sielotųsi savo tautą 
ištikusiomis nelaimėmis, kurie 
piktintųsi kitų tautų savo tautai 
daromomis skriaudomis ją ap
vagiant, nužmoginant ir visaip 
išnaudojant?

žiu bėgyje sukurtą išmintį, gy
ventų savo tautos laisvės sieki
mais, kurie šimtmečių bėgyje at
laikė į Europą besiveržiančių to
torių antplūdį ir atsispyrė kry
žiuočiams ėjusiems su kardu ir 
ugnimi skleisti krikščionybės ?

Kurie didžiuotųsi savo kalbos 
grožiu ir priešintųsi bet kurioms 
pastangoms ją nuvertinti, ati
duodant pirmumą svetimai — 
rusų kalbai?

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo

Priemonės oro piratams likviduoti
Lietuviam gerai pažįstamas susisiekimo sekretorius 

John A. Volpe pirmadieni Washingtone atidarė tarptau
tinę konferenciją oro piratams likviduoti. Dabartiniu 
metu veikia trys tarptautinės sutartys, savo laiku pasi
rašytos Tokijo, Hagos ir Montrealio miestuose, bet vei
kiančios sutartys nepajėgia sustabdyti oro piratų veik
los. JAV priėjo įsitikinimo, kad reikia imtis sutartinų 
tarptautinių veiksmų oro piratams suvaldyti. Bet kuri 
viena valstybė nepajėgia oro piratų sustabdyti.

Sekretorius Volpe pasiūlė naują susitarimą, kuris 
įpareigotų kiekvieną kraštą, į kurį oro piratai nusilei
džia, bausti atskridusius piratus arba pasiųsti juos į tą 
valstybę, iš kurios lėktuvas buvo pagrobtas. Jeigu kuri 
valstybė vis dėlto oro piratų nesutiks atiduoti, tai prieš 
ją turėtų būti taikomos tarptautinės sankcijos — joks 
transporto lėktuvas neturėtų skristi į piratams prie
glaudą duodančias valstybes.

— Mes visi žinome, kad nedavimas prieglaudos yra 
pats svarbiausias veiksnys piratų išnaikinimo problemai. 
Nė viena valstybė viena negali šios problemos išspręsti. 
Jūrų piratai išnyko, kai laivų užpuolikams ir grobikams 
buvo uždaryti prieglaudos uostai, — suvažiavusiems pa
reiškė sekretorius Volpe. — Oro piratai mirs ta pačia 
mirtimi, kada visame pasaulyje bus uždaryti prieglau
dos vartai.

Šis tarptautinės konferencijos klausimas yra nepap
rastai svarbus, nes oro piratai veikia ne vien Amerikoje. 
Praeitais ir šiais metais stiprūs užpuolimai buvo pada
ryti Artimuose Rytuose ir Europos aerodromuose arba 
Įvairių valstybių padangėse. Iš Amerikos piratai nu
skrenda į Kubą, Meksiką, Guatemalą arba net Alžiriją 
ir apsisaugo nuo bausmės. Labai žiaurių užpuolimų Įvy
ko Artimuose Rytuose, kur buvo sunaikinti keli brangūs 
keleiviniai lėktuvai.

JAV pasiūlė visus šiuos konferencijos klausimus 
svarstyti prie atdarų durų ir leisti laikraštininkams lais
vai pranešti kiekvienos valstybės poziciją šiuo svarbiu 
tarptautiniu klausimu. Sovietų valdžios atstovai norėjo 
uždaryti duris stebėtojams. Klausimas buvo balsuoja
mas. 9 valstybių atstovai pasisakė už atdarų durų kon
ferenciją, o 5 norėjo klausimus svarstyti prie uždarų du
rų. Sekretorius Volpe mano, kad viešas šio svarbaus 
klausimo svarstymas padės jį teigiamai išspręsti.

Suvažiavusius konferencijos dalyvius labiausiai nu
stebino Sovietų Sąjungos atstovas Georgi Vilkov. Jam 
atrodo, kad sekretoriaus Volpe pasiūlymas visai nerei
kalingas, nes dabar veikiančios sutartys, jeigu toki prie
dai yra pridėti prie veikiančių sutarčių, jau liepia oro pi
ratus išduoti. Pasiūlymas sustabdyti skridimus į tuos 
kraštus, kurie neišduoda oro piratų, rusui atrodo labai 
labai sudėtingas.

Be to, Vilkov pareiškė, kad sekretoriaus Volpe pa
siūlymas yra priešingas veikiantiems tarptautiniams Įs
tatymams. Jis tvirtina, kad pasiūlymas yra priešingas ir 
Jungtinių Tautų čarteriui. Pasiūlymas imtis sankcijų 
prieš kitą tarptautinės organizacijos narį yra sudėtin
gas. Sovietų atstovas mano, kad kiti tarptautinės orga
nizacijos nariai nesutiks su sankcijomis prieš bet kurią 
valstybę. ’ ' f ’

Suvažiavo 17 valstybių atstovai, kad galėtų imtis 
efektyvių priemonių šiam klausimui išspręsti, bet jų tar
pe reikalingo sutarimo nėra. Amerikiečius nustebino, 
kad Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos atstovai pradė
jo abejoti sekretoriaus Volpes pasiūlymu. Jiems atrodo, 
kad sankcijų taikymas piratams prieglaudą duodančiai 
valstybei būtų sunkus klausimas. Dabartiniu metu pira
tai dažniausiai griebia lėktuvus Amerikoje, išsidera 
stambią sumą pinigų ir skrenda Į Alžiriją. Alžirijos vy
riausybė atidavė JAV lėktuvus, o vieną kartą atidavė ir 
pinigus, bet piratams prieglaudą ji ir toliau tebeduoda. 
Prancūzija nenorėtų taikyti sankcijų Alžirijai, su kuria 
ji gana glaudžiai bendradarbiauja. Iš Prancūzijos nebu
vo pagrobtas joks lėktuvas, kuris būtų nusileidęs Alžiri- 
joje. Prancūzai nenori taikyti sankcijų, kai grobiami 
Amerikos lėktuvai.

Oro piratų klausimą dar labiau komplikuoja politi
nis momentas. Miunchene arabų partizanai pagrobė į 
sporto olimpiadą atskridusius izraelitus ir reikalauja 
trijų lėktuvų išvežti juos Į Afriką. Jie net nepasako, Į 
kurią valstybę rengiasi atskridusius žydus išvežti. Vie
nas žydas, stipriausias imtynininkas, Miunchene nušau
tas, kitas sunkiai sužeistas, o 20 sportininkų laikomi Įkai
tais. Arabai reikalauja paleisti Izraelyje laikomus Pales
tinos arabų politinius kalinius. Įsimaišė Miuncheno' Olim
piados komitetas ir Vokietijos vyriausybė. Pats koncle- 
ris Willy Brandt vadovauja pasitarimams. Jam rūpi, kad 
nenukentėtų daugiau į Miuncheną atskridusių Izraelio 
sportininkų.

Arabai reikalauja trijų lėktuvų, kad galėtų patys 
išskristi Į Afriką ir išsivežti visus Izraelio sportininkus. 
Jeigu arabai neturėtų kur nusileisti, tai panašaus užpuo
limo neplanuotų.

kad ir už rusą, ir nelaikytų ruso 
savo vyresniuoju broliu ir tuo 
pačiu priešintųsi savo tautos nu
vertinimo užmačioms, kurios 
šiandien yra labai ir labai gud
riai maskuojamos?

