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PEKINAS,

IS VISO PASAULIO

Debesuota, šilčiau.
Saulė teka 6:49, leidžiasi 6:31

Be to, numatoma: deklamaci
jos, smuiko solo ir 1.1. Atlikėjai 
bus pranešti vėliau.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

sugrįžo iš Sovietu Sąjungos. Gu
bernatorius Ogilvie pareiškė, kad 
rusai žada pirkti Illinois produk
tu, galviju, kiaulių, ypatingai, 
sojos pupelių. Greit Į Illinois at
vyks sovietų delegacija.

Po paminklo atidarymo. Jauni
mo Centro salėje 4 vai. po pietų, 
įvyks minėjimas — akademija.

Pagrindiniu kalbėtoju sutiko 
būti Gen. Konsulas New Yorke 
A. Simutis.

Minėjimo meninę dalį atliks: 
solistė D. Stankaitytė ir Alice 
Stephens vadovaujamos “Aidu-

Chicagos Amerikos Lietuvių 
Taryba spalio mėn. 29 d. Jauni
mo Centro salėje, ruošia Gen.

Komunistinė Kinija labai iškilmingai ir džiaugs
mingai atšventė savo komunistinės valstybės 23 metų sukaktį. 
Laikraščiai, kaip paprastai šitokia proga, suminėjo visus pernykš
čius laimėjimus ir jie šiais metais skamba gan įspūdingai: Ameri
kos prezidento vizitas, Kinijos įleidimas į Jungtines Tautas, Japo
nijos premjera vizitas. Pernai šitokią revoliucijos šventę sugadino 
gynybos ministeris Lin Piao, kuris po nepavykusio sąmokslo prieš 
MaoTse Tungą, bėgo iš Kinijos į Sovietų Sąjungą ir pakeliui žuvo, 
kinų lėktuvams numušus jo lėktuvą. Sekmadienį Čikagoje įvyko 

žydų susirinkimas Civic Centro 
aikštėje, kur kalbas pasakė kon
greso nariai: Sidney Yates, Ab
ner Nikva ir Roman Pucinski. Vi
si reikalavo prezidento nepre
kiauti su sovietais, kol Krem
lius persekios žydus.

vykdomasis komitetas pareikala
vo, kad iš Britanijos būtų iš
keltos visos amerikiečių karinės 
bazės, įskaitant povandeninių 
laivų bazę Holy Loch, Škotijoje. 
Komitetas taip pat rekomendavo, 
kad Britanija pasitrauktų iš Na- 
to organizacijos.

Teisininkas Zigmas A. Butkus, jo žmona daktarė Danutė 
Butkienė ir trys- ju vaikai pabėgę iš rūsy okupuotos Lie
tuvos ir laimingai pasiekę Chicagą. Jie stengsis Įsikurti 
Chicagoje. Jie jau susirado gimines, kurie padės jiems 

žengti pirmuosius žingsnius. įfe-

Izraelyje suėmė 
rabina Kahane

JACKSON. — Mississippi val
stijoje lankėsi viceprezidentas 
Agnew, čia vyksta rinkimų 
kampanija varžybose dėl senato 
vietos. Seną Mississippi senato
rių demokratą James Eastland 
nori pakeisti respublikonas Gil 
Carmichael.

pranašauja, kad derlius Sovietų 
Sąjungoje ir ateinančiais metais 
bus blogas, nes sėja šiemet ne 
kaip sekasi. Sovietai ir ateinan
čiais metais turės pirkti Ame
rikos javus.

Portugalijos ministeris pa
sakė kalbą Jungtinėse Tautose. 
Jis pasmerkė vadinamą išsilais
vinimo kovą Angoloje, Mozam- 
bikoje ir kitose portugalų kolo
nijose. Tą kovą veda kubiečiai, 
avantiūristai, .įvairūs nusikaltė
liai, pasakė portugalas.

Filipinuose įvyko ginkluotų 
susirėmimų tarp policijos ir ko
munistų gaujų. Prezidentas 
Marcos paskelbė, kad visi, kurie 
be leidimo laikys ginklus ir juos 
naudos, bus baudžiami mirties 
bausme.

technologijos), L. Rasteikienė 
(Biochemijos), K. Jankevičius 
(Botanikos), P. Zajančauskas 
(Zoologijos ir parazitologijos), 
K. Meškauskas ((Ekonomikos) 
ir K. Korsakas (Lietuvių kalbos 
ir literatūros). (E)

Sovietų Sąjunga pasveikino 
Kiniją šventės proga, tačiau 
spauda pakritikavo Mao Tse 
Tungą už “teoretinį neišmany
mą”. Kinijos spauda pakarto
jo savo teorijas apie Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos bendradar
biavimą palaikant įtempimus Vi
duriniuose Rytuose, Indokinijoje 
ir kitose pasaulio dalyse.

Sukakties iškilmės Pekine bu
vo išvakarėse — šeštadienį, ka
da į didelį banketą buvo sukvies
ta 1,500 svečių. New Yorke Ki
nijos delegacija prie Jungtinių 
Tautų suruošė banketą keliems 
šimtams Kinijos “draugų”. At
stovybės rūmus buvo apsupę jau
ni New Yorko kinai, daugiausia 
studentai, kurie mėtė kiaušinius 
ir kitaip reiškė savo nepasitenki
nimą komunistinės Kinijos at
stovams.

Tautinėje Kinijoje prasidėjo 
kampanija prieš Japoniją. Viena 
ligoninė Keelung mieste sukro
vė laužą iš japonų vaistų ir juos 
sudegino. Apie 50 gydytojų pri
siekė niekada nebenaudoti Ja
ponijoje gamintų vaistų.-J^iva^ 
no policija sustiprino sargybą 
prie japonų^įstaigų ir privačių 
namų. Taivane gyvena apie 4,000 
japonų, daug atvažiuoja turistų. 
Jie dabar saugomi nuo minios 
keršto.

Japonijai užmezgus diplomati
nius ryšius su Pekinu Taivanas 
perėmė iš Pekino prieš japonus 
nukreiptos propagandos šūkius. 
Dabar Pekino spauda neberašo 
apie japonų militarizmą, agresi
jos planus, tačiau apie tai rašo 
Taipėjaus spauda.

go pieno kainos apie 6 centus ga
lonui.

♦ Sen. McGovern vėl šaukia 
prezidentą Nixona į viešus de
batus. Jis tvirtina, kad tokios 
korupcijos Amerikos vyriausybė
je jau seniai nebuvo. McGovern 
gynė savo paprotį pakeitinėti 
nuomones. Visi valstybininkai 
taip turėtų daryti, sako jis.

Respublikonai remia 
sena demokrata

^Prezidentas Nixonas vakar 
du kart susitiko su sovietu už
sienio reikalų ministeriu Gro
myko. Po pasitarimų Baltuose 
Rūmuose, prezidentas pakvietė 
svečią pietų į Camp David vasar-

KOPENHAGA. — Vakar Danijos balsuotojai turėjo referen
dumą: stoti nariu į Europos Bendrąją Rinką, ar — nestoti. Vyriau
sybei kėlė rūpestį tas faktas, kad iki paskutinės dienos Danijoje 
buvo apie 20'/< žmonių, kurie įvairiuose apklausinėjimuose atsaky
davo nežiną, kaip balsuosią. Tie neapsisprendusieji galėjo nu
kreipti atsakymą į vieną .ar į kitą pusę. Danijoje buvo mėgstama 
kartoti, kad vadovaudamiesi protu danai turi pasakyti ‘‘taip’’, o 
vadovaudamiesi širdimi, balsuoti — “ne”.

Nauji Mokslo 
Akademijos nariai 
Vilniuj, Lietuvos Mokslo Aka

demijos sesijoje buvo išrinkti šie 
nauji Akademijos tikrieji nariai 
ir nariai korespondentai ir pre
zidiumas.

Tikraisiais nariais išrinkti : J. 
Gaudrimas (menotyra), L. Kai
riūkštis (miškininkystė), V. Sta- 
tulevičius (matematika). Nau
jieji nariai korespondentai: B. 
Grigelionis (matematika), R. 
Kulikauskienė (istorija), V- Ma
žiulis (lietuvių kalba), J. Mockus 
(kibernetika), A. Prakopčikas 
(fizinė chemija), L. Rasteikienė 
(biochemija), P.-Sadauskas (ve
terinarija, citologija), R. šarmai
tis (istorija), K. Ulvydas (lietu
vių kalba), J. Viščiakas (eksperi
mentinė fizika), R. Višomirskis 
(elektro-chemija). šiuo metu L. 
N. Akademijoje yra 19 tikrųjų 
narių ir 25 nariai koresponden
tai. Jos prezidentu perrinktas il
gametis vadovas J. Matulis, vice
prezidentais — A. Žukauskas ir 
J. Požėla. Kiti prezidiumo na
riai: K. Meškauskas (sekr.), P. 
Brazdžiūnas, L. Kairiūkštis, V. 
Niunka, K. Korsakas ir J. Kubi
lius.

Patvirtinti anksčiau išrinkti 
institutų direktoriai: V. Statule- 
vičius (fizikos ir matematikos), 
J. Požėla (puslaidininkių fizi
kos, V. Dauknys (Fizikinių 
techninių energetikos problemų), 
J. Matulis (Chemijos ir cheminės

nerių metųjnirties sukakties^ mi
nėjimą —' aicadėnują."

Numatoma sekanti eiga: 10 
vai. iš ryto pamaldos šv. Kry
žiaus bažnyčioje, pamaldas lai
kys vyskupas V. Brizgys. Pamal
dų metu giedos Dainavos An
samblis ir solistas J. Vaznelis.

Tuoj aus po pamaldų vyksta
ma į šv. Kazimiero Lietuvių Ka
pines, kuriose bus atidarytas ir 
pašventintas Gen. Konsulo P. 
Daužvardžio paminklas. Pašven
tinimas ir iškilmės prasidės 12
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enate liks East
land. nors jis ir demokratas, ne
gu išrinkti jauną, nepatyrusį 
Carmichael. Todėl pastarasis iš 
partijos centro negauna jokios 
paramos.
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Gen. Creighton Abrams yra paskirtas armijos stabo viriininku, ta
čiau senatas jo dar nepatvirtino, nes vyksta tyrinėjimai apie neleis
tinus Š. Vietnamo puolimus tuo metu, kada jis buvo vyriausias JAV 

kariniu jėgy vadas Vietname.

Danijos žmonės turi gražų, pa
togų gyvenimą. Penki milijonai 
žmonių turi pakankamai maisto, 
gera socialinį draudimą, mažai 
bedarbių ir skurdo. Daug kas 
Danijoje bijo, kad įstojimas į 
rinką atneš problemų, kurios pa
keis danų gyvenimo stilių, atneš 
pramonę, oro teršimą, upių ir 
ežerų nuodijimą. Danams nepa
tinka pramonės šalių gyvenimas, 
nuolatinis skubėjimas, lenktynės 
dėl pinigo. Tokiais motyvais rin
kos priešininkai daugiausia ir 
bandė atkalbėti danus nuo balsa
vimo už įstojimą.

Danų konstitucija numato, kad 
paprasta balsuotojų dauguma 
nusprendžia įstojimo klausimą, 
tačiau tą daugumą turi sudaryti 
bent 30'/; visų balsavimo teisę 
turinčių piliečių. Todėl vyriausy
bė ragino visus danus atlikti sa
vo pilietinę pareigą.

Paskutinį vakarą prieš balsa- 
i vimą apie 80,000 žmonių susirin- 
(ko į Kopenhagos pagrindinę 
aikštę. Mitingą organizavo įsto
jimo į rinką priešininkai, jų tar
pe deširiiausio sparno naciona
listai '.ir-^omunistąi,/_kurie iiųsi- 

’ statę pri ės ■- Eu ropos vaka rų blo- 
ko stiprinimą.

Nežiūrint į rinkos priešininkii 
pastangas, paskutiniai pranaša
vimai sakė, kad 55 ę; balsuoto
ji! pasisakė už įstojimą į rinką. 
Danija būtų 9-tas rinkos narys.

sija, kurios nariai Kanada, In
dija ir Lenkija turėjo prižiūrėti 
Ženevos susitarimų vykdymą. 
Komunizmui pradėjus agresiją 
Pietų Vietname komisijos narių 
nuomonės suskilo. Lenkija, o vė
liau ir Indija, pradėjo palaikyti 
komunistus ir komisijos darbas 
neteko prasmės.

Penktadienį Indija ir Lenkija 
paskelbė, kad jų štabai toje ko
misijoje bus perkelti iš Saigono 
į Hanojų. Septyni Indijos diplo
matai išvažiavo iš Saigono, nes 
P. Vietnamo vyriausybė atšaukė 
jų vizas.

Kanados delegacija apkaltino 
Lenkiją ir Indiją dėl ilgo para
lyžiaus, kuris apėmė komisijos 
darbą. Dėl Varšuvos ir New 
Delhi laikysenos komisija nebe- 
gali ■'•veikti, pareiškė, kanadietis 
atstovas Jackson. '

Pakeitė .Gruzijos 
partijos vadą

MASKVA. — Sovietų Sąjun
gos politbiure galima laukti pa
sikeitimų, nes iš pareigų buvo iš
stumtas Gruzijos respublikos ko
munistų partijos sekretorius Va
sily Mzhavanadze, išbuvęs Gru
zijos vyriausiu vadu nuo 1953 
metų. Praėjusią savaitę jam su
ėjo 70 metų. Sakoma, kad jis iš 
pareigų pašalintas “geruoju”, 
jam Kremlius skyrė Spalio Re
voliucijos ordiną ir paskyrė ge
rą pensiją.

Gruzijos valdovas Mzhavana
dze buvo nuo 1957 metų politbiu- 
ro narys — kandidatas. Dabar 
jam teks pasišalinti ir iš tos vie
tos. Nauju Gruzijos partijos se
kretoriumi paskirtas 44 metų 
amžiaus partijos kylanti žvaigž
dė Eduard Shevaranadze. Jam 
teks prižiūrėti nepaklusnius gru
zinus, kurie šiais metais ne kar
tą buvo kritikuojami už “trūku
mus ideologinėje ir propagandi
nėje srityje”. Gruzijoje dažnai 
pasitaiko “nacionalistinių išsišo
kimu”.

JERUZALĖ. — Rabinas Ka- 
|hane, kuris įsteigė Amerikoje ir 
Izraelyje žydų Gynybos lygą, bu
vo suimtas Izraelio policijos už 

' ginklų kontrabanda į užsienius. 
Rabinas Kahane, karingos žydų 
organizacijos vadas, skelbė, kad 
žydai už teroro veiksmus turi 
arabams keršyti “akis už akį” 
principu. Didžiosios Izraelio par
tijos jo liniją pasmerkė.

Rabinas Kahane iš New Yorko 
persikėlė į Jeruzalę ir jau pada- 

! vė prašymą Izraelio pilietybei 
gauti. Jis yra vedęs, turi ketu
ris vaikus. Jo organizacija turi 
Amerikoje apie 10,000 narių, 
mokančių mokesčius, o Izraelyje 
jų yra apie 1,000. Rabino politi
niai Įsitikinimai gavo pritarimo 
po Muencheno skerdynių, kurio
se arabai nužudė 11 Izraelio spor
tininku.

LOS ANGELES. — Televizijos 
žvaigždė Johnny Carson sekma
dienį susituokė su Joanna Holl
and, modeliuotoja ir aktore. Ji 
26 metų, o jis 46.

NEW YORKAS. — “News
week” žurnalo studijos parodė, 
kad prezidentas Nixonas jau tu
ri garantuotus 277 elektorių ko
legijos balsus, o sen. McGovern 
teturįs tris. Prezidentas gali ti
kėtis dar 152 balsų toje kole
gijoje, o McGovernas tik 6.

NEW YORKAS. — Čia įvyko 
tradicinis Pulaski Dienos para
das, kuriame dalyvavo apie 120,- 
000 žmonių. Paradas organizuo
jamas jau 35 metai. Dalyvavo 
New Yorko kardinolas Cooke. 
JAV Armijos orkestras grojo 
Amerikos himną ir lenkų “Jesz- 
cze Polska Nie Žginela” — Ne
priklausomos Lenkijos himną, 
kuris komunistinėje Lenkijoje 
Uždraustas. Po parado lenkų mi
nios vaišinosi tradiciniais lenkų 
patiekalais.

Smūgis Hanojaus aviacijai
SAIGON AS. — JAV karo lėk

tuvai puolė keturis šiaurės Viet
namo karinius aerodromus ir su
naikino penkis Mig lėktuvus, pa
statytus pakilimo takuose. Kiti 
devynis lėktuvai buvo sunkiai 
sužaloti, šis puolimas sunaikino 
apie 10'/ visos šiaurės Vietna
mo karinės aviacijos.

Hanojaus radijas paskelbė, 
praėjusią savaitę Indokinijon at
siųsti F-lll lėktuvai jau turėjo 
auką — vietnamiečių priešlėktu
vinė baterija vieną F-lll numu- 
šusi. Amerikos karinė vadovy
bė atsisakė komentuoti šį pra
nešimą. Paprastai tokios infor
macijos neteikiamos, kol baigia
si bandymai išgelbėti lakūnus.

Hanojaus radijas pasiskundė, 
pranešdamas žinią, kad Ameri
kos lėktuvai naikina ryžių lau
kus Pietų Vietname, komunistų 
valdomuose rajonuose, mėtyda
mi ant ryžių laukų kirminus, ku
rie sunaikina ryžius. Tie kirmi
nai jau nuėdę ryžių laukus Son- 
ha ir Sontinh apylinkėse. Ameri
kos įstaigos į tokius kaltinimus 
visai nereaguoja.

Dr. Kissingerio pavaduotojas 
Baltuose Rūmuose, gen. Alexan
der Haig atvyko i Saigoną trijų 
dienų vizito. Jis susitiks su pre
zidentu Thieu ir su JAV ambasa
doriumi Saigone Bunkeriu.

NEW ARKAS. — Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirm, diį K. 
Bobelis pasakė Newark, N. J. pa
grindinę kalbą lietuvių susirin
kime. Kalboje jis palietė Altos 
santykius su kitomis bendrinė
mis JAV lietuvių organizacijo
mis ir iškėlė kai kurių jų ardo
mąjį darbą lietuvių vienybės sie
kimo pastangose.

1 ČIKAGA. — “Chicago Tri
bune” ragina skaitytojus balsuo
ti už -Illinois gubernatorių Ri
chard B. Ogilvie, kuris galįs is
torijoje likti kaip geriausias Il
linois gubernatorius, kokį tik ta 
valstija yra turėjusi.

WASHINGTON  AS. — Sena
tas nubalsavo 29-25 balsais su
mažinti žmonių, turinčių teisę 
gauti pensiją, amžiaus ribą iš 
62 metų į 60 metų. Našlės ga
lėtų gauti pensiją sulaukusios 55 
metų amžiaus. Abejojama ar ši
toks pasiūlymas bus priimtas' Konsulo Dr. P. Daužvardžio vie- 
Atstovų .Rūnjų. Jis - pradžioje 
kainuotu 1.7 bfl. dol. Net ir de- * - ' - 'Tk
mokratas sen. Stevensonas bal
savo prieš pensijų amžiaus ribos 
pakeitimą.

NEW YORKAS. — Du bandi
tai pabandė apiplėšti vieną New 
Yorko banką, kuris yra netoli 
FBI įstaigos. Kaip tik tuo me
tu banke buvo apie 12 FBI valdi
ninkų, atėjusiu išsikeisti savo če
kių. Valdininkai abu banditus 
ten pat sugavo ir sugrąžino ban
kui pagrobtus 3,500 dol.

PHILADELPHIA. — Artistė 
Jane Fonda, kuri didelę savo 
laisvalaikio dalį skiria agitavi- 
mui prieš Vietnamo karą, pasa
kė kalbą darbininkų.ra jone Phi- 
ladelphijoje. Ją klausytojai nu
švilpė. Viena moteris patarė jai 
važiuoti gyventi- į Hanojų, jei 
jis taip patinka.

POLAND, Md. — Viena Mai
ne porelė turėjo kelyje neląimę, 
jų automobilis atsimušė į stulpą. 
Atvykusi policija pamatė auto
mobilyje dėžę su žuvimis — 50 
upėtakių. Vairuotojas grįžo iš 
meškeriojimo ekspedicijos ir ga
vo protokolą už vežimą namo 
per didelio skaičiaus žuvų. Jis te
galėjo parsivežti 8 upėtakius.

SAIGONAS. — JAV kreiseris 
‘Newport News” pasitraukė iš 
karo zonos ir išplaukė į Filipinus. 
Sprogimas laivo patrankų bokšte 
pareikalavo 19 jūreivių gyvybių. 
Laivyno vadovybė pareiškė, kad 
sprogimas kilo dėl nelaimingo at
sitikimo ir įsakė visą reikalą iš
tirti.

PARYŽIUS. — šampano mė
gėjams bloga žinia iš Paryžiaus. 
Šampano vynuogių derlius šiais 
metais bus 25% mažesnis ir vy
nuogės parduodamos 22.9% 
brangiau, negu pernai, šampanas 
pabrangs.

Suiro Tarptautinė
Kontrolės Komisija
SAIGONAS. — Po Ženevos 

konferencijos ir susitarimų In- 
dokinijos klausimais buvo įsteig-

Įdomu, kad Baltieji Rūmai ir 
respublikonų partijos štabas re
mia demokratą kandidatą East
land. Taip yra todėl, kad konser
vatyvus senatorius Eastland vi
sada palaiko prezidento politiką, daug geriau, jei 
Senatorius yra teisingumo ko
miteto pirmininkas, dažnai pa
rėmęs prezidento paskirtus kan
didatus į Aukščiausiąjį Teismą. 
Respublikonui prezidentui bus



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir įbOimy dnnibs pagrindai
* ..T į '* • .
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

_ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

IŠSIPLĖTUSIŲ KOJŲ VENŲ TVARKYMAS
Visus dabar medicinai žinomus būdus panaudoti 

reikia varikošinių venų sutvarkymui.

’• lipfttusioš kojų venos trum
piai vadinamos varikozinėmis 
vedomis (varicose veins). Be- 
v k kiekvienas gydytojas susi-, 
d u a su tokia liga negaluojan-! 
čiu naciėntu. Maždaug kas de
šimtas žmogus turi daugiau ar 
ma inu iššipiėtūšiaš libjį venas. I 
Tai sudaro lOG visų žmonių. 
V:rs 10 mėtų sulaukusiųjų tarpe 
tokids venoš atsiranda kas tre
čiam Žmogui taigi 30 V. Vi-! 
sais iššipletušiiį Venti kojose at
vejais reikia nuodugniai ligonį 
ištarti. Jei nėra ypatingų kliū
čių, prisieina tokias venas pra
šalinti.

Pirmiausia, reikia skirti du at-' 
vėjus tokios ligos atveju: 1. ne-, 
susikomplikavusios išsiplėtusios 
venos. 2. komplikuotos variko- 
šineš venos. Abiem atvejais es
ti skirtingas jų tvarkymas. Dar, 
vienas — jau trečias vargas pri-j 
šideda žmogui, kai jam senste
lėjus atsiranda arteriosklerožė 
— pablogėja arterijomis kraujo 
pristatymas Į kojas. Gerai bū
tų, kad pacientai tuojau gavę: 
kojų venų išsiplėtimą, nedelsda-Į 
mi kreiptųsi i gydytoją. Tada to
kių venų gydymas būtų nesun
kus ir mažai vargo pacientui tei
kiantis. Visai kitas dalykas gau
nasi, kai prie išsiplėtusių kojų 
venų prisideda kitos ligos — 
komplikacijos: 1. užsikimšimas 
venos krešuliu ir jos uždegimas 
(thombophlebitis); 2. odos pa
raudimas, pleiskanoj imas (der
matitis hypostatica) — tai dėl 
užsistovėjimd kraujo vedose pa
blogėją odos mityba ir ji “užsi
dega”; 3. varikozinė egzema at
siranda, koja ima siapiilbti (va-

MėdiciniŠka tiesa! 

rocose eczėma); 4. prakiūra ko- [ 
ja — žaizdos atsiranda dėl pa: 
blogėjusios mitybos kojoje, dėl 
kraujo reikiamo nenutekėjimo 
(varicose ulcer). Visi tie ke
turi negerumai trukdo tinkamai 
tvarkyti išsiplėtusias kojų ve
nas. O jei dar senatviška skle
rozė prisideda — tada tikras var
gas prasideda. Už tai jau ši'an-. 
dien visi pradėkime tinkamai 
elgtis nelaukdami blogesnių die
nų, tuojau tvarkykime išsiplė
tusias kojose venas, ir 2. visapu
siškai gydykime artėriosklerozę. 
Tik taip elgdamiesi pajėgsime 
patenkinamų išdavų kojų vari- 
kozinių venų tvarkyme susilauk
ti.
Dėl ko išsiplečia kojose venos? 

išsiplėtusi vena (varikoše vein) 
yra tokia yėn'a, kuri išsiplečia vi
sam laikūi. Tada sustoja krau
jas joje tekėjęs. Kartais net at
bula kryptimi kraujas ima tekė
ti išsiplėtusiomis venomis. Nor
maliai kraujas grįžtą iš kojos į 
širdį šiais Venų keliais: 1. trum-' 
p’a s'afehine veria (saphenous 
vein) Į ilgąją safeninę veną ir 2. 
iš paviršutinių venų (superfi
cial Veins) į giliąsias kojų ve
nas (deep vein šyšėms).

Manoma, kad venos kojose iš
siplečia dėl šių priežasčių: 1. 
Bendras jungiamojo audinio 
silpnumas. 2. Venų sienelių su- 
šilpimąs; 3. kirkšnies srityje ve
nų tibiae veins) vožtuvų susil- 
pimas. 4. Kitų venų vožtuvų su
menkimas del ligos. Venose vož
tuvai atsidaro širdies link — 
praleidžia kraują venomis te

škėti Į širdį. Už tai labai nau-

Senyly ateivių kartos lietuvė — pavyzdingiausia gerų darbų atlikėja Ona 
Paukštienė (dešinėj) ranka rankon eina gerus darbus atlikti su dabartine 
ateive Marija Bosiene. Jodvi, talkininkių padedamos, maistą Alvudo užkanT 
dinei paruošdamos, sukrovė tūkstančius žaliukų Lietuvio Sodybos reikalams.

Nuotrauka M. Nagio

ARTĖJANČIAME NAUJIENŲ BANKETE

Diriguos Alice Stephens
IEKMADIENI, ŠIŲ METŲ SPALIO 22 D., LINKSMINS SVEČIUS 

BANKETAS VYKS VFYV SALĖJE, 7254 W. 63rd ST.
Vakanėhe — $8.00 asnieniui.
Šokiams gros A. S t e 1 m d k b orkestras.
Vietas rezervuoti prašome raštu Naujienoms (1739. So. Halst’ed St.,

Chicago, Ill. 60608 arba telefonu: HA 1-6100.
Pradžia 4:00 vai. po pietų.
Kviečiame visus iš anksto užsisakyti vietas artėjančiame

NAUJIENŲ BANKETE^

i '.l ! ■. KNYGA "' GERIAUSIA BŪVAMA
gajiiini gauti Dulkiu knygų, kurios papuoš bet kokis 

Kfiy^u spinta ar lentynai

K. Bielinis; PENKTIEJI MĖTAI, gražiai irišu^. 592 pusi. $6.00
K. Bielinis; DIENOJANT^ gražiai įrišta,. 464 pusi.   X. $6.00
Prof. Vaci. Biržiška, ALĖKŠAndRYNAS, 1 lomas, gražiai

Įrištas. *431 ‘pūsi. ............................ ..... ........................ $730
»rof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ; L1ETUV1ŠKŲ XNYGŲ _t

ISTpKUA, 1 dalis, 208^pusi. įrištą..— $3.00, minkštais 
viršeliais —.$2,00; H aališ, 225 pušį;, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais _ $2.00 i

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, i tomas, 300 p $2.00 ! 
froT S. KiVrys, LlėTLiV'A BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ Į5.50
Juozas Uiudžius, RAŠTĄ|t 250 pušį. _____ _____ ______ _ $3.00
ė. Liūdžiūv'ienė, ATSIMINIMAI APIE JVCZĄ LtboilŲ, .
_ .1$ pusi.. ........'■
S. Mich.lsonas,. LIETUVIŲ IŠEIVIJA. AMERIKOJE, 297 p ;

jrištą — _$5.00 , .-minkštais- -viršeliais _  $4.91
Dr V. Šrbosięnę; LIETUVOS ISTORIJA, gražiai JrišU 968 

pus!, dabar tik ..^1.7. r::-— S1Ū.D0

diriga kojas judinti, lankstyti, 
vaikščiojant ar dirbant: tada 
kraujas iŠ raumemj — venų iš
spaudžiamas aukštyn— link šir
dies, o vožtuvai kartą išspaus
tam kraujui neleidžia atgal že
myn venomis sugrįžti. Taip pa
gerinama kraujotaka venomis. 
Tai pačiose venų sienelėse ir jų 
vožtuvuose priežastys venų iš- 
siplėtimuūatsirasti. čia dar pri
sideda žihogaus nerangumas — 
jo užsisėdėjimas, kojas nuleidus 
visą laiką laikymas.

Dar yra kitų venoms išsiplėsti 
priežasčių. Tai sutrukdymas ve
nomis kraujui ateiti į krūtinę — 
į širdį. Čia minėtinos sekančios 
priežastys- 1. Augliais (tumo
ras) vidiinuose esančių venų už
spaudimas. Nuolatinė stačia kū
no laikysena. 3. Labai stiprus 
žmogaus įsitempimas, kaip, pvz., 
sunkenybes kilnojant; 4. Nėštu
mas, ii- kitos priežastys, kurios 
suspaudžia venas ir trukdo krau
jui tekėti aukštyn — širdies link.