Kurie širdies gilumoje mylėtų 
savo Gimtąjį Kraštą ir todėl be 
gilaus skausmo negalėtų žvelg
ti į jos praeitį, dabartį ir sie- 
lotųsi dėl jos ateities?

Kurie, kaip lietuvių tautos pa- 
likonys, stengtųsi, kad lietuvių 
tauta ne tik kad išliktų gyva, bet 
nuolat didėtų, stiprėtų ir įgytų 
daugiau reikšmės sukurdama ne 
tik didingą savo tautos istoriją, 
bet įsišaknytų ir kitų pasaulio 
tautų tarpe, kaip subrendęs ir 
apsiribojęs kultūrinis vienetas?

Kurie tikrai būtų nepamiršę, 
kad lietuvių tauta amžių bėgy
je narsiai kovojo už savo lais
vę, už lietuvišką spausdintą žo
dį, už savitą gyvenimo būdą ir 
tautinę kultūrą?

Juk kiekvienam doram lietu
viui būtų didelė sąžinės nuodė-

I mė nejausti savo tėvynės skau
daus likimo, negyventi jos var
gais ir negirdėti savo brolių ir 
sesių skausmo ašarų ir kūdikių 
klyksmo aido iš tolimo Sibiro?

Ar ne savo krašto meilė šau
kia mus visus blaiviai pažvelgti 
į savo Tautos dabartį ir ateitį ir 
savo tėvų žemei negaminti ir ne- 
piršti svetimų dievų,

Kas laisvės negina, tas yra 
jos ir nevertas

Laisvajame krašte gyvendami 
šių dienų Amerikos lietuviai ko
munistai, jeigu jie tikrai būtų 
lietuviški, stengtųsi, kad savo 
tautą išvesti į istoriją, kurios 
laisvės žygiai bylotų kartų kar
toms.

Juk Lietuva, kur tik lietuvis 
begyventų, yra kiekvieno mūsų 
asmenybės dalis ir todėl visų mū
sų pareiga, kaip ir visos tautos, 

-siekti savo tautai laisvės gro
žio, teisingumo ir visokeriopo 
gėrio.

• Laikas būtų šiandien visiems 
suprasti, kad kiekvienas šių die
nų gyvas lietuvis, kur jis begy
ventų ir kas jis bebūtų: komu
nistas, socialistas, nacionalistas 
ar liberalas, turėtų žinoti ir gi
liai Įsisąmoninti, kad jis, kaip 
žmogus, pilnai subręsta tik tada, 
.kuomet sugeba prasmingai gy
venti ir tarnauti sau ir savo tau- 
.tai, o ne tuomet, kuomet masko
lius sėdi karietoj, o lietuvis iš 
paskos bėga šunies vietoj.

Amerikos lietuviai komunistai 
turi net du laikraščius: Laisvę 
New Yorke ir Vilnį Chicagoje, 

.kuriuose turėtų atsispindėti vi
sų lietuvių rūpesčiai ir džiaugs
mai savo tautai, paliktai prie 
Baltijos kraštų.

Viena tik yra būdinga, kad tų

girdėjęs sakant, kad jie nėsą ko
munistai, jie esą “pažangieji”, 
turį tik savo skirtingą “filoso-

Pilnai patikėti tokiai skirtin- 
I gai “filosofijai” galima būtų tik 
; tuomet, jeigu Laisvės ir Vilnies 
skelbiamoji “filosofija” nesutap
tu ir kuo nors skirtųsi nuo Mask
vos diriguojamos ir reklamuoja
mos komunistinės filosofijos.

Kuomet skaitai Gimtąjį Kraš
tą ir “Golos Rodiny” (rusų kal
boje), leidžiamus specialiai už
sienyje gyvenantiems lietuviams 
ir rusams mulkinti, tai lyginant 
tų laikraščių filosofiją su Vilnies 
ir Laisvės peršama “filosofija”, 
tai visiškai netenka tų “filosofi
jų” panašumu abejoti.

Kad Vilnies ir Laisvės “filoso
fija” turi pilnai sutapti su Mas
kvos peršama filosofija, aišku 
jau vien iš to, kad dabartinis Vil
nies atsakomasis redaktorius J. 
Jokubka, prieš tapdamas redak
toriumi, pakeisdamas Andriulį, 
turėjo išeiti 3 mėnesių kursus 
Vilniuje ir Maskvoje.

Laisvės redaktorius Bimba 
yra taip jau ištikimas Maskvai, 
kad Maskva suteikė jam “gar
bės mokslininko” titulą, kuris, 
kaip žinovai tvirtina, nėra baigęs 
ne tik aukštesnės, bet ir viduri
nės mokyklos; kuris yra tokios 
aukštos “moralės”, kad išsižadė
jo tikroje brolio iš Sibiro grįžu
sio.

Tat ar tenka dar bent kiek abe
joti, kad Vilnies ir Laisvės re
daktoriai garsintų nuo Maskvos 
skirtingą filosofiją ir visais bū
dais negintų nežabotą Maskvos

“Tiesa” savo 1972 metų va- 
■ sario 12 dienos Nr. 36 rašo: 
“Kiekvieno garbingo žurnalisto 
pareiga — skleisti visanugalin- 

: čias marksizmo-leninizmo idė
jas... kovoti prieš viską kas truk
do Tarybų Lietuvos liaudžiai 
žengti į komunizmą”.

NOVOS PAKRANTĖS
DR. ANTANAS J. GUSENAS

18
Dėl Totoraičio zuperio prasidėjo kalbos, kurioms 

iki šios dienos nėra galo. Totoraičiai buvo turtingi žmo
nės. Jie labai lengvai būtų galėję nusipirkti tuos kelis 
maišus zuperio ir užkirsti kelią visoms kalboms, bet 
kipšiukas patarė pasinaudoti proga ir praturtėti keliais 
pūdais javų ir pašaro. Jeigu Griškabūdžio klebonas 
žiburiečiams būtų nepasiūlęs Totoraičio, tai ūkininkai 
būtų patys savo maišą trąšų parsivežė ir baigtas reika
las. Klebonui pasiūlius, ūkininkams buvo nepatogu 
priešinti. Galų gale, klebonas ūkininkams šaltini Įkal
bėjo. klebono dėka kiekvienas skaitytojas ir trąšų mai
šą veltui gavo. Nepatogu buvo ką sakyti, kai dovana 
ėjo veltui. Dovanotam arkliui juk Į dantis niekas ne
žiūri. Laikraštyje žinia buvo paskelbta, žiburiečių su
sirinkime pakartota, tai niekam ir į galvą neatėjo min
tis. kad tas geras mūsų kaimynas turčs drąsos pasisa
vinti kitiems priklausančias trąšas. Žiburiečių susirin
kime Totoraitis, kunigo ir inžinieriaus tėvas, mielai 
sutiko nuvažiuoti ir parvežti atėjusias trąšas, jeigu tik
tai kunigas duos jam rašteli, o stotyje zuperis bus jam 
išduotas. Mano tėvas žinojo, kada Totoraitis, pasikin
kęs porą geriausių arklių , išvažiavo Į Pilviškius. Vė
liau, kada padvada grįžo namo, tai mūsų darbininkai 
taip pat matė grįžtanti senį Totoraitį. Rytas tą dieną 
buvo gražus, bet Į pavakarę pradėjo lynoti, tai ark
liams teko sunkiai traukti zuperio pilną vežimą. Ark
liai buvo šlapi, išprakaitavę.