Pirmiausia išsiplečia kojų pa
viršutines venos, nes jos netu
ri atsparos iš aplinkos. Kas kita 
su gilėsriem kojų venom — pa
starosios yra apsuptos raumenų 
ir plėvių (fascia). Tik labai sun
kiais ’atvejais, tik apleistais — 
negydytais atsitikimais ima plė
štis ir giliosios venos. Tada jau 
ii* gydymas'negalimas, nes visų 
vėrių (paviršutinių ir giliųjų) ne
galima išpiauti. Išpiaunama, pa
prastai tik paviršutinės išsiplė
tusios venos. Tada kraujas iš 
kojos Į širdį teka neišsiplėtusio- 
iriis vidinėmis — giliosiomis ve
nomis.

Išvada. Susipažinkime su 
esminiais išsiplėtusių kojų venų 
padariniais — tada suprasime, 
kad mums reikia visapusiškai 
tvarkytis, nenorint kentėti dėl 
tų venų negerovės. Visų pirma, 
pastebėjus išsiplėtusias venas 
kojose. Reikia mažinti spaudimą 
į venas — reikia suliesėti. Rei
kia judėti — darbuotis, karts

narkomanijos, jei jbs vartotojas 
išmoko iš savo tėvų. Reikia jau
no žmogaus dvasinį gyvenimą 
tvarkyti to gyvenimo dėsniais — 
jie kaiį> ir materiniai“dėsniai yra 
pastovūs, griežti, jų aplenkti ne
valia. Išauginkime dVašia — 
jausmais atsparų normalų žmo
gų, tokiam nereikės narkotikų, 
nors jų kalnai šalia jo būtų.

Taip ir mums reikia kovoje su 
sklerozė prisilaikyti švėikątoš 
dėsnių Todėl kovos su skleroze 
nepaveškime nei Dievui, nei vel
niui, nei tabletei, nei Šatui. Kas 
mes esame — ačiū Dievui (ar 
gamtai) už dovanas. Toliau pa
tys tvarkykimės gamtos dėsnių 
bodami.. Tik tada būsime sveika
me kelyje į 'geriausiu budu kovą 
su skleroze.

Pirmiausia, šalinkime sklero
zės pagrindus. Tie pagrindai yra
— riebalais pėrankstybas .krau
jagyslių, ypač tokių smegenyse, 
širdyje, inkstuose ir kojose užsi
kimšimas. čia liesas, baltymais
— vitaminais mineralais gausus 
maistas mums geriausias vais
tas. Kuris nesušilaikome nuo 
persivalgymo ar nuo neteisingos 
elgsenos prie stalo, tas arba už
sisiūkime burną, arba pinigus 
vargšams išdalinkime. Neturė
sime iš ko pirkti per riebius bei 
per saldžius valgius, tada sklero
zei kelią pas mus pastosime, žo
džiu, juokus šalin metę, turime 
jausmais susitvarkyti ir pradėti 
valgyti tik tam, kad galėtume 
gyventi, dirbti artimui gerus 
darbus — ir tik tuomi Dievą gar
binti. Matom, kad jokių misio
nierių jokios misijos nieko gero 
nedavė, kai jos buvo statomos ne 
ant gyvenimo pagrindų, bet ant 
tam tikros manieros; tiek ir tiek 
komunijų priimti, tiek’ rožinių 
atkalbėti, tiek bažnyčių aplan
kyti... O kad žmogus taptų žmo
gum per misijonieriaus pavyzdi 
niekas nė žodžiu neužsiminė. O 
žmogus gali būti žmoniškiausias 
visai net nė nepersižegnojęs per

Taip su išoriniais ir vidiniais 
negerumais tvarkydamiesi, mes 
nuolat judėkiiri, kuo nors geru 
užsiimkime. Tada mes būsime , graužikai, 
žmbnės; o nė riebalų .Bei saldu- ■ kraštuose, pasižymi nepaprastai 
rnynų maišai. Per kitam gero! 
suteikimą gautas džiaugsmas

Lemingy savižudybė
Lemingai — nedideli peliniai 

gyvenantys šiaurės

N A U J I E N O Š.
<»?,•.> Haibiėd Si., thicagd tf. til. — TeleE HA 1-610D į

nuo karto kojas aukščiau pakel
tas palaikyti. Jei galima, sėdė
dami laikykime kojas kėdės

visą savo gyvenimą. Juk, žmo
guje žmogus yra visų vertingiau
sia savybė. Tad ir pradėkime da-

yra tikras — žmoniškas — skle
rozę tolinantis džiaugsmas.

Tik šitaip pasiruošus, galime 
pradėti šu vaistais sklerozę ati- 
tbliriti. čia primoje vietoje turi 
būti kremzlėse esanti chondroi
tin šuifuririe rūgštis, svogūne 
esanti medžiaga ir cheminis vais
tas — Hep-Ninė B. Visi tie trys 
dalykai mažina kraujo krešuliais 
arterijose užsikimšimą. Kremz- 
liu gausiai valgykime kasdien. 
Po švbjgūną pėr p'arą mažiausiai 
sudorokime. Ir minėto vaisto po 
vieną adatą per savaitę (vieną 
cc) sušileiskrine į raumenis. Prie
dui šviežių mielių po gabalėli 
kasdien paimkime. Tada ir zinko 
sulfatas turės savo vietą. Jo kap
sulėmis imkime po 220 mg. po 
tris per dieną per du mėnesius, 
pavalgę. Po to mėnesiui per
trauką — ir toliau tas pats. Gau
siai žalių lapų ir citrininių vaisių 
bei jų sunkų vartodami save ge
rais kareiviais prieš sklerozę ko
von išstatysime.

Visapusiškai .visą savo gyve
nimą gerai tvarkydami, džiaugs-
ihą iš gerų darbų, o he iš rū
kalų bei svaigalų ar apkalbų tu
rėdami, savo gydytojo globoje 
būdami, mes kovosime su Sklero
ze pagal šių dienų medicinos rei- 
kalaviihus. Jei rytoj atsiras ge
resnių kovos būdų, juos įjung
sime savon veiklon. Sėkmės. Vėl 
parašykit, jei kas dar neaišku.

SKAITYK cNAUJIENAS” - 
rOS TEIKIA GERl^’JuIAS, 
’ETSlNGT4UŠTAS ŽINIAS

dideliu vislumu. Kas 2-3 metus 
lemingai masiškai žūva. Iki šiol 
nepavykdavo išaiškinti šio keisto 
reiškinio paslapties. Neseniai, 
atlikus biocheminių tyrimų se
riją, jų žuvinio mįslė buvo išaiš
kinta.

Tais metais, kai šiaurės kraš
tuose būna ilgas ir šiltas ruduo, 
lemingai labai dauginasi, todėl 
jieiris iina trūkti maisto. Lerniri- 
gai darosi agresyvūs. Anksčiau 
ar vėliau žvėriukų susierzinimas 
pasiekia tokį laipsnį-, kad, atro
do, tuojau prasidės visuotinės 
peštynės. Ir staiga visas susi
jaudinusių žvėriukų tuntas stri
magalviais ima bėgti. Ieškoda

mi naujų ganyklų, lemingai ma
siškai žūva.

Tačiau žūva ir tie žvėreliai, ku
rie pasilieka vietoje. Situacija, 
kuri susidaro dėl bado, yra stip
riausias graužikų nervų siste- 
riios dirgiklis. Veikiant šiam dir
gikliui, iš pradžių žymiai padidė
ja daugelio hormonų sintezė ir 
Įjagreitėja medžiagų apykaita. 
Tačiau po intensyvaus dirgini- 
mo atsiranda nervinių procesų 
slopinimas, o dėl to labai suma
žėja į kraują išskiriamų hormo
nų, ypač insulino, kuris valdo 
gliukozės pasisavinimą, kiekis. 
Dėl šios medžiagų apykaitos ka
tastrofos žvėreliai ir žūva.

(M. ir G.)
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mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žūs leidinys. S1.50.

3. A. Gledriūš, MURKLYS, 24 apjTsakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1.80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersčnienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

$ Ma-roniš JAUNOJI LIETUVA, pSemi. 118 psl., SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. StanČikaitės iliūstVacijos, 186 psl., kalnė 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS ^ĖNKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių fr Žygių-.Iliustruota dail. Z., Sodeikienės. 
Didelio formšto, kietais viršeliais, puikūs 77 psl. leidinys. Š3.00

8. Jbnas VHaitls, SENOVĖS LIETUVIU OlfeVAt mitologijos posmai. 
Eiliuoti-padavimai, legendos ir pasakos — kaip sehovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinu lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.
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aukštumoje. Na, ir su skleroze 
reikia jau šiandien — ir kiekvie
nam kovoti visais Įmanomais
mums būdais ir priemonėmis.
Daugiau apie tai — kitą kartą.

Pasiskaityti. Medical Times, 
Vol. 83, January 1955, No. 1.

STENKIMĖS TEISINGU
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Geriausia kova su skleroze
Klausimas. Prašau paaiškin

ti, kaip reikia geriausiai kovoti 
su arterioskleroze. Visi mes sen
stame ir nė vienas nenorime būt
seniais. Dažniausiai imame tau
pyti sveikatą tik tada, kai jos ne
tenkame. Kaip čia geriau būtų 
elgtis, prašau gerb. daktarą 
mums nurodyti. Ačiū.

Atsakymas. Kol jaunas rei
kia sėti pasėlio grūdą. Vėliau tik 
pjausime, ką pasėję būsime. Taip 
aiškios tiesos neprisilaikome, o 
piauti gerus vaisius norime. To
kio dalyko nėra ant žemės. Visa
me kame turime prisilaikyti

bar, naujai užgimę, siekti svar
biausio man ir tamstai: per ge
rus darbus artimui visi eikime
savos asmenybės žmoginti, sa
vų jausmų brandinti. Tik to
kiu keliu eidami; mes pajėgsi
me tapti pajėgiais kovoje su 
skleroze. Mat, prisilaikyti gam
tos dėsnių pajėgia tik jausmais 
žmoniškas asmuo. Kito kelio į 
sklerozės tvarkymą nėra, nes ne
žmoniškas asmuo neseka, kad ir 
geriausių pavyzdžių. Jausmais 
pairusiam veltui visos daromos 
geriausių gydytojų pastangos: 
toks eina pražūtin, nieko, net sa
vos gyvybės ankstybo praradi
mo nebodamas.

Prileiskim, kad mes pradėjom 
ryžtis tvarkytis •— atgimti žmo
niškai elgsenai. Prileiskim, kad 
mes tame ryžte laikomės, nors 
kartais kiek Į šalis paslystame. 
Tai žmonišką — todėl toliau ga
lima patarti, kaip su skleroze ko
voti.

šalinkime nuo savęs visus skle
rozę artinančius veiksnius: cu
kraligę, pakeltą kraujospūdį, 
nervuotumą, skubotumą, nutuki-

gamtos dėsnių. Žiemą negali jur- mą, persaldžius valgius, perrie- 
gino sodinti į sniegą, kad jis žy- bius patiekalus, na, ir gerinkime 
dėtų. Tai materijos dėsnių pri- savo veislę. Prigimtas mūsų 
silaikymas. Negali policijos pa-1 kraujagyslių merikumas gali vis- 
galfta upššĖgot: amerikietį nuo ką nulemti blogėjbn pusėn.
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(Tęsinys)
Lietuvos ąžuolas, atlaikęs 

“Agnieškos” puolimą
Važiuojant toliau minėta Wy

oming avenue sėkme abiejose 
gatvės pusėse namų sienose ly
giai vienodai išvestas linijas, iki 
kiek vanduo buvo pakilęs tva
no metu ir palikęs savo pėdsaką 
medžio sienose silpnesnį, mūro 
sienose visiškai aiškų. Visur van
dens nublukintų sienų linija 
buvo maždaug žmogaus augumo, 
tai yra apie 5 ar 6 pėdos.

Beveik jau Wilkes Barre besi
baigiant, Liudas staiga įsuko į 
gazolino stoties aikštelę. Maniau, 
kad gazolino pritrūko, bet jis pa
rodė į duryse didelėmis raidėmis 
užrašą: “Paulauskas”.

“Ana ir jis pats”, parodė man 
arti 7 pėdų ūgio geriausiame am
žiuje tvirtą kaip ąžuolą vyrą, šios 
stoties savininką, kurio rankos 
paspaudimas buvo toks pat kaip 
Jack Sharkey. Parodė vandens 
“įbrėžtą” juostą savo Service ga
ražo sienoje.— buvo lygiai 6 pė
dos.

“Tai pačiam bepig, nors galva 
likosi virš vandens”, juokauda
mas sakau, “o mano ūgiu van
dens būtų pusė pėdos virš gal
vos...”

“Nedaug ir manoji tebūtų iš 
vandens kyšojusi”, juokėsi jis. 
“Be to reikia neužmiršti, kad di
džiojo potvynio metu vanduo 
plaukė iki 40 mylių per valandą 
greičiu”, surimtėjęs pridūrė Vy
tautas Paulauskas.

Garaže lentynos atrodė pus
pilnės, viskas vietoje, tik sienų 
kampe trūko kai kurių ornamen
tų ir prie garažo galo tebegulė
jo didelė krūva suverstų, dar 
nespėtų pavežti vidaus įrengi
mų ir iš kitur vandens atnešto 
laužo.

“žiūrėkit”, sakau”, ar tose są
našose nėra užsilikusi kokia kau- 
kuolė iš tvano išardytųjų senka
pių, kaip jūsų spauda rašė?”

“Tvanui praėjus žmonių van
dens išneštus kaulus pirmoje ei
lėje surinko ir su pagarba nau
joje vietoje palaidojo, nors vis 
dar randama Kaukolių, užkliu
vusių narnų bėišmahtuoše”, atsa
kė Paulauskas. Kaip buvo ra
šyta, tvenkiniui lūžus vanduo su 
neapsakoma jėga išvertė senas 
kapines, vadinamas “Cemetery

44” .ir apie 2,000 karstų nusine
šė su savim, išbarstydamas jų 
įtalpas visais paupiais, po žmo
nių kiemus, rūsius ir apatinių 
aukštų kambarius... Susqueha-v 
nos vanduo buvo pakilęs 18 pė
dų — dvylika iki gatvių lygio ir 
dar 6 pėdas aukščiau gatvių 
grindinio...

Agnes uraganas, iš Atlanto 
persimetęs į kontinentą užmušė 
118 žmonių, suardė arba sužalojo 
116,000 gyvenamų namų, prida
rė nebe milijonus, bet bilijonus 
dolerių nuostolių, 206 apskričius 
ir 27 miestus pavertė katas
trofos aukomis, bet iš visų 
skaudžiausiai nukentėjo Wilkes 
Barre. Oficialiai paskelbta, kad 
ši Agnes audra buvo didžiausio
ji gamtos katastrofa, kokią tik 
JAV-bės kada yra turėjusios.

Wilkes Barre skaudžiausia 
rykštė buvo tas lipus rusvas 

dumblas, kurį smarkiai bėgdami 
milžiniški vandens verpetai iš
plovė iš skardžių ir upės dugno. 
Tas dumblas persunkė visas pa
talpas ir daiktus, nuklojo gat
ves, aikštes, kiemus, namus, 
krautuves ir viską, kas likosi sro
vės nenusinešta.

Tvanui atslūgus ir saulei vėl 
sušvitus, tas dumblas sudžiūvęs 
virto gelsva pudra, smulkiausiais 
“miltais”, ir mažiausio vėjelio 
ar vežimo sukeltas lindo į akis 
ir gerklę, versdamas kosėti, 
čiaudėti ir ašaroti. Krūvos sąna
šų, dar nespėtų pavežti tebeter- 
šė nuošalesnes gatveles. Mums 
ten esant rugsėjo 9 dieną, vos 
dešimtoji dalis biznių tebuvo ati
daryta, bet didžioji dalis namų 
buvo tokie, kad apatiniuose aukš
tuose iš gatvės pusės galima bu
vo užmatyti jų kiemai. Dauge
lis namų buvo likę vieni kevalai. 
Viskas pilka, dulkėta ir nuo dul
kių paraudonavusios žmonių 
akys. Iš 15,000 benamiais liku
sių Wyoming Slėnio piliečių, di
džioji dalis spėta patalpinti trei- 
leriuose ir evakuacijos centruose 
toliau nuo miesto. Kurie pasi
liko mieste, tikėdamiesi greitu 
laiku apsigyventi savo namuo
se, bent antruosiuose aukštuose, 
nerado vandens nei elektros. 
Dėlto mechanikų darbas virte vi
rė. Valymo, atstatymo ir pagra
žinimo darbai tas dienas tiek 
“virė”, kad per kai kurias gat-

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus.. Dramatiškai besikeiaančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. ,

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

mato, 128 psl. Kaina $1.—:
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Bliu rinktinė, 169 

psL Kaina S3.00.
1 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI ■ LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
A išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

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

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 psL, $8.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii 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. Eugeniius 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 $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai. 

55 psL $1.00.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. S3.M.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

M

Prancūzijos uoste Le Havre pro modernu motorinį laiv^ praplaukia 
Kolumbijos jūros kadety apmokymo burlaivis. Jaunie|i jūreiviai, 

lyg akrobatai, sulipę ant laivo stiebu.

■JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ

Vargonų muzika tokia pa
slaptinga ir tyli ramina pavar
gusį turistą. Pilnas keltuvas 
žmonių, barai ir restoranai, 
kurių čia žinoma ne vienas, ir
gi pilni. Hgasuknės damos ei
na į šokių salę. Gal privatus 
subuvimas? Visa viešbučio 
aplinką supa gražūs parkai. 
Čia atvykusį pasitinka fra
kuoti durininkai. Tai reto gro
žio viešbutis. Už tai ir iš kitų 
viešbučių čia vyksta turistai, 
kad galėtų nusipirkti retų me
džio kūrinių ir pasidairyti.

Rytą, dar bemiegant, ber
niukas išnešioja viešbučio gy
ventojams vietos laikraštį. Vi
sada randu per duris įkištą 
“The Stright Time”. Pavartęs

ves ir blokus buvo draudžiama 
pravažiuoti.

’Gyventojų nervai įtempti ir 
kad kai kuriems jie pradeda nu
trūkti. Ypatingai nelaiminguo
sius erzina tai, kad įvairūs tu
ristai, sensacijų gaudytojai, 
švariais bingtais automobiliais 
atvažiavę fotografuoja tvano pa
darinius ir kas pikčiausia, sten
giasi pasiimti ką nors kaip “su
venyrą”. Vienas Wilkes Barre 
pilietis visas likusias jėgas įtem- 
damas baigė iš savo namo ir kie
melio pašalinti šleikštu purvą ir 
apvalyti gyvenamas patalpas, bet 
po to atsisėdo fronte prie savo 
namo ir taip, nejudėdamas, iš
sėdėjo ištisas tris dienas. Penki 
Wyoming Slėnio gyventojai iš 
desperacijos nusižudė... Bet di
džiuma išlaikė nepairusius ner
vus ir sako “Arba šis miestas pa
sidarys “prakeiktai” pirmaeilis 
miestas visoje Amerikoje arba 
liks vien dvasių ir vaiduoklių 
miestelis”.

Paklausus apie lietuvius ir jų 
likimą šiame mieste, Vytautas 
Paulauskas patarė nuvykti pas 
“Garso“ redaktorių Matą Zujų, 
kurs tokias žinias renka ir turi, 
bet pastebėjo, kad Zujus gyvena 
už 5 mylių ir kad jo paties name
lis yra skaudžiai nukentėjęs. 
Bandėme senųjų laikų mielą pa
žįstamą aplankyti, bet ta kryp
timi gatvės dėl remonto buvo už
darytos, tad teko to noro išsiža
dėti.

Norėjau dar pamatyti “Forty 
Forth Cemetary”, bet buvo to
li iš kelio ir nebebuvo laiko...

(Pabaiga) J. Pr.

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU šokiu švenčių takais
100 didelio formato psl., daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, IIL 60608

Lumpur, kurios gyventojų tik|atsisukę 
t apie 300.600, iš kurių apie pu
sė kinų. Gal 15 procentų indų 
ir kitų priemaišų. K. L. moder
nus miestas , išaugęs kauėuko 
plantacijų ir cino rūdos ka
syklų srityje. Turi garsų uostą 
Swettenham, kuris susjungtas 
geležinkeliu. Tai ir yra žymiau 
sias Malakos pusiasalio kultū
ros centras su mokyklomis, bet 
krašto valdžia viską daro jiems 
pašalinti.

Jų tautinis nešiojamas vyrų 
rūbas, ilga balta lyg moterų 
suknia ir turbanas, apjuostas 
spalvotu lanku. Dauguma mo
terų nešioja taip pat ilgus rū
bus, nors veidų neprisidengu- 
sios^wJy architektūra išskirtina 
ir, pamatęs geležinkelio stoti, 
aš buvau tikras, kad tai meno 
galerija arba koks muziejus.

Kai atvyko mano naujas pa
žįstamas ir išvežė aprodyti 
miesto parkus ir žymiąsias vie
toves, buvau nustebintas tokiu 
gražiu už laisvę kri tusiems pa
statytu paminklu. Paminklą 
supa vanduo, aukštuma iškelia

radau žinutę, kad nuo praėju
sio karo užsilikusią granatą 
radęs susisprogdino berniukas. 
Keista. Tą dieną jiems buvo 
pati įdomiausia žinia ir visi tą 
nelaimingą įvyki labai jau ap
gailėjo.

Kraustausi jau išvykimui ir 
palieku dėvėtus rūbus valyto
jai. Koks jos didelis džiaugs
mas, tarytumei kokias bran
genybes aš jai būčiau dovano
jęs. Pasišaukiu kitą ir jai ati
duodu lagaminą. Pirkausi nau
ją ir man jis nebereikalingas. 
O jiems, vietiniams dėl bran
gumo ne viskas prieinama. Tai
gi, kad ir tokie menkniekiai 
jas pradžiugina. Jos laksto ne
bežinodamos kaip man patar- 
naudoti ir kaip atsidėkoti.

Važiuojant i aerodromą, pra
deda lietus pilti kaip iš prakiu
rusio dangaus. Už tai čia taip, 
žavingai visur žalia, kai lietus 
taip dažnai nuplauna visą gam
tą. Aerodrome einu tiesiai į 
informacijos centrą. Kai suži
nau, kad i Australiją iš čia 
kainuoja 650 dol. atsisakau tos 
kelionės. Maho bilietas ne į 
tą kraštą. Be to, turiu tiek 
daug keliauti.

Sutvarkęs formalumus, sė
džiu ir stebiu, kaip smulkiai 
iškrato keleivius, kurie važiuo
ja į Ceiloną. Atskirai vyrus ir 
moteris Įsiveda i geltona marš
ka apvilktą būdelę ir tik po ko
kių penkių minučių iš ten ke
leivis teišeina.

Į MALAJŲ SOSTINĘ 
KUALA LUMPUR

Perleidžia čia ir mus per 
kontrolę , bet jau taip manda
gioje formoje, aiškiai patai
kaudami turistams. Nusibodo 
visokių hieroglifų užrašai. Kai 
lėktuve pristigo angliško laik
raščio stuardesė paraudusi ma
ne atsiprašinėja. Raminu ją, 
kad aš gausiu vėliau, jei žino
ma, dar bus laiko. Juk skridi
mas tik vos 45 minučių. Taigi, 
geriau jau užpildysiu laiku vi
sus blankus.

Kai lipome iš lėktuvo ir 
smarkus lietus vis nesiliovė 
pylęs, tai pasitikęs tarnauto
jas išdalino visiems tokius ja
poniškus medinius skėčius ir 
saugiai suėjome Į aerodromą. 
Tokio liuksusinio pasitikimo 
mažoje valstybėje nesitikėjau.

Čia vaikšto iš lėto turbanuo- 
ti arabai. Jie niekur neskuba. 
Keleivių nėra daug. Netikėtai 
susipažistu vieną emigracijos 
tarnautoją, viešbutį ir vėliau pa
ima į savo mažytį vokišką auto
mobilį ir išrodo man miesto žy
mesnes vietoves. Tai buvo taip 
miela, rodos būčiau atvykęs į sa
vo kraštą. Tai buvo maloni 
staigmena.

Kai autobusu vykstu į miestą, 
lietuje matosi vaikšto bandos 
gyvulių. Jas gano maži berniu
kai ir jie man priminė, kai te
ko porą metų vaikščioti paskui 
gyvulių būrį ir laukti saulės 
nusileidimo.

Mažai mums žinomas kraš
tas Malajai ir jos sostinė Kuala

šypsosi. Tikrai, 
šypsotis yra iš ko. Tokių ir aš noję, 
dar nebuvau matęs.

Kai pasiekiau viešbuti 
vo jau vėlokai.
siui, nes ryt rytą išvažiuoju.

Rytą pabudino skardus gai
džių giedojimas. Atrodė, kad 
būčiau kur nors kokiame Lie
tuvos kaime, 
nu lauk,
nę nuvykti Į aerodromą.

kad Singapūre Ambasadoje. Suži- 
kad esu lietuvis, jie sa- 

'kosi pažįstą Sidnėjuje keletą 
bu-'lietuvių, žinoma, pasako kom- 

kubėjau poil- plimentų lietuvių adresu. Tai 
vis mandagumo žestas.

Lėktuvas nedidelis 
tajs ore pasiūbuoja, 
daugiausia vietinių.

ir kar- 
Keleivių 
Jie visi

mu, 
se.

jo didingumų. Nuo ten gerai nustebo pamatę,
matosi parlamento rūmai, uni
versitetas ir kitos valdžios 
įstaigos.

Tokio nuoširdumo iš nepažįs
tamo patyręs, pakviečiau ji i 
gerą restoraną vakarienei. Jis 
apgailestavo neilgą mano čia 
buvimą, nes nebeturėjo laiko 
supažindinti su savo šeima.

Alsuoju įvSsais plaučiais ir 
negaliu atsidžiaugti bent čia 
tokiu tyru gaivinančiu oru. Ne
iškentęs pasigiriu savo paly
dovui. Jis pradžiugęs nors tuo, 
kad man patinka jų krašte kas 
nors, kad ir tyras oras.

Kai atsisveikinu savo naują 
pažįstamą, jis palieka man sa
vo adresą. Prašo rašyti ir dar 
priduria: “dirbu lėktuvų sto
tyje, kas žino, gal ir aš kada 
nors nuvyksiu į Ameriką? Ta
da bus malonu pasimatyti”. 
Tikrai, kas gi gali žinoti.

Žengiu viešbučio link ir ma
tau ateina pora vaiduoklių. Tai 
australietiški hipiai. Jei ne 
mieste, tai būtų galima ir nu
sigąsti. Susivėlę. Vienas prisi
rišęs skambalą. Kitas apsikars
tęs taip, kad sunku būtų ir at
spėti kokie skudurai ant jo 
griešno kūno kabo. Jis vieną 
batą nešasi rankoje ir dar lyg 
norėdamas visu dėmėsi at
kreipti jį maskatuoja. Praei
viai visi žiūri į juos ir į manę

Atsikeliu ir išei-jtamsiaodžiai ir lengvai išski- 
kad gaučiau prieinu--rianii veido struktūra. Vienas 

Gat-jkitas su baltu turbanu ir net il- 
vės dar tuščios ir taip tylu ra-lgu rūbu, šampanas nuotaiką 

lyg ne mieste, o dykumo- kaip mat pagyvino. Kalbos ir 
pažintys mezgasi. Kiekvieną

Saulė jau ritasi virš miesto kartą, kai sėdu į lėktuvą, gal- 
mūrų ir aš su kitais keleiviais voju 
gražiu asfaltuotu keliu traukiu 
į aerodromą galvodamas, kad kimų,
verta būtų čia užsukti, kad ir šampano, 
trumpam.

Kai bokšto viršūnė išnyra iš 
už kalnelio, 
d romas. f 
taus ore nors maudykis. Į že
mę trykšta saulės spinduliai ir 
gražina spalvingąjį, ramų ir 
gražiai tvarkomą kraštą. Ap
gailiu, kad turiu palikti.

Pasų kontrolės tarnautojai 
, kad aš taip 

Prižadu 
sali ap- 
kad jų 

ir stebi-

jau greitai 
netrukus vėl 
lankyti. Jie 
kraštą mažai 
si kaip aš ji

kad tik viskas būtų lai
mingai. Juk tiek visokių atsiti- 

Taigi, kad ir po taurės 
vis tiek kolei burz

gia lėktuvas skrosdamas debe
sis, esu neramus.

žinau netoli aero-l Lėktuvo ratai atsitrenkė į 
Po vakarykščio lie-jžemę. Keleiviai visi atsipučia, 

lyg sunkią naštą nuo pečių kas 
būtų nukėlę.

Grakščios stuardesės tailan
dietės. stovėdamas prie lėktu
vo durų, atsisveikina ir palin
ki gerų atostogų Bangkoke.

Lėktuvų stoti remontuoja 
didina. Lendame tokiais ur
vais. Nejauku. Pagaliau sus- 
stojame prie pasų kontrolės. 
Pokšteri į pasą štampą ir einu 
laukti lagaminų. Sukasi ir su
kasi juodas, platus medžia
ginis lankas ir per jį atrieda 
visų keleivių laukiami lagami
nai. Tada griebi juos ir skubi 
prie peržiūrėtojų, kad greičiau 
suskubtum prie pinigų keiti
mo langelio ir nuo tenai gau
tum autobusą arba taksį.