Totoraitis važiuodamas į Pilviškius, būtinai turi 
pravažiuoti mūsų laukus, elias Į Pilviškius eina per 
mūsų lauką, visai netoli sodybų. Tėvas matė Totorai
tį išvažiuojantį į Pilviškius, o vėliau kiti matė, kai

vakare jis grįžo su maišais. Be to, tėvas juk buvo Griš
kabūdyje ir girdėjo kleboną siūlantį leisti Totoraičiui 
parvežti dovanotas trąšas. Tėvas būtų galėjęs užeiti i 
Totoraičių ūkį užsimesti maišelį zuperio ant peties ir 
pareiti. Jis galėjo berną pasiųsti ir liepti parsinešti. 
Zuperio maišeliai nebuvo toki sunkūs. Prie žemės ūkio 
darbų pripratusiam vyrui zuperio maišelis nieko ne
reiškė. Jie lengvai kiloja daug sunkesnius daiktus.

Totoraitis, jeigu būtų norėjęs, tai pravažiuodamas 
pro mūsų sodybas, būtų galėjęs sustoti ir liepti bet ku
riam vyrui išsiimti maišą trąšų. Pagaliau jis būtų ga
lėjęs maišeli išmesti prie mūsų kelio ir baigta. Tėvas 
jau būtų žinojęs, iš kur tas maišelis atsiradęs. Bet To
toraitis taip nepadarė. Jis buvo pažadėjęs pranešti, 
bet nepranešė. Nepranešus išdidūs zanavykai jo ne
klausė, o vėliau kai nebebuvo zuperio, tai pradėjo klau
sinėti. Buvo tokių, kurie paties Totoraičio klausinėjo, 
bet buvo ir tokių , kurie pačiam klebonui primindavo. 
Pastarasis ranka numodavo ir nieko nesakydavo. At
sirado ir tokių, kurie ryžosi net šaltinio redakcijai pa
rašyti ir paklausti, kur dingo prižadėtas trąšų maišas. 
Kiti aprašė Įvykusi susirinkimą ir prašė paaiškinti, 
kas atsitiko. Kiekvienas žinojo apie šaltiniui parašy
tus laiškus, nes parašiusieji šventoriuje pasigirdavo, 
bet šaltinio redaktoriai nieko tuo reikalu nepraleido. 
Nieko katalikams nemalonaus nepraleidžia ir Ameri
kos ktalikų laikraščiai. Matyt, kad jau yra tokia sena 
taisyklė, kurios laikėsi ne tik šaltinio vyrai, bet to lai
kosi ir Draugo moderatoriai. Man rodos, kad būtų 
daug geriau, jei parašytų ir apie netokį jau malonų 
reikalą. Visi žinome, kad šiandien gyvenimas yra ga
na sudėtingas. Kartais pasitaiko ir nemalonių dalykų 
geroje šeimoje ir visuomeniniame gyvenime. Kartais 
ir labai patikimi ir garbingi žmonės padaro klaidų, 
Kartais tie garbingieji ir nusikalsta. Būtų daug geriau 
padarytą klaidą paminėti ir pasakyti redakcijos nuo

nešama komunistinę baudžiavą 
nevadinti “laisve”.

Man dažnai tiesiog gaila tų 
lietuvių, kurie aklai, patys ne
galvodami, seka, klauso ir tiki 
ką skelbia Bimbos, Andrulio ir 
Jokubkos “filosorija” ir kurie 
nebepajėgia jų skirti tikrosios 
laisvės nuo šių dienų Maskvos 
vykdymo, komunizmu dangsto
mo, rusiškojo imperializmo ver
gijos ir teroro.

Šių dienų tas Maskvos komu
nizmas, lygiai kaip ir anais krik
ščionybės skelbimo laikais, šian
dien taipgi skelbia: “Kas ne su 
manim, tas prieš mane” ir visus 
žmones skirsto į draugus ir prie
šus.

Todėl galvojant apie tą Mask
vos skelbiamą filosofiją, savai
me peršasi klausimas: ar komu
nizmas yra politinis sąjūdis, ar 
daugiau, mažiau skirtingas tikė
jimas, turintis savo evangeliją 
ir savus apaštalus ? Maskvos ko
munizmo evangelija tai būtų K. 
Markso “Kapitalas” su Lenino 
papildymais ir paaiškinimais, o 
komunizmo apaštalai: Engelsas, 
Leninas, Stalinas, Chruščiovas 
ir Brežnevas.

Lenino mauzoliejus Maskvoje 
yra lankomas, Leninui nusilen- 
?kiama, panašiai kaip Kristaus 
palaikams Jeruzalėje.

Maskvos komunizmas pripa
žįsta tik tokią savo tikėjimo sam- 
protį, kuris laiko teisėtu dalyku 
savo “tiesas” skleisti tik jėgos 
būdu: grasinimais, kalėjimais, be 
pročių ligoninėmis ir trėmimais 
sunkiesiems darbams į Sibirą.

(B. d.) ’
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną:' 4 <
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai irisu, 592 pusi.
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įrištas, 431 pusi. 
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minkštais viršeliais —
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monę tuo reikalu. Bet nieko nesakyti, visą laiką tylėti, 
kada kiekvienam aiškus nusižengimas prieš pagrindi
nius doros nuostatus arba nėt ir prieš valstybės įstaty
mus. Dar blogiau, kada sulaužomas įsigyvenęs papro
tys, kuris neįrašytas į jokius Įstatymus, bet kiekvieno 
doro žmogaus pildomas.

Griškabūdžio klebonui įsivėlus į ši reikalą ir Toto
raičio nepateisinamas elgesys užtraukė nemalonų įta
rimą visų Žiburių. Griškabūdžio klebonas nebuvo pa
sižymėjęs mandagiu elgesiu su savo “avelėmis”. O da- 
dar Totoraitis pasielgė nekorektiškai. Totoraitis kuni
gu nebuvo, jo tiktai sūrius pradėjo kunigauti, bet vis 
dėlto šitaip sauvališkai ir jis neturėjo pasielgti. Taip 
bent šį reikalą suprato mano tėvas ir kiti BRuviškių 
ūkininkai. Galėjo panašiai i Ši reikalą pažiūrėti ir ki
tų kaimų ūkininkai, šaltinį juk skaitė daugelis. Trąšų 
maišo negavusieji turėjo pagrindo zurzai.

Reikalas zurza nepasibaigė. Jeigu visi šaltinio skai
tytojai būtų buvę vienodai traktuojami, tai šiandien 
mes apie tuos trąšų maišus neprisimintume. Bet Šalti
nio skaitytojų tarpe buvo išrinktieji ir nustumtieji. Iš
rinktieji pasinaudojo privilegijomis, o nustumtieji 
panoro ieškoti kitų būdų kompensacijai. Jeigu katali- 
kjškoje organizacijoje vieni yra katalikiškesni, negu 
kiti, tai tada pradeda bręsti noras pasidairyti kitur.