(Bus daugiau)

išvykstu, 
jų mažą 
tvirtina, 

i kas žino 
įtraukiau į savo 

kelionės maršrutą. Man praė
jus pasų kontrolę ir išėjus į iš
važiavimo vietą, jie suėjo ir 
vis dar su manimi kalbėjosi. 
Smalsiai teiravosi apie Ameri
ką, jos gyvenimą, žmones bei 
įsikūrimo galimybes.

TAILANDAS, BANGKOK
Lėktuve patarnavimas, sa

kyčiau amerikietiškas, čia ir 
šampanas, valgiai ir minkšti 
gėrimai, šalia manęs sėdi po
ra iš Australijos. Jis dirbąs

SKAITYK PATS IR PARAGINS
KITUS SKAITYTI

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti 'paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kaina 
$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.- * ’ f

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

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu Ir pasiųsti:

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

Taupymo Indeliai 
Apdrausti iki S2CPOO.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, IIL 60006

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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PRANYS ALŽĖNAS

DU NAUJI
Beveik vienu ir tuo pačiu me

tu abu leidiniai gauti mano pa
stogėje, tačiau perskaitymo at
žvilgiu, dėl laiko stokos, abu 
turėjo palaukti ilgojo savaitga
lio.

Tie du leidiniai — tai mūsiš
kių plunksnos žmonių organas 
“Lietuvis Žurnalistas” ir Fron
tininkų politikos žurnalas nau
jausias numeris, dengiąs 1972 
m. balandį “Į Laisvę”. Vienas ir 
kitas spaudos svečiai — gana 
įdomūs ir intriguojantys skaity
toją savo paskirtimi, nes, kas gi

Dienraščio kainos;
Chicagoje ir priemiesčiuose 4 

metams  >22,00 
pusei metų>12.00 
trims mėnesiam* 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose:
metams — 
pusei metų

Subscription Rates:
tn Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
dx months. $7.00 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year. 
>11.00 per six months, $6.00 per 
three months; Canada $22.00 per year; 
ather countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 15 c. on Saturday

111.00

trinu mėne^ianu __ _____
vienam mėnesiui _______

. $6.00
_ tt-00

Kanadoje:
metams ______ * _____
pusei metų ____________
vienam mėnesiui _______

. $22.00

. $12.00

. $3.00

Užsieniuose: 
metams _ ___________ - . $23.00
pusei metų ------------------
vienam mėnesiui -----------

. $13.00

. $3.50

Naujienos eina kasdien, f ištiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
TIL 60608. Telet HAymarkat 1-6100.

Pinigu; taikia liųnt pakte Money 
Orderiu kartu au užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien išskyrus sekmadienius, nuo

Kartojamas bereikalingas įtarimas
Gediminas Galva, išradingas nepatikrintų žinių ko

mentatorius, praeitą mėnesį Drauge paleido gandą, kad 
JAV keičia savo užsienio politiką ne tik Lietuvos, bet ir 
kitų pavergtų tautų atžvilgiu. Jis rėmėsi okupacinės 
spaudos, trokštančios tą politiką keisti jau kelintas de
šimtmetis, pavergtame Vilniuje spausdintu pranešimu. 
Išradingas komentatorius žino, kad politiką keičia atsa- 
komingi valstybės pareigūnai, o ne rusų sufabrikuota ir 
savo žmonėms paskelbta pageidaujama žinia.

Galvos paleistą gandą įsikando kiti lietuviški laik
raščiai. Galvos įtarimas buvo minimas susirinkimuose ir 
kartojamas radijo žiniose. Žinią pakartojo ir praeitos sa
vaitės Keleivis, pridėdamas ilgą JAV Lietuvių Bendruo
menės pasigyrimą apie jos atstovų žygius tuo pačiu rei
kalu Valstybės Departamente ir pasikalbėjimą su Bulga
rijos ir Čekoslovakijos reikalus tvarkančiu pareigūnu, 
kuris taip pat prižiūri ir Pabaltijo reikalus. Bendruome
nės pranešimas aiškina atsakingiems JAV pareigūnams, 
kad “draugiški posėdžiai, oficialūs pranešimai bei kon
ferencijos su sovietų pareigūnais Vilniuje negali neiškel
ti abejonių, kieno pusėje yra JAV vyriausybė, ypač šiuo 
metu, kada kova už laisvę Lietuvoje intensyvėja ir 
tvirtėja”.

Kieno pusėje dabartiniu metu stovi JAV vyriausybė, 
gali nežinoti Gediminas Galva ir dabartinė JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybė, bet didelė Amerikos lietuvių 
dauguma tai labai aiškiai žino. JAV vyriausybė visą lai
ką stovėjo su tais, kurie kovoja už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Sovietų ^valdžios paskelbto Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą ji'niekad nepripažino ir nepripa-. 
žįsta. To nepripažino demokratinės JAV vyriausybės, to 
nepripažįsta ir prezidento Niksono vadovaujama respub
likonų vyriausybė.

Valstybės departamente, kongreso komitetuose ir 
atsakomingų partijos pareigūnų posėdžiuose šis klausi
mas keliais atvejais buvo keltas. Alto pirmininkas Dr. 
Kazys Bobelis, paskutiniu metu besilankydamas Washing
tone ir Valstybės Departamente, kėlė šį klausimą. Jam 
buvo aiškiai pasakyta, kad prezidento Niksono adminis
tracija nesirengia sankcijonuoti sovietų karo jėgų pa
grobtų Pabaltijo valstybių įjungimą į Sovietų Sąjungą. 
Sekretorius William Rogers metų pradžioje raštu tai pa
tvirtino, tuo tarpu išradingas komentatorius nepasitiki

savo žodžio nesulaužiusio garbingo žmogaus pareiškimu, 
bet pasigauna Vilniuje viską falsifikuojančių specialistų 
išgalvotus pareiškimus ir ant jų stato naujus įtarinėji
mus. Panašiai elgiasi ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadai. Amerikoje gavę prieglaudą nuo persekiojančių 
komunistų, čia laisviausiai gyvenę 20 metų ir turėję pro
gos savo akimis matyti JAV vyriausybės pastangas siekti 
taikos ir pastoti kelią komunistų bangai ne tik rytų Eu
ropoje, bet pietų Azijoje ir Artimuose Rytuose, jie dar 
nežino, kurioje pusėje stovi JAV vyriausybė. Amerikos 
aviacija kiekvieną dieną bombarduoja naujiems puoli
mams besirengiančius komunistų batalijomis, JAV duo
da prieglaudą nuo komunistų pabėgusiems žmonėms, 
Amerikos karo jėgos stabdo sovietų tankus nuo žygio į 
vakarų Europą, o bendruomenės vadai klausia, kurioje 
pusėje stovi prezidento Niksono vyriausybė?

Amerikoje labai daug kas galima. Amerikoje galima 
ne tik prezidento, bet ir Valstybės Departamento klausti 
nepatikimiausius dalykus. Amerikoje ir p. Galvai galima 
išradinėti nepatikimiausius dalykus, jeigu tiktai jis ran
da, kad jam tuos “išradimus” spausdina. Bet Ameriko
je negalima save pajuokai pastatyti. Tai leidžiama tik 
juokdariams. Jokiu būdu Amerikos lietuvis negali savęs 
ant juoko pastatyti. Kol lietuvis bus rimtas, tai ameri
kiečiai su juo skaitysis, bet kai Amerikos lietuviai taps 
pajuokos objektu, tai Washingtone lietuviams bus už
darytos durys.

Šis klausimas buvo iškeltas ir Tabor farmoje bend
ruomenės suruoštoje spaudos konferencijoj^. Niekas taip 
gražiai ir švelniai nepadėjo į savo vietą išradingų įtari- 
nėtojų, kaip ton konferencijon atvykęs p. Žmuidzinas. 
Jis priminė susirinkusiems prieš kelis metus Sovietų Są
jungos ir JAV pasirašytą, bet iki šios dienos dar neįsi
galiojusią konsularinę sutartį; jis pasakė, kad JAV kon
sului Leningrade duota nepaprastai didelė teritorija, ap
imanti ir visas "Pabaltijo valstybes; jis pasakė, kad pra
eitais metais tas pats JAV konsulas buvo nuvykęs į Rygą, 
bet niekam į galvą neatėjo mintis tą konsulo/pasirodymą 
po Latvijos sostinę skaityti pakeitusiu pagrindinius JAV 
užsienio politikos dėsnius. Jis neturįs jokio rimto pagrin
do manyti, to paties konsulo nuvykimas Į Vilnių įneštų 
pakaitų. P. Žmuidzinas atsisakė vertinti p. Galvos komen
tarus. Kiekvienam buvo aišku, kad įtarinėjimams nebu
vo jokio pagrindo.

Jeigu Amerikos lietuviai nepasitikės ątsakomingais 
JAV pareigūnais, jeigu jie, be Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovų, Valstybės Departamentam siuntinės faktų 
nepatikrinusius, bet išradingais gandais tikinčius bėnd- 
ruomenininkus, tai pavergtam kraštui bus sunkiau padėti.

LEIDINIAI
nenorės patirti, ką rašo ir ko sie
kia naujoji mūsų žurnalistų Są
jungos valdyba išeivijoje arba, 
ko siekia ir su kuo kariauja ko
vingasis politikos žurnalas “Į 
Laisvę”. Pirmiausia apie laik
raštininkų organą.

Iš “Pranešėjo” j “žurnalistą”
Pakeistas pavadinimas, tai 

naujosios sąjungos v-bos suma
nymas ir padarinys. Tąjį orga
ną, pavadintą “Pranešėju”, gali
ma sakyti, “pagimdė” ir išleido 
į pasaulį anoji sąjungos v-ba, va- 

dovautojl Vyt. Alanto. Ji — toji 
valdyba — ir vadino leidinį kuk
liau — “biuleteniu”, o ši — nau
joji valdyba — tąjį darbą tęsia 
toliau, bet jo nebevadina nei biu
leteniu, nei Pranešėju, bet ne
periodiniu leidiniu — “Lietuviu 
žurnalistu”. Ar gerai tai pada
ryta, ar blogai — sunku katego
riškai teigti, bet atrodytų, kad 
gerai. Pranešėjas, atrodo, galė
tų būti leidžiamas kokios nors 
kaimo krivūlės ar seniūnijos var
du, bet čia — labai aiškios paskir
ties žmonių leidžiamas leidinys 
— lietuvių žurnalistų, tai kodėl 
jo ir nepavadinti tikruoju vardu 
“Lietuvis Žurnalistas”?

Dabar — dėl jo turinio, išvaiz
dos ir apipavidalinimo. Viskas, 
atrodytų, labai gražu ir tvarkin
ga. Spaudos leidinys — spau
dos žmonių leidžiamas, tad todėl 
gal ir atrodo gerai, gražiai ir tu
riningai. Beje, anojoj sąjungos 
v-boj “Pranešėją” redagavo pats 
pirmininkas — Vyr. Alantas, o 
šiojo j — šitas darbas pavestas 
“senam spaudos vilkui”, taip pat" 
Vytautui Kąsni finui, v-bos vice
pirmininkui.

Viršelyje — keturios labai ryš
kios nuotraukos (ofseto spaudos 
nuopelnas) — tai dviejų senų 
spaudos darbuotojų, parinktų Są
jungos garbės nariais — Leonar
do šimučio ir Juozo Žilevičiaus, 
o taip pat — dviejų darbščių jau
nų žurnalisčių — Jūratės Kazic- 
kaitės ir Jorūnės Jonikaitės. 
Taip pat ir žodis apie dabartį ir 
ateitį. Pirmam puslapyje ir lei
dinio turinys išvardintas. Čia jį 
pakartoju: Žurnalisto misija, At
virai ir nuoširdžiai, Liet. Žurn. 
s-gos veiklos gairės, Mūšų s-gos 
veikla įsisiūbuoją, Lietuvių žur
nalistinės studijos Čikagoje, Pa
saulio spaudos žinios, Jaunieji 
žurnalistai, Dr. Petro Daužvar- 
džio fondas, Laikraštinė kalba, 
Pirmasis 100 dienų, Lėšos, auko
tojai ir narių pareiga, Knygos, 
Mūšų mirusieji, Kronika.

Viskas, kas šiame leidinyje 
atspausdinta, atrodo, taip reika
linga ir taip gražiai tinka, kad, 
galima šakyti, “nei pridėt, nei 
atimt”. Dar kas skaitytojo, 
ypač spaudos darbo puoselėtojo 
akis džiugina, tai viena kita ci
tata iš Redaktoriaus pasisakymo 
ir iš “S-gos gairių”. Vytautas 
Kasniūnas, rašydamas nuošir
džiai ir atvirai, teigia:

“Tikime, kad buv. valdybai pa
sisekus išjudinti sąjungos veiklą 
suorganizuojant per 170 naujų 
narių (šiuo metu turint apie 
270), sekančioms valdyboms rei
kės daugiau dėmesio kreipti į 
mūsų profesinį gajumą.

“Todėl mes mėginsime jo pus
lapiuose ryškinti mūsų profesi
nės gyvasties plėtimą, žinių ir 
patirties pasidalinimą, ieškoti 
naujo kūrybinio kelio ir atsikra
tyti. neigiamybių.

“Daug vilčių dedame į jau- 

n uosius spc’idos darbuotojus. 
Juos stengsimės ugdyti šiam dar
bui, Jau dabar planuojame vie
ną šio leidinio numerį skirti jau
nimo spaudai”.

O “gairėse” apie Dr. P. Dauž- 
vardžio vardo spaudos fondo stei
gimą šitaip rašoma:

“...iš jo premijomis bei stipen
dijomis skatinsime jaunimą stu
dijuoti žurnalistiką, lietuviškai 
rašyti, pamilti savąją spaudą ir 
joje bendradarbiauti. Norėdami 
paruošti naujų žurnalistų, esa
me pasiryžę organizuoti paskai
tas bei kursus ir išleisti žurna
listikos vadovėlį”...

Dar toliau;
“Darysime viską, kiek mūsų 

pastangos leis, kad laisvoji lie
tuvių spauda laikytųsi spaudos 
etikos, kad jos puslapiuose la
biau atsispindėtų vienybės dva
sia ir nebūtų išsišokimų nei prieš 
atskirus asmenis, nei prieš ideo
logines grupes”.

Tad, sėkmės ir “gero vėjo”.
“Į Laisvę”

šiame numeryje, kaip papras
tai, pradžioje atspausta eilė skai
tytojų laiškų, toliau — redakto
riaus J. Kojelio ilgokas straips
nis, su plačiomis citatomis, apie 
tezes, aksiomas ir pagundas lie
tuviškame dialoge. Straipsnyje 
nuo anekdoto (nuo seno ir prie- 
kūrčio meškeriotojo ii- tokios pat 
karvių melžėjos pokalbio) — nu
einama iki Alto...

Pagrinde, su daugeliu straips
nio autoriaus minčių galima su
tikti, bet su daugeliu — ne. O 
tas viskas ir gimdo nelemtą da
lyką — polemiką ir nesibaigian
čius ginčus.

šiame “Į Laisvę” numeryje 
plačiai paminėtas neseniai miręs 
mūšų istorikas ■— mokslininkas 
a. a. Prof. dr. Z. Ivinskis jo pa
ties autobiograf ifniu rašiniu apie 
save, Dr. A. Damusio rašiniu 
apie velionį ir jo dailių biblio
grafija (nors nepilna).

Toliau spausdinamas mūsiš
kio jauno, bet labai iššiplėšušio į 
priekį kalbininko, dr. Antano Kli
mo rašinys apie “Nesibaigiantį 
ginčą” Baltų ir slavų kalbų san
tykiuose. Ar vieta šiame politi
kos žurnale tam straipsniui — tai 
kitas klausimas. Gal jam ge
riau pritiktų įtilpti į “Aidus”, ar 
kur kitur, bet iiė “Į Laisvę”?

Pagaliau, dr. C. M. gana keis
tas pokalbis šu svečiu, girdi, iš 
bkupuotdš Lietuvos, buv. mo
kyklos suolo draugu, bet dabar 
— gerokai subolševikėjusiu. Po
kalbyje, žinoma, viskas anoni
miška, netgi ir pokalbininkas, 
kaip matome, tik inicialinis. Ar 
reikėjo tas “interview” dėti į 
žurnalą, tai didelis ir labai dide
lis klausimas, nes jame, jeigu 
toks pokalbis ir buvo, viską “lai
mi” tas iš Lietuvos atvykęs bol- 
ševikpalaikis — viską girdamas 
pavergtoj Lietuvoj, visokius 

priekaištus nuneigdamas etc. 
Pvz., kad ir toks baigminis klau
simas ir “svečio” atsakymas:

“Jei Lietuvoje būtų laisvi rin
kimai, pasakykite, koks, Jūsų 
nuomone, nuošimtis pasisakytų 
už laisvą Lietuvą ir koks už da
bartinį statusą?”

— 80-85 nuošimčiai pasisaky
tų už dabartinį statusą.

štai, tau ir bolševikėlio atsa
kymas... Tad, kam tokia “me
džiaga” ir spausti žurnale, kuri 
tepasitarnauja tik raudonie
siems ?... -v

Žurnale randame atspaustą ra
šytojos Alės Rūtos pasigėrėtinai 
gražų įvadinį žodį, pasakytą 
Laisvės kovotojų tema literatū
ros vakare Los Angeles mieste 
1971 m. gruodžio 4 d., kuriame 
kalbama apie “Amžinąją laisvės 
giesmę”.

Dar toliau: Partizano idealas 
realybėje, Rusifikacijos tempas 
spartėja, Stipendijas skirti Sibi
ro lietuviams, Iš Lietuvos į Jung
tines Tautas, Laisvinimo veiks
niuose ir, pagaliau, žurnalo ga
le — du vedamieji: 1) Skelbti 
paliaubas ir 2) Bendruomenė tu
ri... Taigi, reikia ne tik siūlyti 
kitiems, bet ir patiems pasineš
ti “paliaubų” kryptimi...

Milijonai žmonių 
sovietų kalėjimuose

Kun. Richard Wurmbrand ne
seniai parašytoje knygoje “Voice 
of the Martyrs” (Kankinių bal
sai) surašyta daug balsų, gautų 
iš kalėjimuose, beprotnamiuose 
ir kabėtuose kankinamų žmonių 
Sovietų Sojuze.

Populiariausia- baudos forma 
dabar Šovietijoje esą narkotikai 
(drugs). Suimtajam ir kalina
mam žmogui jėga atidaroma bur
na ir jam įpilama chemikalų vad. 
aminazine. Nuo tokių “vaistų” 
žmogus netenka sąmones per iš
tisus mėnesius, o daugelis ir vi
siškai sąmonės nebeatgauna. Ki
tas “vaistės” sulfažine iššaukia 
žmoguje baisius Skausmus ir 
trūkius (mėšlungius), o būda
mas tokioje būklėje kankinys 
pasirašo, viską, kas iš jo reikalau
jama. _

Per rusu pogrindinę spaudą 
(Samizdat) vienas toks nelaimin
gasis kalinys Genadyjj Simanov 
aprašo savo kančias sovietų be- z 
prbtnamyje, prisipažindamas, 
kad jei kada ir išeis iš tos insti
tucijos, bet jau šieis kaip tik
ras pamišėlis idiotas... Pats kny
gos autorius kun. R. Wurm
brand sovietų kalėjimuose pra
leidęs 14 metų.

1 Pati prigimtis visus to mo
ko, ir kiekvienas beveik iš mo
tinos krūtinės įgauna polinki i 
savąją kalbą — ją vartoti, išlai
kyti ir propaguoti. M. Daukša

DR. ANTANAS J. GUSENAS

— Tu išvažiuoji i svetimą kraštą ir pas svetimus 
žmones, — prasitarė tėvas, kai nuvažiavome kokią 
mylią ir pasukome Į rytus. — žinok, kai būsi tarp sve
timą žmonių, niekad jų neapsunkink. Tu gali apsun
kinti savo tėvus, jiems tai nieko nereiškia, bet tu ne
turi teisės apsunkinti kitų žmonių. Kiekvienas turi sa
vo rūpesčių, tu neturi primesti jiems savųjų.

— Būk geras, — tarė motina. — Nepasileisk. Jeigu 
kartais tau būtų sunku ir negalėtum susitvarkyti, tai 
parašyk, mes padėsime parvažiuoti namo... Namo 
kelią visuomet turėtum rasti...

Tėvo pastaba manęs nepaveikė. Aš niekad nesiren
giau būti kitiems našta ir nebūsiu. Aš dar daugiau pa
sakysiu: aš ir namie nenorėjau būti našta. Kol mažas 
buvau, žąsis ganiau, bet kai paaugau, tai labai noriai 
dirbaih Tėvams norėjau parodyti, kad sau duoną aš 
jau tikrai galiu užsidirbti. Kai tėvas pasakė, kad ga
lėsiu išvažiuoti, tai esu tikras, kad už du dirbau. Pats 
vienas nupjoviau visus rugius.

Kitur krito motinos žodžiai. Važiavau nežiniom No
rėjau važiuoti, vargo nebijojau, nes buvau įsitikinęs, 
kad aš ji nugalėsiu. Jaunatvė ir manyje stiprėjanti jė
ga sakė man, kad darbo nebijočiau, pajėgsiu susitvar
kyti. Bet kai pasakė, kad nepasilcisčiau, tai man buvo 
skaudu. Buvo skaudu, kad mano motina būtų galėjusi 
taip apie mane pagalvoti. Aš. man rodos, buvau geras 
berniukas ir ryžausi visą laiką lokiu pasilikti. Niekad 
nieko nevogiau ir buvau pasiryžęs nevogti. Iš viso bu
vau pasiryžęs laikytis visų Dievo “prisakymų”. Man at
rodo. kad tokiu aš buvau namie, ir tokiu buvau pasi
ryžęs būti Amerikoje. Kad motina galėjo įsivaizduoti 

mane koki ir kad ji galėjo rasti reikalo net mane Įspėti, 
tai man buvo netikėtas dalykas. Tai reiškė, kad ji ma
nim nepasitikėjo.

— Jeigu gausi darbo ir uždirbsi kiek pinigo, tai žiū
rėk — taupyk. Be reikalo pinigų nemėtyk — tarė to
liau tėvas. — Žinok vieną dalyką, uždirbti pinigą sun
ku, o išleisti jis labai lengva. Apsirenk ir pavalgyk. 
Nevalgęs nebūk. Badausi, tai dar kokia liga prisika
bins. Apsirengti taip pat reikia. Taupyk kiekvieną die
ną. Ką susitaupysi, tą ir turėsi.

— Tėte, aš žinau, kad man reikia taupyti. Aš pir
ma turiu užsidirbti, kad galėčiau mokytis. Jūs juk ži
note. kad Amerikon aš važiuoju mokytis. Pirma tu
rėsiu užsidirbti pinigo, susitaupyti pragyvenimui ir 
mokslui, o tiktai tada galėsiu mokytis.

— Mokysiesi, jeigu galėsi, — įsimaišė tėvas.
— Aš manau, kad galėsiu, čia ne kiekvienas gali 

mokytis, nes mokyklų vietos yra aprėžtos, tuo tarpu 
Amerikoje visos mokyklos yra laisvos...

— Iš kur tu žinai? — jis manęs paklausė.
— Aš apie tai skaičiau, o be to, dėdė parašė, kad 

mokytis čia visi gali.
Nei neapsižiūrėjome, kai pasiekėm Pilviškius. 

Privažiavome prie Pilviškių geležinkelio stoties. Mudu 
su motina išlipome. Aš pasiėmiau savo lagaminą, o 
motina pasiėmė savo ryšulį, o kita ranka paėmė mano 
maišelį. Mudu su motina turėjome palaukti, kol tėvas 
susiras vietą arkliams pastatyti. Jis nutarė mane nu
vežti į Karaliaučių, bet arkliais jis važiavo tiktai Į Pil
viškius, o iš ten visi trys turėjome važiuoti traukiniu.

Pilviškiuose tėvas turėjo pažįstamų. Jis nuvažiavo 
ir paprašė, kad prižiūrėtų jo arklius bent tris dienas. 
Reikėjo juos kur nors pastatyti ir duoti jiems pakanka
mai pašaro^ Jis pasakė, kad turi kelias vietas arkliams. 
Galėjo ir pas pažįstamą žydą pastatyti, bet nutarė pa
sirinkti giminaitį.

Mudu su motina apžiūrėjome stotį, o tėvas, pasta
tęs arklius, taip pat atsirado. Jis jau buvo viską tinka
mai išskaičiavęs, neš netrūkus atėjo vyras ir atidarė 
langelį bilietams. Tėvas nupirko tris bilietus tiesiai į 
Karaliaučių. Bilietų pardavinėtojas paklaūšė, kur tė
vas su šeima rengiasi važiuoti, tai jis atsdke, kad va
žiuoja pas gydytoją. Motinai prieš kelis metus buvo iš
imtos kataraktos Vilniuje. Jai tada gydytojas liepė at
važiuoti į Karaliaučių ir leisti jam dar kartą patikrinti 
akis, tai jis taip ir darąs. Apie mano kelionę šu tėvais 
riifekas iieklaussė. Vaikai tais laikais galėjo važiuoti su 
tėvais.

Iš viso Pilviškių stotyje mums teko laukti tiktai va
landą. Bet per tą laiką tėvas viską sutvarkė. Kai atrie
dėjo iš Kauno greitasis traukinys, tai mes sulipome ir 
sunešėm savo daiktus. Pilviškių stotis buvo nedidelė ir 
niekas atvažiavusių kaimiečių lagaminų nenešiojo. 
Mums jokios pagalbos nereikėjo. Tėvas paėmė iš moti
nos man skirtą maišelį, o aš vilkau Į peroną, o vėliau 
ir Į vagoną savo lagaminą. Jeigu būtų buvęs reikalas, 
tai tėvas ir man būtų padėjęs.

Nuo Pilviškių iki Eitkūnų kelias buvo trumpas. 
Traukiniu aš važiavau pirmą kartą. Man buvo įdomu 
dSitytis i prabėgančius medžius, trobas ir netoli Besi
ganančias gyvulių kaimenes. Prie Vokietijos šifeiibš 
traukinys sustojo. Tuojau atsirado įvairių tarnaiitdjų 
didokas būrys. Vieni bėgiojo į vieną galą, o kiti į kitą. 
Eitkūnuose moterys ir paaugliai vaikai siūlė išgerti ir 
užkąsti. Moterys siūlė arbatos, o vaikai įvairias Švie
žias uogas ir riešutus.

Prie sienos trys valdininkai tikrino Į Vokietiją va
žiuojančių Žmonių dokumentus. Aš nei nfežindjaū, kad 
visiems reikėjo turėti leidimus išvažiuoti. Aš žinojau, 
kad man buvo reikalingas leidimas, bet nežinojau; kad 
jis buvo reikalingas ir tėvui ir motinai. Tėvas visais 
tais dokumentais iš anksto buvo apsirūpinęs, in&n nie- 

ko net nepasakydamas. Ten prie sienos patyriau, kad 
jis višūs tuos leidimus buvo sutvarkęs Griškabūdyje. 
Jis buvo gavęs leidimą tėvui išvažiuoti į Vokietiją, o 
motiną Buvo tiktai prie jo leidimo prirašyta. Motinai 
jokioJeidimo nereikėjo. Rusų įstatymai moterims Bu
vo truputį švelnesnį. Jeigu vyras turėdavo gerą leidi
mą, tai jo žmonai kito leidimo nereikėjo. Užtekdavo 
paminėti, kad kartu su juo važiuoja ir jo žmona.

Su tėvais galėdavo išvažiuoti ir vaikai, jeigu jie bū
davo išvardyti leidime. Aš būčiau taip pat galėjęs iš
važiuoti Vokietijon, jeigu būčiau įrašytas į tėvo leidi
mą. Bet tėvas man buvo gavęs kitą leidinių, nfe's jis ži
nojo, kad aš važiuosiu toliau. Jam buvo aišku, kad 
toks dokumentas man bus reikalingas, kai aš pasieksiu 
Kanadą.

Karaliaučiuje netoli, stoties susiradome vietą nak
vynei. Kiek tėvas mokėjo, aš nežinau, bet tais laikais 
nakvynės neturėjo būti tokios brangios. Jeigu būtume 
ėję į viešbutį, tai gal būtų buvę ir brangiau, bet kai 
tėtūš pūširiiikd jam jau pažįstamą vietą, tai jis nešis- 
kundė brangumu. Jeigu mudu tiktai su tėvu būturhfe 
važiavę, tai, ko gero, Butiime ir pačioje stotyje pėr- 
hakVoję. Mfeš patyrėmfe, kad Karaliaučiaus stotyjfe 
daugelis keleivių praleidžia naktis, kol susitvarko kė- 
liohės reikalus.

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

M"

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,^ TUESDAY, OCTOBER 3, 1972

WsW-:



U;. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOCjgS

IR GėRKLIS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

7858 W. 63rd STREET,. 
Ofi*o t*l«f.t PRoipect 8-3229 

R«xid. telef.; WAlbrook 5-5074
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

4uo 7 iki 9 vai. vak. Treč. nfrinrytp,

Rerz. tol. 239-4683

DR. K. G. BALŲKAS 
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

LAIŠKAS REDAKCIJAI 
Naujienos gavo šitokio 

turinio laišką:

Gerbiamas Redaktoriau, 
š. m. 25 d. “Naujienose” 

vo patalpinta nuotrauka 
rioje pasirašau ant 
Muziejui
“Lietuva, graži Tėvynė”.