Klebono netaktas ir seno Totoraičio noras pasipel
nyti atnešė Griškabūdin Žagrę. Visi buvę geri katali
kai pradėjo abejoti vadovų teisingumu. Atsirado to
kių, kurie buvo girdėję apie Žagrę. Jie patyrė, kad 
Žagrė jau veikė Marijampolėje, jie taip pat žinojo, 
kad Žagrėje balso neturi kunigai. Visus Žagrės reika
lus tvarkė pačių ūkininkų rinkti žmonės. Be to, ūki
ninkai patyrė, kad Vilniuje buvo leidžiamas Ckinin- 
kas, skiriamas tiktai žemės ūkio reikalams. Netrukus 
atsirado Griškabūdyje ir tokių kurie Ūkininką užsisa
kėm Pirmieji buvo tie, kuriems buvo nuneštas šaltinio

prižadėtas, bet netesėtas trąšų maišas. Pasirodė, kad 
trąšas iš Vokietijos galėjo išrašyti ir žagrė. Ūkininke 
pasirodė viena kita užuomina ir apie Bliuviškių ūkinin
kų trąšų maišą. Griškabūdyje žagrė greitai įsistiprino. 
Ji ne tik užsisakydavo trąšų iš Vokietijos, bet parga
bendavo ūkininkams žemės ūkiui reikalingų įvairių 
mašinų. Mano tėvas buvo žagrininkas. Jis pats buvo 
valdyboje, pats ir pirko įvairias žemės ūkio mašinas. 
Jis gaudavo prospektų apie mašinose įvestas naujoves. 
Kai pirkdavo, tai imdavo pačią geriausią mašiną ūkio 
darbams. Kai ūkininkas pramoksta gerai vartoti ūkio 
mašiną, tai ji labai daug jam padeda ūkio darbams. 
Nemokantieji mašinos vartoti neturėdavo tokios dide
lės naudos iš mašinos, bet apdairesnieji, mašinas pa- 
žįstantieji ir apie mašinas turintieji nuovoką, nesigai
lėdavo jas nusipirkę.

Griškabūdžio ūkininkai susidėjo ir Įsteigė žagrę. 
Pradžioje reikėjo pinigų, bet vėliau Žagrės koopera
tyvas lengvai galėjo verstis. Kuri laiką patys ūkininkai 

' tvarkydavo žagrės reikalus, bet kai atsirado daugiau 
biznio , tai pasamdydavo žmogų, kuris viską tvarky
davo. Jam mokėdavo už darbą ir dar krautuvei likda
vo pinigų. Niekur neskaičiau, bet žinau, kad prie Žag
rės atsiradimo Griškabūdyje daug yra prisidėjęs ri .lo
mas Jablonskis. Jis ragino mano tėvą ir kitus steigti 
ir dėtis prie Žagrės. Jis papasakojo, kaip žagrės rei
kalai tvarkomi Marijampolėje. Jis patarė ūkininkams 
pasitikėti savimi ir nebijoti savo reikalų tvarkyti. Be 
Jono Jablonskio paraginimų ,• vargu Žagrės skyrius 
būtų buvęs įsteigtas Griškabūdyje. Jam labai gerai bu
vo žipoma visa zuperio maišą istorija. Jam labai gaila 
buvo senio Totoraičio, kada jis ryžosi tokiam menkos 
vertės darbui. Jablonskiui atrodė, kad Totoraitis tu
rėjo būti protingesnis ir savo vardo neturėjo išzuperin- 
,ti dėl tokio menko dalyko.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ MOllti 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tatat; PRaspect 8-322$ 
Razid. ttlef^ WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
auo 7 iki 9 vai vąk. Tree, uždaryta'

Rerz. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

LIETUS PADARĖ NUOSTOLIŲ

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rez. 3241 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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
antrai, penKtadieni nuo 1—5, tree, 

ir sestai tiktai susitarus.

Rez.; GI 8-0873

DR. W. EiSIN - EiSINAS
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- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71ft STREET

VALANDOS: Pirmai, antrad., ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

GLEN ELLYN, IU. — Pra- 
eitą penktadienį, liepos 25 d. 
vakarų, lietus pas mus gyven
tojams padarė didelių nuosto
lių. Jis buvo toks stiprus, ir 
iškrito tokiu smarkiu tempu, 
kad vietos gyventojai negalėjo 
suprasti, kas čia atsitiko, — 
telefonu pranešė Frank Sta- 
nionis, gyvenantis Glen Ellyn 
miestelyje, dukros name.

— Atsimeni, praeitą penk- 
dienį buvau Chicagoje ir bu
vau užėjęs į Naujienas, -—pra
dėjo pasakoti senas naujienie- 
tis Frank Stanionis. — Mane 
tada nuvežė sūnus Arturas, 
kuris atostogauja ir pas mane 
buvo sustojęs. Jis mane gra
žiai nuvežė Į Chicago ir vaka
re parvežė namo. Viskas buvo

Z ---- 1 1

CRAD1NSKAS
VĖSINTUVAI
IR SENIAUSIOMS

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! 
i . ------- i,

GĖLININKAS
(PUTRAJ1ENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

G U 2 A U S K V ' 
GĖLES VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČU 
2443 WEST 63ro STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834 !

*" I H - II ■■III

f F’ęSKP.AUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudi 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-80631 _______________ —*

MOVING 
Apdraustas perkraustymai 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

DR. FRANK PLECKAS 
QPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrins skis Pritaiko akiniu? ir 

•‘contact lenses’’
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SHB'JTSS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
lendr* oraktika ir chirurgija 

O*<a* 7750 W#$t 71 ft St. 
Ta!.* 925-8296

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

uždaryta.
tai.: WA 5-3099

/,— ■ ------------------------ ----------------------■-------------■'

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

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

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

CHICAGO, ILL. 60629
k --------- ----  ->

tvarkoje, tiktai oras buvo be 
galo tvankus. Galėjai jausti, 
kad turės lyti, bet niekas ne
manė, kad tas lietus prakiurs 
tokiais dideliais kiekiais.

— Aš gyvenu Longfellow 
gatvėje, rytinėje pusėje. Kitoj 
gatvės pusėje taip pat yra 
įvairių namų, bet jie stovi tru 
pūtį aukščiau, ant kalvos. Na
mas priklauso mano dukrai, 
kuri su vyru yra išvažiavusi į 
Europą paatostogauti. Sakė, 
kad apsistos pietų Ispanijoje... 
Mane paliko vieną namų da
boti.

— Pats lietus dar nebūtų 
toks pavojingas, kad ir labai 
smarkiai krintantis. Nepavo
jingi ir žaibai su perkūnijo
mis. Aplinkui yra medžių ir 
elektros laidų, kurie smarkes
nius žaibus gali nukreipti tie
siai į žemę.

— Bet nepaprastai pavojin
gas yra lietaus vanduo, jeigu 
jis susirenka didesniame plo
te, o vėliau nuo kalvos prade
da leistis i slėni. Mūsų namas 
yra truputį žemiau, negu kito
je gatvėje gyvenančių kaimy
nų. Viduryje yra gana plati 
grįsta gatvė. Gatvėje yra nu
tekėjimo vamzdžiai. Jais nu
bėgo mažo lietučio išmesti la
šai, bet kai praeitą penktadie
ni pradėjo pilti ties mūsų gy
venviete sustojęs juodas debe
sys, tai vandeniui galo nesi
matė. Priešais namus esanti 
gatvė virto ežeru, o kai prasi
vėrė vanduo per cementuotus 
gatvės kraštus, tai ėjo tikro 
krioklio vandens smarkumu.

—Pradžioje maniau, kad 
vanduo apsems prieš namų 
esančią gatvelę, ras takelius 
jam nubėgti į namo užpakali 
ir toliau i slėni, bet vanduo 
pradėjo laužtis pro duris. Vir
šun jis nepajėgė įsilieti, bet 
neturėjo didelės bėdos pasi- 
darvti sau kelia i beismonta. 
Vandens veržimasis buvo toks 
smarkus, kad netrukus pripil
dė visą mūsų namo rūsį. Aiš
kus daiktas, kad niekais pa
vertė visus beismonte buvu
sius daiktus, o kiek ten tų ivai 
riaušių daiktų buvo — tai 
sunku įsivaizduoti.

— Rūsyje buvo didelis 500 
galionų aliejaus tankas. Jame 
dar buvo apie pora šimtų ga
lionų aliejaus. Praeitą metą 
aliejus nebuvo sunaudotas, tai 
taip visą vasarą ir prastovėjo. 
Planavome ji sunaudoti artė
janti rudeni ir žiemą.

— Tankas, rodos, buvo pri
tvirtintas, kad iš jo aliejus ga
lėtų eiti tiesiai i pečių. Bet kai 
prisipildė rūsys vandeniu, tai 
tankas atsipalaidavt*. Aliejus 
yra lengvesnis už vandeni, 
manau. O pusė tanko buvo 
tuščia, tai besiveržiantis i rūsį

ir H rūsio toks smarkus van
duo tanką pakėlė, o vėliau ir 
visai atpalaidavo. Rūsyje bu
vęs aliejus išsiliejo... Susimai
šė su vandeniu—

Pradžioje mes dar bandėme 
gelbėti daiktus iš rūsio, bet 
netrukus įsitikinau, jog tai ne
įmanomas dalykas. Vanduo 
į rūsį taip smarkiai bėgo, kad 
buvo susidaręs pavojus. Minė
jau, kad rūsys buvo pilnas 
įvairiausių senų daiktų. Vie
nas kitas dalykas buvo men
kavertis, bet ten buvo dar ir 
gerų daiktų. Viską palikau ir 
nuėjau viršun... Tuo tarpu 
vanduo vis kilo ir kilo. Iš viso, 
apskaičiavus paaiškėjo, kad 
vanduo pakilo net 7 pėdas. 
Visas beismontas buvo pelnas.

—Viršuje girdėjau beis
monte einančias “kovas”. Gir
dėjau, kaip vanduo vedė kovą 
su atsipalaidavusiu aliejaus 
tanku. Kaip ten galėjo būti — 
neturiu jokios nuovokos, bet 
tankas buvo stumdomas iš 
vieno kampo į kitą. Kiekvieną 
kartą jis taip trenkdavo, kad 
namelis sudrebėdavo. Tai iš
aiškinau tiktai vėliau, bet pra
džioje negalėjau suprasti, kas 
rūsyje galėtų šitaip daužytis.

— Rūsyje buvo ir kitų palai
dų daiktų. Vieni nejudėjo, bet 
kitus vanduo išjudino. Ten 
turėjau prisidėjęs Įvairios rū
šies medžio gabalų, kuriuos 
naudodavau šaukštams ir 
klumpėms tašyti. Ten buvo 
Įvairių tuščių, bet užkamšytų 
bonkų. Jos pirmos iškilo ir 
pradėjo daužytis i tanką ir 
namo sienas. Vanduo siekė 
pačią palubę, tai galėjo dau- 
žvtis ir i lubu balkius—telefo
nu pasakojo gyvas išlikęs 
Frank Stanionis. —Reporteris

Mokslo rųety pradžia
Pedagoginiame Litųąoisti- 

kos Institute mokslo metai 
pradedami senųjų ir naujųjų 
studentų registracija, kuri bus 
šį šeštadienį, rugsėjo 9 d., nuo 
9 iki 10 vai., Jaunimo Centro 
rūmų 203 kambaryje.

Sąmoningasis mūsų jauni
mas, nuoširdžiai siekiantis to
limesnio . lituanistinio švieti
mosi, kviečiamas registruotis 
Į akivaizdinį ar neakivaizdinį 
kursą, nes, norint išlaikyti sa
vąją kultūrą išeivijoje, būtinai 
reikalingas atitinkamas pasi
ruošimas.

Į neakivaizdinį kursą gali
ma registruotis bet kuriuo lai
ku.

Instituto adresas: Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas

5620 So. Claremont Ave.
Chicago, Ill. 60636.

Instituto Vadovybė

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI

Pagerbs darbščias 
moteris

Don Varnas Posto Pagelbi- 
nis Moterų Vienetas Nr. 986 
ruošia pagerbtuves su vaka
riene trečiadieni, rugsėjo 13 
d. 7 vai. vakaro Royalty Sup
per Club, 3810 West 63rd St.

Tą vakarą bus pagerbtos 
narės, priklausančios šiai or
ganizacijai 25 metus: ponios 
Aldona Brazis, Jo Ąnn Dib- 
bern, Amelia Karlavich, Jo 
Anna Lebęris, Elizabeth Mate- 
vich, Stella Mažeika, Grace 
McDonough, Anelė Pocius, 
Pearl Strode ir Lorraine Var- 
nis. 20 metų—-Bernice Yanke- 
lun. 15 metų—Gene Bieliūnas, 
Marcia Evans ir Rita Radcliff. 
5 metų Antoinette Barvilz ir 
Dennise Jocius.

Taip pat bus atitinkamai 
pagerbta pirmininkė Stella 
Wabol (Vabalienė) ir visos 
valdybos narės.

šiam parengimui vadovauja 
Anelė Pocius, Valeria Stanai
tis ir Jean Pargauskas.

Anelė Pocienė

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, <p®c MOTERŲ ligo< eflsaa: 2652 WEST 59th STREET 
TtL: PR 5-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie* 
aiais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

V. Tumascnis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

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

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

,c. Šileikis, o. p 
m ORTHOREDAS-PROTEZISTAŠ 

Aparatai Protezai. Mei Bap 
SoerleH pagalba kejom

* (Arch Supports) Ir L t
Vai.: 9—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1. 
2850 We»f 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRoapect 6-5084

— Sek pasaką, mamvie.
Apie senui laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus ...

S. Petersenien#

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne Mažiau kaip žaidimai 
j-ykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų musų mažie 
•iems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY 
4UKES, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai iliu> 
ruotoš, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dot

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
nažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
lis leidinys. Sl,50.

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

4. Stase Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUMĖ. 17 eiteraščių, katp 
ja sakų, apie paslaptingąsias laumes levų žeraeje. Labai gražus leidinys, 
ii d e b o formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kibuco iliustruota, 64 
osL, kaina 5 dol.
' 5. Marronis, JAUNOJI LIETUVA, poema 118 psl., $1,00

6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi
juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

7. Juozas Švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaites, kaip pasakoi 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota, dail. Z. Sodeikienes 
Jidelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonai Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
4ai bendravo su savo dievais, 54 psl.. $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažena yra daug lengviau juot 
pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo- 
ų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, puse žaislų — lietuviško auk- 
•ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

N A U J 1 E N O S,
BIZN1ES1AL KURIE GARSINASI 

’NAUJIENOSE”. — TT'RI GERIAUSIA 
PASISEKIMĄ BIZNVJk

1739 So. HALSTED Sf^ CHICAGO, ILL. 6060b<

■■■« ■ ■ »w>rrrirw- i.i

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Jokie pikto tau neatsitiks. Psalme 91:W.