Tekste po nuotrauka yra įsi
vėlusi stambi klaida: “Jonas

bu- 
ku^ 

Balzeko 
įteikiamos knygos

Tolef.; PRospecf 8-1717

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais į- penktadieniais 
Treėiad. ir sekrnad. 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 ketvirtai. 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.
Rez.: GI 8-0873

DR. W. EISIM - ElSlriAS 
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- 
KR1AUCEUUNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus .— skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tell: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. " 
2454 WEST 71 ft STREET 

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

jas, parašęs knygą... ir t. t.
• Pareiškiu, kad aš esu tik tos 
knygos i|iustratorius ir kaip 
toks ant jos pasirašau. Knygos 
autorė yra žinoma rašytoja 
Bale Vaivorytė.

Būkite 
atitaisyti.-

malonus šią klaidą

Su pagarba
Jonas Tričys

Chicago, 
1972 rugsėjo 28 d.

VAIKAI ALKOHOLIKAI
Viešosios sveikatos pareigū

nai pradeda rimtai susirūpinti

GRADINSKAS
1973 METŲ

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

(PUTRAMĖNTAŠ)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės . ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės
... . kapams gėlės.,, r,
ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. 586-1220

’A

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYČ1A 

2443 WEST 63ro STREET 
Telefonai; PR 84)833 Jr PR W834

į ferkraustymai

I M 0 VI N G i 
Laidimzi — Piln* apdr«ud« 

ŽEMA ..KAINA
R., i E RĖN A S

.2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063!

DR. FRANK PLECKA5 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal, susi tarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SElBimS 
INKSTU. PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

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

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas .rez., telef.;1448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra' praktika ir chirurgiĮ* 

2750 Wstt 71 ft $t.
Tai.? 975-S296

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

uždaryta.
RoĮ. teL; WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

l«ndra praktika, spec MOTERŲ ltgo« 
0fl«a«: 2652 WEST 59th STREET 

Tel.: PR 1-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

i Apdraustas parkraustymaj 
iž.jvairiv atstumų.^. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Plac* , 

Tat.: FRbnfiar 6-1882

SOPHIE BARČUS.
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-; 
dienįo iki penktadięnio H—12 
vai. ryto. — Šeštadienį ir 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

sek- 
val. I

J

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

2454 WEST 7Ht STREET 
Ofiso telef.: HEmloek 4-2123 
Rėži d. telef.: Gibson 8-6195

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

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

S® P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Bari
ai dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir L t.
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospect 6-5084

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. — TT'RI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

CICERO

Telef.:

SAU ŽMOGUS

REpubBe 7-8KR

I 
IDu demokratai senatoriai Kennedy ir McGovern. Sen. Kennedy pa

dėjo kandidatui j prezidentus sutraukti žmones j mitingus, kuriuose 
žmonės daugiau plojo sen. Kenedžiui negu McGovernui.

dėl nepaprastai sparčiai didė
jančio alkoholio vartojimo 
paauglių tarpe. Daugelis vai
kų pradeda alkoholį ragauti 
nuo 13 metų amžiaus.

Bostone buvo pravesti / tyri
nėjimai septyniose aukštesnė
se mokyklose ir nustatyta, kad 
mokinių tarpe kiekvienas ke
turioliktasis yra “pilnas alko
holikas”. Bendras alkoholikų 
skaičius JAV-bėse siekia 9.6 
milijonus žmonių.

Daugelis nepilnamečių meta 
narkotikus ir vartoja alkoholį, 
kadangi esą pigiau ir lengviau 
gauti.

DOVANOS, DOVANOS
Mūsų Švento Antano taupy

mo ir skolinimo bendrovė mi
ni savo 50 metų sukaktį, tai ta 
proga bendrovės vadovybė nu
tarė savo, taupyto jus apdova
noti.

Tad vietiniai, taipgi ir iš to
limų apylinkių atsilankykit.

Bendrovės tarnautojai kalba 
lietuviškai kaip ir pats vedėjas 
p. Gribauskas.

O kas čia nežino, kad p. Put
rimas, bendrovės pirmininkas, 
šiomis dienomis grįžta iš ke
lionės iš savo gimtinės Lietu
vos. Tikrai bus malonu ji su
tikti.

Kaip ten bebūtų, turėkite at-_ 
mintyje savo Saint Anthony 
Savings, 1447 So. 49th Ct.

Cicero D.

REIKALAUJA ATMESTI 
VATIKANO DOKUMENTĄ
Amerikos kunigų tarybų fe

deracijos pirmininkas kun. Fr. 
Bonnike griežtai pasisakė prieš 
Vatikano dokumentą, draudžian
ti pripažinti civilinį statusą as
meniui, kurs norėdamas apsi
vesti atsisako kunigystės. Tą 
dokumentą kun. Bonnike pavadi
no “Įžeidžiančiai patemalistišku, 
nelogišku ir hipokritišku”. Kun. 
Bonnike yra narys Amerikos 
vyskupų ad hoc komiteto kuni
gų gyvenimui ir kunigystei iš
tirti.

Jis pasisakė sieksiąs, kad Ame
rikos vyskupai ir kunigai tą Va
tikano dokumentą atmestu. Jam 
pritarė Lojolos universiteto psi
chologas kun. Eugene Kennedy.

» Proga pasitaiko, bet nesi
kartoja.

g Gieda kaip gaidys prieš oro 
atmainą.

® Taisyk žodžiui vietą, kaip 
svečiui patalą.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis narių susirinkimas 
ivyks antradienį, spalio mėn. 3 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St. 
Pradžia 8 vai. vak. Nariai ir narės 
prašomi gausiai atsilankyti, nes yra 

i daug reikalų aptarti. Svečiai, norin- 
I tieji įsirašyti į klubą, esate kviečiami 
atsilankyti. Po susirinkimo bus vai
šės. A. Kalys

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AYENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 8M32

RHONE: 254-M71

Passbook Savings
All accounts com- mEESTj 
pounded daily — 

paid quarterly
- — --- —- --- ---------------------- —

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

ŠVENTO RAŠTO 
iru a

Kas užpakalyje yra, užmirkdamas Pil. 3:13.

Krikščionis užmiršta užpakalyje palikusius daiktus todėl, kad tinka Juos 
užnuriti, nes pats Dievas užmiršta juos ir sako mums, kad atmetė nuo sa
vęs visas mūsų netobulybes; kad visos mūsų netobulybės yra pridengtos po 
jo akių, pridengtos nuopelnu to, kursai, mus taip mylėjo, kad mirė už mus, 
kun mes mylime ir kuriuo mes nusitikime ir kurio pėdomis stengiamės 
vaikščioti, turėdami vienas mažiau, kitas daugiau, įgimtų kūno darkymų. Taip 
sakydami, nemanome patarti lengvai manyti* nepaisyti, arba greit užmiršti 
nepataisytus nupuolimus ir trūkumus. Juos turime taisyti sulig išgalės, 
ir kasdien prašyti Dievo atleidimo už visus mūsų nupuolimus,

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam 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. Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago, 
Illinois 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

IEVAS IR SŪNUS

Telef.: GRovehill 6-2345-6

Prastiems • baudžiauninkams 
visų pirma reikėt žinoti, kas Die
vo valia. Pasakysiu jums. Klau
sykitės! Dievo valia, matykite, 
yra, kad žmogus sau žmogum 
būtų, o ne kitam. O pastojęs sau 
žmogumi, tuomet gali būti žmo
gumi ir kitam, iš meilės, kaip 
brolis broliui. Vydūnas

ETNINĖS MAŽUMOS
LIETUVOJE

Tautinės piliečių mažumos, ku
rios sudaro žymią piliečių dalį, 
turi teisės įstatymų ribose auto
nomiškai tvarkyti savo kultūros 
reikalus — liaudies švietimą, lab
darybę, savitarpinę pagalbą —

ir šiems reikalams vesti nurody
ta įstatyme tvarka rinkti atsto
vaujamus organus.

(Lietuvos oKnstitucijos § 74)

AVINAS AGRESORIUS
Žvėrių ir paukščių sandraugos 

komitete buvo svarstomas agre
sijos klausimas.

Kaltinamąją kalbą pasakė Vil
kas;

— Didžiausias agresorius, ma
no nuomone, yra Avinas. Vos tik 
užeinu į avidę, jis tuojau ragus 
atkiša. Dėl tokio Avino elgesio 
paskui ir įvyksta kraujo pra
liejimas...

Vilkui buvo prisegtas ordi
nas. Avinas suvalgytas.

(Iš sovietinio jumoro)

Sibiro-Kankinei
Malvinai pužaūskienei

Lietuvoje mirus, 
sūnui Algirdui Pužauskui ir visai jo šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Birutė, Marija ir Bronius Paliukai

Nėpriklausoirios Lietuvos Kariuomenės Kūrėjas-Savanoris
Vaclovas miecevičius

Atsargos pulkininkas leitenantas

Gyv. Brighton Parke

Mirė 1972 m. spalio mėn. 2d., — ryto, sulaukęs 72 metu amžiaūs. 
Gimęs Chicagoje, vėliau gyveno Lietuvoje. t,

Paliko nuliūdę: žmona Lydija, duktė Dalia Ječienė, sūnūs — Al
gis Miečius ir Kazys Miecevičius ir jų šeimos, brolis Kazys, seserys — 
Adzė ir Euphrozinija bei kiti gimines, draugai ir pažįstami.

... Antradienį, .spalio 3 , dieną 4:00 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas 
Eudeikio koplyčioje, 4330 So. California Ave.

Trečiadienį, spalio 4 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.*a. Vaclovo Miecevičiaus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, sūnūs, brolis, seserys, giminės.

. Laidotuvių Direktoriai DovyBas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
Tel. 523-0440/

1410 So. 50th Avė., Cicero
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOJIQBILIA3IS PASTATYTI

. Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE. .

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpubfic 7-8600

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel YArds 7-1741 - 1742

So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

f

NARIAI: AMBULANCE 
PATARNAVi 
MĄS DIENA 
i p, naktį

TURIME 
kdpLYč'M-

VISOSE MIESTO
, DALYSE

KAZIMIERAS ROPLYS
Gyv. Culver, Indiana

Mirė 1972 m. spalio mėn. 1 d., 5:05 vai. o pietų. Gimęs Lietuvoje, 
Utenos aps. ir parap.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Stella, pagal tėvus Sirus; duktė Loretta 

Brigham, žentas John; marti Delores Rupelis; anūkas Alan, švogerka 
Marcella Skores, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litu- 
anica Avenue.

I
 Trečiadienį, spalio 4 dieną 10 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Kazimiero Roplys giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas, marti, anūkas Ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Antanas M. Phillips. Tel, 927-3401.
— - -   -—— —1----

Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associicijdg

Antanas m. Phillips
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Arus 7-340)

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė;; Cicero, Ill. Phone: OLympic Z-lOOk

PETRAS BIELIŪNAS
434Š fcd. bALitofeklA Avk ptaAb: LAfayėtte 3-3572

GEORGĖ F. RŪDMINAS
3319 So. LltUANlCA A VĖ. TeL: Y Aras 7-113b-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpūblič 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11628 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKE
3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

'L-JU 1 '’"U I'. - 1 . .u ------ j.------------------------------
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PADĖKA K0N8UI.FI DA.UŽVARDIENEI
Gavę žinią apie išvykimą iš rusų okupuotos Lietuvos mūsų 

giminių, teisininko Zigmo ir daktarės Danutės Butkų, mes tuo
jau kreipėmės j Jus, prašydami surasti šiuos mums brangius 
žmones.

Jūs parodėte susidomėjimą šiuo reikalu ir pradėjote ieškoti 
per įstaigas ir kitais Jums žinomais keliais, kol juos lokalizavote. 
Jūsų pastangos šiandien jau davė lauktus vaisius mūsų gimi
nės jau yra šiame laisvės krašte. Todėl mes visi nuoširdžiau
siai Jums dėkojame už jūsų pasiryžimą ir įdėtą energiją.

Jus gerbia

* Valentina ir Bruno šerkšnai
Birutė ir Umaras šepskiai
Vanda ir Kazimieras Vaitkevičiai

Čikaga, 1972 m. spalio 2 d.

Musų spaudoje
LRKSA 65-tasis seimas Čikagoj

Pasirašęs A. Gb. Darbininko 
rugsėjo 22 d. Xr. 40 antrašte 
“Neužtenka pasakyti “Paremta“ 
be kt. rašo:

Lietuviu Romos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje 65-tasis 
seimas jau praėjo. Jis vyko lie
pos 30, 31 ir rugpjūčio 1 ir 2.

Iš seimo delegatu buvo daugi 
tikėtasi. Tikėtasi, kad gal nors 
šių metų delegatai rimtai pagal
vos ir jau nuo seno braškančią 
Susivienijimo padėti visu rim
tumu svarstys. Iš centrinės va- 
dovvbės buvo laukiama gerų ir 
išstudijuotų pasiūlymų ateities 
veiklai.

Taip galvojusieji labai apsiri
ko.

Vyr. vadovybė taip organiza
vo 65-tąjį seimą, kad atvyko ap
gailėtinai mažas atstovų — de
legatų skaičius. Iš 132 kuopų 
turėjo atvykti per 200 atstovų. 
Atvyko tik 62 atstovai iš 36 kuo
pų. Jeigu būtų kas jų mandatus 
ir kuopų stovi patikrinęs kiek 
smulkiau, tai ir šis skaičius bū
tų sumažėjęs.

Kiekvienais metais narių skai

čius mažėja. Kiek daug buvo 
parašyta skelbimų apie narių va
jus, bet jie be vaisių! Iš kelioli
kos tūkstančių Susivienijimas 
sumažėjo iki 5.000 narių. -Jauni
mo pritraukimu nesusirūpinta.

i Lėšos investuotos Į bankų sąs
kaitas, duodančias mažus nuo
šimčius, o jaunimui nieko nepa
skiriama. Kitų tautybių susivie
nijimai turi jaunimo namus ir 
stovyklas. Ruošia sąskrydžius. 
LRKSA nerado reikalo tam da
lykui skirti nė mažiausios sume
lės.

Prezidentas L. šimutis aiški
no, kad Susivienijimas praeityje 
esąs parėmęs daugeli gerų lietu
viškųjų institucijų Amerikoj ir 
Lietuvoj. Kodėl ne dabar? Ko
dėl LRKSA negali būti veikimo 
vieta ankstesniosios ir naujosios 
lietuvių kartos, o ypač jaunimo? 
Klausant “viršininkų” raportų ir 
skaitant jų jau atspausdintus ra
portus, visur tik einama žemyn... 
Jeigu konstitucijoj nebūtų Įra
šo, kad “said corporation is to 
have perpetual existence” (atsi
eit, ji amžina), tai manytumei, 
kad jau ją nori tam tikra grupė 
sulikviduoti ir jos doleriukus pa
sidalinti. Toks buvo vaizdas 65 
seime.