Niekas nepažeis mus nieku būdu. Turėsime kai kada keblumus kūniš
kuose reikaluose arba tūlus gyvenimo vargus; bet atsimindami kad mes 
negyvename pagal kūną bet pagal dvasią ir, kad tokiems Naujiems sutvė
rimams Dievas prižadėjo duoti Karalystę atatinkamu Taiku; turėdami tai 
mintyje, žinokime, kad niekas negali mums kliudyti, nė pakenkti mūsų 
dvasinei gerovei, arba užstoti kelią, vedantį į anos Karalystės garbę, kurią 
prižadėjo Dievas savo ištikimiems žmonėms, Nuo jo meilės ir nuo jo pri
žadų gali atskirti mus tik vienas neištikiTrmnia< ir nepasitikėjimas; Dievu.

Kristus pasaldė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kjekvienąm aišku, kuri yra tikroji Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: Mr. F. Žavisi, 3715 West 66th Street, Chicago, 
lUiMts sotas.

■ , ■ ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

1IIIIIIII1IIIIII11I11III1111I1I111I11IIE

— Eržvilko Draugiško Klubo susi-! 
rinkimas įvyks trečiadieni, rugsėjo 
6 d. 8:00 vai. vak. Hollywood salėje, 
2417 W. 43rd St Nariai ir narės pra
šomi atsilankyti, nes yra svarbių rei
kalų aptarti ir pranešimus priimti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

E. M. M,

— Brighton Parko Lietuvių Motery 
Klubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 7 d., 8:00 vai. vak., Holly
wood salėje, 2417 W. 43rd St. Narės 
prašomos dalyvauti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
įvykusi pikniką. Po susirinkimo vai
šės. E. M. M.

- > v *

— Chicagos Našlių ir Našliukių klu
bo susirinkimas įvyks rugsėjo 8 dieną 
Hollywood salėje, esančioje 2417 W. 
43rd St. Pradžia 7:30 vąl. vąk. Visi 
nariai kviečiami gausiai dalyvauti ir 
įsigyti bilietus spalio 15 d. metiniam 
banketui, kuris įvyks Polonia Grove 
salėje, 4604 So. Archer Ave. Teks iš
rinkti banketo komisiją ir parinkti 
darbininkus. Bankete gros Jurgio Jo
niko orkestras.’ Po šio susirinkimo 
bus vaišės.

Ona Condyx, fin. rast

A -j- A
ROSE GiLLlS

Pagal pirmą vyrą Piekųt 
Pagal tėvus Gaųdiešiųs

Gyv. 4000 So. Maplewood Ave.
Mirė 1972 m. rugsėjo mėn. 4 

d., 8:30 vai. vak., sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Fred, 

duktė Irene Kearney, žentas 
Sgt. WilHam C. P. D^ anūkė 
Kimberly Rose ir kiti giminės, 
draugai bei pažįstami.

Trečiadieni, rugsėjo 6 d., 
5100 vai. vak. kūnas bus pašar
votas P. Bieliūno koplyčioje, 
4348 So. California Ave.’

Penktadieni, rugsėjo 8 dieną 
9:00 vai. ryto bus lydima is ko
plyčios Į Nekalto Prasidėjimo 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingu pamaldų bus laidojama 
šv. Kazimiero Lietuvių kapi
nėse.

Visi a. a. Rose Gillis giminės, 
draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, duktė, žentas, 

anūkė, giminės.

Laidotuvių Direktorius P. Bie
liūnas. Tel. LA 3-3572.

MARY B. KLUMBIS ’« -<>«•*

Pagal tėvus Belvainis
Gyv. Downers Grove, III. ! t 

Anksčiau gyv. Town of Lake apylinkėj.

Mirė 1972 m. rugsėjo 4 dieną, 2:20 vai. ryto, sulaukusi 76 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps. ,

Amerikoje išgyveno 69 metus. •
Paliko nuliūdę: vyras Joseph, 2 dukterys — Anastasia Dymowski, I 

jos vyras John Sr., ir Akfeiin Gornik, jos vyras Andrew, sūnus Albin, 
jo žmona Katherinę, 8 anūkai, 2 proanūkai, 2 seserys — Ann Backshis, 
jos vyras John Sr. ir Bernice Kančauski, jos vyras Anthony ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Eudeikio koplyčioje, 4605 So. Hermitage Ave.
Ketvirtadienį, rugsėjo 7 dieną 9:00 vai. ryto bus lydima iš koply

čios i §v. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama §v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Mary B. Klumbis giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteįkti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys^ sūnus, seserys, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas Gaidas ir Geraldas Daimid Tel 
YA 7-1741.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS L GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MQDERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAV^ 
MAS DIENA

TURIME 
KOPLYČ’Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone; Y Arus 7-3401

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVE. TeL: YAras 7-113d-113»

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69Ui STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6671

11U28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, I1L 974-4410

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

GARSI N KITES NAUJIENOSE
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Kristijono Donelaičio Žemesniosios Mokyklos dalis mokinių išpildo programą pavasario 
šventės metu. Žemesnioji Mokykla 1972-73 mokslo metus pradeda š. m. rugsėjo mėn. 
9 diena Francis M. McKay mokyklos patalpose 6901 So. Fairfield Ave., Chicagoje. Mo

kinių registracija vyks nuo 9 vai. ryto .iki 1 vai, po pietų.
Nuotrauka V. Noreikos

susitarus su mokytoja registra
cijos dieną.

Visi mokiniai, giivusieji pa
taisas, turi registracijos dieną, 
rugsėjo mėn. 9 d., d t vykti į mo
kyklą ir nuo 10 vaBtryto laikyti 
pataisų egzaminus. Mokinių 
vasaros darbai bus patikrinti 
rugsėjo -mėn. 16 d. pamokų 
metu. —

Registracijos metu bus gali
ma įsigyti reikiamus vadovė
lius ir pratimų sąsiuvinius.

Tėvų Komitetas prašo visų tė
vų registracijos diena įmokėti 
bent pusę mokskipinigių nuo 
kiekvieno vaiko.

Reguliarios painokos mokyk
loje prasidės rugsėjo mėn. Iii d. 
9 vai. ryto. Apie tikybos pamo
kas bus pranešta vėliau.

Dėl smulkesnių informacijų 
žemesniosios mokyklos reika- e/

lais kreiptis pas mokyt. Irenų

HELP WANTED - ŽEMALE 
Darbininkię R»ikia

L‘. DEPENDABLE WOMAN

Live in £ heįp^carę fęr sęiąi-invalid 
woman, 5 day weekjown room. Salary 
open. Good horpe for right person,
• - ■ ■ I y *

CALL
< OR 3-0574 or 486-4823. -

SEWING
CHENILE AND EMBRODERY 

MACHINE OPERATORS 
Experience Necessary. 

LOCKHARTS
SPORT SHOP 

352-15:18
LAGRANGE

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MACHINE SHOP
EXPERIENCED SHORT RUN SHOP. 

Permanent plus fringe benefits. 
Paid vacation.