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 Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražiu istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vieniše Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

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

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SO V1E1 OCCUPIED LITHUANIA, čikagletės įspūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmins, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

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

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

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V y 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius l Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

NAUJIENOS
1739 South Haisted Street, Chicago, HL 60608

<--------- - --- - ,...

SIUNTINIAI Į LIETUVA I
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA 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, ill. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Haisted St., Chicago, III. 50608. — Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS
_____________ 1 - J-' l1-------------------L .-J ...J___ .-U-l . .l,J^ J 11| I III.........

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

_ ... ■ .. --

Alkoholi* bus vartojamas 
kaip gazolino priemaiša
Pradedant 1973 metų sau- 

į šio 1 diena, Nebraskos motoris- 
I tai, kurie savo automobilio 
|kurui girtos gazolino 90 dalių 
j praskiestų 10 dalių gryno al- 
Ikoholio, gaus 3 centais nupi- 
įgintą gazoliną, pavadintą 
'"gasohoJiu”.

"Gasoholis** neturi savyje 
švino, kurs yra didžiausia oro 

'tarša ir dėlto yra daromi viso- 
jki nauji bandymai kaip suma
žinti motorų sukeliamą oro 
taršą. “Gasoholis” ne tik padės 
nupiginti motorams kurą ir su
mažinti oro taršą, bet dar pa
gelbės farmeriams daugiau 
parduoti grūdų.

Keturiose valstijose jau da
romi bandymai važinėti var
tojant gasoholio kurą ir rezul
tatai esą visiškai geri.

Lietuviai mokslo pasaulyje
Electronic Packaging and Pro

duction žurnalo 1972 m. rugp. 
mėn. numeryje apžvelgiamas ka
rinių ii* erdvės elektroninių in
strumentų sukomplektavimas.

Iš 14 užklaustų specialistų vie
nas yra lietuvis — Frank Pet- 
kunas, Assistant Director, Mas
sachusetts Institute of Technolo
gy Charles Stark Draper Labo
ratory, Cambridge, Mass.

Ši laboratorija tyrinėja bran
duolinės radiacijos Įtaką Į elek
troninius instrumentus ir tų in
strumentų suminiaturizavimą. 
Anot Petkuno progresas yra lė
tas, nes susižinojimas tarp Įs
taigų yra pašlijęs dėl slaptumo 
reikalavimų.

Saulius šimoliūnas

Popiežius neatsistatydina
Praeitą antradienĮ, spalio 26 

d., popiežiui Pauliui VI sukako 
75 metai amžiaus. Iš Vatikano 
pusės pastebimas tendencija dėl 
tų sukaktuvių nedaryti jokios 
fanfaros. Kadangi dar 1966 me
tais šis pats popiežius savo de
kretu “Ecclesiae Sanctae” para
gino visus vyskupus, sulaukus 
75 metų amžiaus Įteikti savo 
rezignacijas, dabar Romoje gy
vai spekuliuojama, ar popiežius, 
kaip Romos vyskupas, pats klau
sys savo dekreto. Ypač komen
tuojamas faktas, kad dar prieš 
trejetą mėnesių popiežius Pau
lius asmeniškai aplankė popie
žiaus Celestino V kapą. Tas po
piežius buvo vienintelis savo va
lia iš tų pareigų rezignavęs.

Neoficialiai žinoma, kad prieš 
pusę metų pačiam popiežiui Pau
liui prašant buvo sudaryta slap
ta komisija išstudijuoti popie
žiaus atsistatydinimo klausimą 
ir kad ta komisija atsistatydini
mui griežtai pasipriešinusi. Ko
misijos argumentas prieš atsi
statydinimą buvęs- toks, kad 
galinti pasireikšti skizma, kai 
žmonės pradėsią plūsti kaip į 
meką Į popiežiaus emerito re
zidenciją, kuri tuo būdu pavirs
tų “antrąja Roma”. Pats popie

žius praeitą balandžio mėnesi 
kalbėdamas vienuolių moterų 
grupei pasakęs: “Nėra lengva 
nei malonu turėti tam tikrą at
sakomybę ir naštą. Gera būtų 
nusikratyti (popiežiaus parei
gų), bet aš nenoriu taip daryti”.

NUO TRIUKŠMO PAVARGSTA 
IR ŽMONĖS IR BEŽDŽIONĖS

Wisconsin© universiteto pro
fesoriai su studentais daro ban
dymus, kaip garsai paveikia žmo
nes ir gyvulius. Iki-šiol vyravo 
nuomonė, kad nuo triukšmingo 
garso, tokio kaip “moderni 
rock muzika”, cemento gręžia
mųjų drilių ir pan. negalėdami 
apsiklausyti žmonės ar gyvuliai 
darosi ypatingai nervingi, bet 
bandymai su rhesus beždžionė
mis parodė dar daugiau. Pirmas 
kelias valandąs jos tikrai rodo 
nervingumo ženklus, bet po maž
daug 5 valandų pasidaro visiškai 
apatiškos letargiškos ir rodo di
deli nuovargį. IŠ-^to daroma iš
vada, kad panašiai yra su žmo
nėmis.

Wisconsin© universiteto psi
chologijos profesorius Robert 
Bowman pasakė; “Pradžioje mes 
manydavom, kad per ilgą laiką 
klausant triukšmo gyvuliai erzi
nasi ir nervinasi, jie darosi pik
tesni ir labiau agresingi, odabar 
Įsitikinome, kad vietoje to jie 
rodo nuovargį ir apatiją”.

Kai kurie motoristai 
nepučia i spec, aparatą.
Nors Illinojuje Įstatymą, kad 

policijos Įtartas vairuojant au
tomobili girtame stovyje asmuo 
privalo pasiduoti ištyrimui pu
čiant iškvėpuojamą orą i spe
cialų aparatą, gubernatorius 
Ogilvie pasirašė sausio mėne
si, bet tik nuo praeito sekma
dienio tas Įstatymas pradėtas 
praktikuoti. Tas specialus apa
ratas vad. “Breathelizer” yra 
tokia “mašinėlė”, Į kurios tau
rę papūtus parodo ar ir kiek 
alkoholio asmuo yra gėręs.' 
įstatymu yra nustatyta, kad 
atsisakęs pūsti orą yra automa
tiškai baudžiamas vairavimo 
leidimo atėmimu '■ trims mėne
siams. Praeitą sekmadieni 
Chicagoje iš trylikos vairuoto
jų tik penki sutiko “pūsti.”.

Illinojus yra paskutinė iš 50 
valstijų, kur toks Įstatymas yra 
priimtas. h

Nuotakos turės gauti 
sveikatos pažymėjimą

(Cook apskrities klerkas Ed
ward Barrett perspėjo to aps
krities moteris, kad kiekviena 
norinti ištekėti privalo gauti iš 
daktaro pažymėjimą, kad ne
turi palinkimo apsirgti vokiš
kais tymais (German measels), 
mediciniškai vadinamais ru
bella.

TRUMPAI

— Edvardas Momkus iš Mar
quette Parko apylinkės pa-

; v ■

HELP WANTED —MALE 
Oarbininky Reiki*

SHEET METAL
JOB SHOP

WE NEED METAL SHOP WORKERS 
WHO CAN SPOT WELD AND 

OPERATE PRESS BRAKE AND 
SHEAR.

OVERTIME.
FREE EMPLOYEE BLUE CROSS & 

BLUE SHIELD.
PAID VACATIONS AND • 

HOLIDAYS.

D. L. F. CO.
1612 No. THROOP ST.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy R.iki*

HOUSE KEEPER
5 Day week, own Room & Bath.
3 small children. References 
required. Good home for right 
oerson. Some English necessary. 

432-7474

DEPENDABLE WOMAN 
wanted for elderly lady. Light 

house keeping, cooking.
No laundry. English necessary. 

$75.00 per week.
LA 5-3579

skirtas naujųjų studentų glo
bėju ir vadovu susipažinimo 
laikotarpiui Elmhurst kolegi
joje. šioms pareigoms yra pa
renkami geriausi studentai 
moksle, elgesyje ir veikloje.

— Juozas Masilionis, Chica- 
gos aukšt. lituanistinės mokyk
los direktorius, pakviestas va
dovauti sekančių meti] Moky
tojų ir jaunimo studijų savai
tei rugpjūčio 12 — 19 d. Daina
voje.

— Kennedy aukšt. mokyklos, 
6325 NV. 56th St„ Vakarinių 
kursų programoje bus vieša 
paskaita apie kolegijas būsi 
mieins studentams bei tėvams. 
Ta nemokama informacija bus 
spalio 11d. 7:30 v. v. mokyklos 
socialiniams reikalams patal
pose.

— 2urn. Algis Rukšėnas pa
kviestas redaguoti Jaunimo 
Kongreso darbų, bei eigos lei
dinį 2-se tomuose. Jis yra pa
rašęs knygą anglų kalboje apie 
Simą Kudirką.

— Am. Liet. Tautinės San
daros atstovų suvažiavimas 
Įvyks šių metų lapkričio 12 die
ną, sekmadienį, 11 vai. ryto, 
Chicagoje, Sandaros patalpo
se, o tos pačios dienos 2 vai. 
po pietų tose pačiose patalpose 
Įvyks Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos atstovų suvažiavimas.

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Tiisoml juto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4X24 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas

1
 2646 WEST 69th STREET

Tai.: REpublk 7-1941
i, . ......

HOMt INSbnANCE

i m' - ■

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archor 
Chicago, HL 6O63X T«L TA 7-5999

M. A. i IM K U S
Real Bet a te, Notary Public 

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

kitoki blankai.
K__________________ 7

.. ......... ■■ ----- Į

TERRA
BrartganybH, Laikrodžiai, Dovanot 

vi toms progorm.
3237 WIST 63rd ST^ CHICAGO

TeleL 434-4660
b n.

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimu)

PASKOWS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJLMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS ’ 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
' VIENAI ŠEIMAI NAMAI

3 MIEGAMŲJŲ, 39-ta ir Rockwell. 
$10,000.

2 MIEG., 68 ir Claremont. $16,000.
2 MIEG., 56 ir Troy. $19.900.
4 MIEG., 56 ir Mozart. $22,000.
3 MIEG., 64 ir Campbell. $20,500.
4 MIEG., 69 ir Lawndale. $27,500.
4 MIEG., 67 ir Pulaski. $30,000.
3 MIEG., liuksus, 72 ir California. 

$35,000.
2 BUTŲ MŪRINIAI

43 ir KEDZIE, 2 po 5 kamb. $26,000.
43 ir TALMAN, 2x5 plius 2 kamb. 

$23.500.
46 ir MAPLEWOOD, 2 po 4. — 

S26 500
54 ir’ RICHMOND, 2 po 6. S28,000.
66 ir KILPATRICK. 4 ir 3. S33.500.
64 ir CENTRAL, 5 ir 3. $27,500.
64 ir HOMAN, 2 po 5 plius 3. — 

$51 500
65 ir’ FAIRFIELD, 2 po 6. $47,500.
71 ir KEDZIE, 2 po 5%, plius 3. 

$51,500.
Butų nuomavimas. Įvairūs raudiniai. 

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
1369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5551

WILLOW SPRINGS
2 bedroom Cottage. 19 years old. Ex
cellent condition. Garage. Range.

— Refrigerator. 50 Ft. Lot. 
City water and severs. 

$19,000.
ARNOLD REALTY

8440 ARCHER RD. 312 — 839-1456 
WILLOW SPRINGS

NEAR 62 & WASHTENAW
See this 6 room teston brick Georgian 
with 2 car brick garage. Finished 
room in basement, 1% baths, large 

lot, many extras. Only S33,000.
MILAN & MILAN

PR 9-4063

BOLING BROOK
V. A. FINANCING AVAILABLE

3 bedroom ranch.’ country kitchen, 
carpeting, draues. Fence. Aproxi- 
mately 10 mihutes to Burlington 

transportation. $21.300.
-BELAIR REALTY 

BOLING BROOK COMMONS 
739-0202

NEAR 85 & ALBANY
4% room brick bungalow, with 2 bed
rooms, plus extra bedroom in base
ment. 1 car brick garage attached. 

Gas heat, 2 full baths. 
Owner says SELL.

MILAN & MILAN
PR 9-4063

SAVININKAS PARDUODA erdvų 4 
miegamųjų namą su valgomuoju. 2 
voniomis ir 2 mašinų garažu Mar
quette Parke prie 67-tos ir Rockwell. 

$27,900. Tel. 476-3075.

BOLING BROOK 
Raised ranch 5 bedrooms. 2 baths. 
car heated garage. Full finished 

basement Comer lot.
«S34.0OO.

BELAIR REALTY 
BOLING BROOK COMMONS 

739-0202

A. G. AUTO REBUiLDERS
Ci a automobiliai išlyginami ir nuda 
žomi. Darbas atliekamas sąžininga’ 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

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

TEL. - 776-588Ž
Anlc«t»« G«rbači«u*fc*<, mv

■1 1 ~ «

A. A L INSURANCE A REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4M5 ASHLAND AVE.

LA W775 
(Correney Exchange Įstaigoj) 
PlgOs avtomablllg draudimai.

SKAITYK PATS IR PARAGINO

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS'

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

ŽINGSNIS Į GEROVĘ
! 6 KAMBARIŲ graži mūro reziden
cija arti 72-ros ir Kedzie. Platus lo
tas. Garažas. įskelti vamzdžiai. Alum, 
langai. Ceramic vonia ir atskiras toi- 
letas. Privatus saulėtas balkonas. Sa
vininkas greit apleis puiku namą už 
$23,600.

MODERNIAI pertvarkytas 2 butų 
po 6 kambarius mūro namas arti Mar
quette Rd. ir Kedzie. Naujas gazo šil
dymas. Mūro garažas. Platus lotas. 
Vertas jūsų sprendimo. — $31,500.

13 BUTŲ MŪRO NAMAS. Puikūs 
butai duoda $20,000 nuomos. Naujas 
gazo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metų pajamos.

RIMTAI PONIAI gyventi prie bran- 
Įgaus parko. "Tai naujas objektas per- 
rimti grožio salioną iš gerų rankų. 
Stilingas 2 aukštų mūras — pirmam 
aukšte liuksus beauty shop, vonia ir 
du kambariai, o antrame aukšte puoš
nus butas gyventi. $37,000.

LIUKSUS MODERNUS beveik nau
jas 5% kambarių mūras. Sausas, 
įrengtas beismantas, air-cond., kar- 
petai, alum, langai. Patio, garažas. 
Marquette Parke. $25,000.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū- 
ras Marquette Parke. 2 auto garažas, 

į Ceramic vonios. Apsaugotas beisman
tas. 3 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoj galima matvti. $36.300.

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

8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32 000

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.

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

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

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67.500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai. 3 automobilių gara
žas. Tik $52.000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27.900.

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

11 BUTŲ 7 metu mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

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

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

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

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

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

TEL. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir'Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

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

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

I Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar
AL BELEAKUS. TEL. 238-8656
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