ST ANSI- FISHER SCIENTIFIC CO.
1231 N. HONORE ST.
772-3100 — JIM MICH

KR. DONELAIČIO ŽEM. LIT. MOKYKLA
PRADEDA MOKSLO METUS

Kristijono Donelaičio Žemes
nioji lituanistinė mokykla 1972- 
73 mokslo metus pradeda š. m. 
rugsėjo mėn. 9 d. Francis M. 
McKay valstybinės mokyklos 
patalpose, 6901 So. Fairfield

registraciją. 1972-73 mokslo 
metais mokykloje veiks: vai
kų darželis (parengiamasis sky
rius) ir šeši žemesniosios mo
kyklos skyriai.

Į darželį priimami vaikai
Ave., Chicago Illinois nuo 9 vai.'pilnų penkerių metų ir tie. ku- 
ryto iki 1 vai. po pietų mokinių! riems penki metai sueis 1973 m.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės įspūdžiai cku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina Sl-00.
J. Jasmines, A KISS tN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykių 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK \y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psL Kaina $3.0G. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos Įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ai 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

ę —»

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

N AU JIENO S
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

■ - —----------------------- ---------------------—r

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANT1NAS
■ i i .....................  u../

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metą patyrimas.

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

_____________ - _ —

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

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

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

Į NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNES., SEPTEMBER 6, 1972

Bukaveckiene telef. PR 8-3320.
Mokyklos Vadovybė

sausio mėn. 1 d. Taip pat bus 
priimami ir jaunesni mokiniai,,

Republikonų konvencijos pabiros
Protestuojančių prieš karą 

Vietname vadovai skelbė, kad 
■ republikonų konvenciją truk- 
Idvti suvažiuos i Miami Beach I - e
nemažiau kaip 10,000 asmenų. 
Tačiau policijos apskaičiavi
mu ten tebuvo nedaugiau 3,- 
000. Tai buvo daugiausia “hi
piai”, “ypiai”, naujai atsiradę 
“zipiai”, “naujosios kairės” 
studentai — Maocetunso veis
lės komunistai, homoseksualu 
organizacija ir pan. Daug kas 
jų viešai rūkė marijuaną. Ne
maža jų vaikščiojo iki juos
mens nuogi, tiek jauni vyru
kai, tiek jaunos merginos. Vie 
nas kitas išdrįso net visai nuo
gas “demonstruoti prieš ka
rą”. Jie užpuldavo automobi
lius, ylomis subadydavo pa
dangas. apstumdydavo vyks
tančius į konvenciją delegatus 
ir jų šeimų narius, t y. mote
ris ir vaikus, išdaužydavo au
tomobilių langus bei tą pati 
darė ir su autobusais. Neiš
kentė neišdauže netoli esančiu 
krautuvių langus, mėtėsi šiuk
šlėmis iš “ielų” buvusių stati
nių. o jų necenzūriniai žodžiai 
buvo nešvankesni ir už tas 
šiukšles. Beveik visi jie buvo 
daktaru, advokatu, biznierių, 
profesorių ir kitų pasiturinčių 
tėvų vaikai, kuriems anot že
maičių patarlės — “raška- 
žius užpakali drasko”. Ju tiks
las buvo suardvti republikonų 
konvencijų. Tikslo jie nepa
siekė. Kodėl? Anot vieno jų 
vadovo: “Mūsų per maža bu
vo, o policijos perdaug. Ret 
tai dar nereiškia, kad rinki
mus laimės Nixonas.

♦

Vienas pasižvmėjes žurna
listas republikonų konvenci
jos metu pastebėjo rikiuotėje 
visiškoje tvloie žygiuojančius 
sudėvėtomis lauko karinėmis 
uniformomis vyrus su plaka
tais prieš Vietnamo karą. Su
sidomėjo, kodėl jie žygiuoja 
tylėdami, šių demonstrantų

išlaidas”, užbaigė veteranų 
prieš Vietnamo karą vadas.

♦
Ne visi ašarinių duji] debe

sys slankiojo 'apie konvenci
jos salės pastatą, kuriuos pa
leido į demonstrantus polici
ja. Kaikurios dujų bombos 
buvo numestos pačių demon
strantų, ypač paskutinę dieną 

Į nesėkmingai besistengiant su- 
Į trukdyti konvenciją. Jie pla
navo rankomis susikabinę su
daryti gyvas grandines, per 
kurias konvencijos dalyviai 
nepajėgti] prasiveržti i salę. 
Veltui pastangos! Visų pir
miausia pačių demonnstrantų 
tarpe ne tik nebuvo vienybės, 
bet ir aiškus nesutarimas. O 
čia kaip tyčia ir policija ne
snaudė; kaip tik pradeda di
desnė grupė demonstrantų su
sidaryti, tuoj policija juos du
jomis išsklaido. Besiprieši
nančius, policijos Spareigūnai 
suiminėjo. Paskutinę konven
cijos dieną suėmė 911 asmemi. 
Iš viso buvo suimta 1,136 as
menys. Teisėjų grupė dirbo 
per naktis ir iki teismo palei- 
dinėjo suimtuosius už užstatą 
nuo 3 iki 30 dolerių, žiūrint 
nusižengimo sunkumo. Sun
kesnių sužeidimų nepasitaikė, 
bet sužeistų vistik buvo.

♦

Republikonų strategai pa
reiškė. kad jie visiškai dėl tu 
demonstrantų veiksmu nenu
simena. Nesvarbu esą. kad de
monstrantu vadai ketina visur 
užpuldinėti po visą Amerika, 
tiek Nixono, tiek Agnew mi
tiniais. Kaip vienas senas re- 
publikonas pareiškė: “Kiek
viena karta kai tik demons
trantai aukštvn kojom iškelia 
Amerikos vėliava, o jos vieton 
aukštai iškelia Vietkongo vė
liavą. dar dešimts tūkstančių 
balsu garantuotai per visą 
krašta bus paduota už Nixo- 
ną”. Jei taip tikrai būtų, tai 
demonstrantai tikrumoje pa
siektu priešingi] savo tikslams

vadas paaiškino, kad jie esą rezultatų.
daugumoje Vietnamo karo ve
teranai, o taip pat vienas kitas
dar kariavę prieš tai Korėjo
je. Jie tyliai, bet griežtai pro
testuoja prieš Vietnamo karo 
pratęsimą, bet jie nepritaria 
visų kitų triukšmavimui. lan
gų daužvmui. padangų bady
mui. keleivių užpuldinėjimui 
ir panašiems prievartos veiks
mams. Išsikalbėjus, demon
strantų vadas stebėjosi žurna
listui, kad kiti. t. y. trukšmin- 
gieji demonstrantai, suvažia
vo i Miami Beach gerais auto
mobiliais. turi pilnus kišenius 
pinigų narkotikams pirkti, bet 
giriasi esą “neturtingųjų kla
sės”. “Mes nedeginame Ameri
kos vėliavų ir neiškeliame 
Vietkongo vėliavų, iš po kurių 
priešas šaudė i mūsų karius. 
Mes tikime, kad mes nusima
nome. kas tiems jauniems de
monstrantams apmoka jų

•Kanadoje apsigyvenę
dezertyrai ir pabėgę nuo šau
kimo kariuomenėn, pradėjo 
sąjūdį “McGovern for Presi
dent”. Vienas teisininkas pa
reiškė, kad jie galės legaliai 
balsuoti, kaip ir visi kiti už
sienyje gyveną amerikonai, 
nes jie (t. y. dezertyrai) ir pa
bėgę nuo kareiviavimo parei
gos) nebuvo teisiami, taigi nė
ra nubausti už jokį kriminali
ni nusikaltimą ir jiems nėra 
atimta teisė balsuoti.

A. Vai.

| TRUMPAI | 
te-------------------------------

— šį ketvirtadienį, rugsėjo 7 
d. 8 vai. vak. Japonijos rūmų 
28-me aukšte. 230 E. Ontario! 
St., bus paskaita “Tiltų statyba'

RENTING IN GENERAL 
N u o m o s

BRIDGEPORTE antrame aukšte vy
rui išnuomojamas vienas švarus mie

gamasis. Telef. 3264154.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir {rengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

<0% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
lalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

su Komunistų pasauliu’. Kalbės 
svečias iš Indijos Rama Swarup, 
tarptautinės teisės ir diplomati
jos žinovas, taip pat žurnalistas 
ir redaktorius. Jis dalyvavo 
Prieškomunistiniame kongrese 
Mexico City. Paskaitą ruošia 
Young Americans for Free
dom Chicagos skyrius. Po pas
kaitos bus diskusijos.

— Elena Juciūtė, buvusi mo
kytoja ir Sibiro tremtinė, para
šė knygą apie Sovietų kalėji
mus, kalinius, gyvenimą Sibire 
ir Lietuvoje. Knygą leidžia Si
mo Kudirkos vardo šaulių kuo
pa New Yorke.

— Maironio Lituanistinė Mo
kykla New Yorke Įsteigė lietu
viškai nemokantiems vaikams 
klasę. Mokslas prasideda rug
sėjo 9 d.

— Sol. Vitas Gruzdis iš New 
Yorko išvyko Italijon dalyvauti 
muzikos festivalyje Torino mies
te. Jis dainuos Puccini operoje 
“La Bohema”, atlikdamas Ru
dolfo vaidmenį.

— Poetas Antanas Gustaitis 
vadovauja Bostono lituanistinei 
mokyklai. Prie mokyklos šie
met bus parengiamoji klasė — 
vaikų darželis. Tos mokyklos 
mokytojas Gintas Simokaitis vi
są atlyginimą už darbą paskyrė 
švietimo reikalams.

— Anatolijus Kairys parašė 
tris dramas: Žmogus ir tiltas. 
Rūtelė, ir Simas Kudirka. Bai
gia ruošti istorine drama iš: 
Mindaugo laikų.

— Dail. Nijolės Palubinskie- 
nės grafikos darbų parodos ati
darymas įvyks Čiurlionio Gale
rijoje rugsėjo 16 d.. 7:30 vai. 
vai. Paroda tęsis iki rugsėjo 
mėn. 21 d.

Aleksandras Kučiūnas pra
deda muzikos mokslo metus sa
vo studijoje. 2951 W. 40th St
ir taip pat lanko pietinėje mies
to daly gyvenančius mokinius. 
Telefonas: 523-9397. (Pr).

♦ Varnas Montessori židinė
lyje, 3038 W. 59th St., vyksta 
vaikų registracija į lietuvišką 
klasę. Mokslas prasidės rugsė
jo 7 d. Informacijoms skam
binti 776-6667 arba 778-6514.

(Pr.)

—i ■ ■■ ■ i !

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, Archer
Chlcege, III. 6A63X Tel. YA 7-59M 

k---------- ---- ------------ -- . .

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PET’KAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUT Ų NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTBIAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
38-TA IR ROCKWELL, 5 kambarių 

medinis su pilnu rūsiu. S10.000.
31- MA IR HARDING, 2 lotai ir 4 

kambarių medinis namukas. $10,900.
56-TA IR MOZART. 4 mieg. mūrinis 

su rūsiu. Tik $22,000.
44-TA IR TALMAN, 2 butų po 5 

kamb. medinis. S18,900.
43- ČIA IR CAMPBELL, 2 butų po

5 kamb. mūrinis. $23,500.
48-TA IR KARL0W, 5 ir 6 kamba

rių mūrinis. $28,000.
44- TA IR FRANCISCO. 2 butų po 5 

kamb. mūrinis. $30,000.
LEMONTE. lotas ir 3 mieg. naujai 

statomas namas.
32- RA IR HALSTED, restoranas su

6 kambariu butu. S390 pajamų į mėn.
BIZNIO LOTAS, B-l zona, 50x150’, 

prie 95-tos ir Roberts Rd.
Butų nuomavimas. Įvairūs draudimai

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

MŪRINIS 5 KAMBARIŲ NAMAS. Ge- 
ras. švarus. Pigus. Gazo šilima. Ke
ramikos vonia. Prie 69-tos ir Maple
wood. Reikia pamatyti. Brokerio 

tel. PR 8-6916.

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

TERRA
Brmgtnybės, Liikrodžlai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 Į
*•_ -------------f

M. A. ŠIMKUS
Real Stfaft, Notary Public 

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

kitoki blankai.v__________________

A. A L. INSURANCE A REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4M5 5®. ASHLAND AVB.

LA W775
(Currency Exchange Jjtaigoj)
Pigūs su+omoblllų dr»ud(m*l.

K. E R 1 N G I $ 
CALIFORNIA SUPER SERVICB 
TaUornl «uto motoril, »t«bdži«l, 

tune-ups Ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVB. 

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-T3Ž7

A. G. AUTO REBWLDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga* 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai 

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

TEL. — 77^5381
Anlc«tit G«rb>ČUufkit, my.

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taiaymat 
2646 WEST 6^th STREET 

T«L: REpubHc 7-1941 
k______________ ____ _______ ____

SAUGUMAS NAMUOSE
LIUKSUS MODERNUS beveik nau

jas 5^ kambariu mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,900

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matyti. $36,300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke prie mokyklos. Kaina 
rimtam pardavimui.

6 KAMBARIŲ muro octagon bun
galow. Viskas liuksus ir nauja vidu
je. Apie 63-čia ir Pulaski. $27,700.

2 AUKŠTŲ NAUJAS MŪRAS.. Mo
dernūs Įrengimai. Tinka Dr. ofisui 
ir liuksus butas gyventi. Arti mūsų. 
$39,900.

8 KAMBARIŲ aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32.000.

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

2 AUKŠTU 2 BUTŲ NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti mūsų. — 
$22 000

10 BUTU MŪRAS, apie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke ^91 000

GRAŽŪS 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 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa- 
iamų 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 modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

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

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba
rių — 2 miegami. Centralims oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai. naujai išdažyti. 64-ta ir Sacra
mento. — 24.500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
metų. Labai gražiai Įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. S25,500.

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

TEL. 436-7878

PARDUODAMAS 2 aukštų 15 kamba
rių namas ant 2 didelių sklypų ^su 
gražiu kiemu ramioje, priemiesčio 
apylinkėje. Yra Įrengti 2 butai,, ga- 
Įima įrengti dar du. Galima nupirkti 
du gretimus sklypus. 1 vai. kelionės 

iki vidurmiesčio.
Tel 312 — 946-6136

BUILDERS AND CONTRACTORS
N»mu 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, DI. 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 dažvtojo darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. , TEL. 238-8656

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




