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ČIKAGA. — šiandien, rinkimų dieną, demokratai tikisi lie
taus, kuris tradiciniai laikomas demokratų draugu. Demokratų 
balsuotojai miestuose greičiau pasiekia balsavimo būstines ir 

’lietui lijant,p respublikonų balsuotojai, dažniau kaimuose, toli nuo 
būstiniu, ne visi išsirengia balsuoti lietui lijant. Oro biuras vakar 
skelbė, kad lietaus laukiama bent trečdalyje Amerikos.

WASHINGTONAS. — Valstybės sekretorius William Ro
gers sekmadienį NBC televizijoje buvo klausinėjamas apie Viet
namo taikos padėtį ir pareiškė Įsitikinimą, kad Š. Vietnamas su
tiks artimoje ateityje tęsti derybas dėl Indokinijos konflikto už
baigimo. Jis pakartojo, kad karas Vietname eina prie galo. Taip 
esą todėl, kad Kinija ir Sovietų Sąjunga pritaria Amerikai, kad
karas nepasitarnauja nė vienų interesams. Ginklų jėga nieko ne
išsprendžia, tik politiniu metodu esą galima išspręsti visas pro
blemas. Amerikos pažadas padėti atsistatyti irgi prisidėjęs prie 
Hanojaus sutikimo derėtis.

Rogers pareiškė viltį, kad ka
ro paliaubos Įvyks, nors ir ne 
tuo pačiu laiku, ne vien Pietų 
Vietname, bet ir Kambodijoje 
bei Laose. Jis pripažino, kad 
Amerika siunčia Vietnamui gin
klų, kad Saigono vyriausybė tų-, 
retų jų tam atvejui, jei susitari
mas nebūtų įgyvendintas.

šį trečiadienį penki ’Ameri
kos gydytojai žada išvažiuoti į 
šiaurės Vietnamą. Jų kelionę 
suorganizavo senatorius Edward 
Kennedy, senato pakomitečio 
pabėgėlių, reikalams pirmininkas. 
Gydytojai tyrinės Hanojui rei
kalingos paramos klausimą. Jie 
išbus šiaurės Vietname visą sa
vaitę. Sen. Kennedy gavęs Ha
nojaus pakvietimą, atsiųsti tokią 
grupę dar rugpiūčio 22 d. Vals
tybės departamentas tokiai ke
lionei nepritaria, ypatingai da
bar, kada su Hanojumi vyksta 
derybos ir tie gydytojai tyrinės 
tokius klausimus,.-kurie yra ir 
derybų darbotvarkėje.
' “Trys' amiėrflciėtės tikką'grį- 
žo iš Hanojaus. Jų tarpe bvuo 
ir sen. Philip Hart žmona Jane. 
Ji pareiškė Laose, kad Hario  j aus 
vadai nusivylę taikos Viltimis ir 
ruošiasi dar ilgam karui. Ponia 
Hart esanti įsitikinusi, kad šiau
rės Vietnamas galęs kariauti 
dar ilgą laiką.

Didieji B-52 bombonešiai puo
la kariuomenės telkinius ir tie
kimo kelius Pietų ir šiaurės 
Vietname-.

IŠ VISO PASAULIO
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Laose veikia vadinama "slaptoji armija". Ji turi ir nedideles aviacijos jėgas-. Nuotraukoje mato
mos didelės bombos, suguldytos Long Cheng aerodrome. Toliau stovi T-28 lėktuvai, kuriuos 

valdo Meo genties lakūnai, apmokomi ČIA patarėjų.

Sqjungininkai pabrėžia savo teises Vokietijoje
BERLYNAS — Rytų ir Vakarų Vokietijų derybos eina prie 

gali ir jau penktadienį gali būti pasirašyta sutartis. Derybose

PHNOMUENHAS. — Kam
bodžos valstybės galva paskel
bė amnestiją Kambbdijos komu
nistams — “Khmer Rouge”, ku
rie padeda šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo kareiviams kovoti 
prieš Kambodijos valdžią. Pre
zidentas Lon Nol pažadėjo ko
munistų ne tik nebausti, bet 
duoti jiems darbus, žemės, jei 
jie tik padėtų ginklus.

TEL AVIVAS. — Izraelis rim-,
tai supyko ant V. Vokietijos ir ®onos vyriausybei atstovauja Ebon Bahr ir Rytų Vokietijai — 
paskelbė, kad ambasadorius Bo-PIichael KohL Jie abu pripažino-šeštadienį, kad padaryta pažan- 
noje Ben Horin kuri laika pasi-* ga* 'Pagrindiniai, praktiški sutarties punktai jau esą aptarti ir 
liks Izraelyje. Izraeliui nepatiko susitarta. Liko gan kebli sutarties Įžanga, kurioje Rytų 
Vokietijos pasinaiškinimas dėl VokietDa siekia pabrėžti savo suvęrenumą, savo nepriklauso- 
arabų teroristų paleidimo, ypa- mum^ nu0 Vakanl Vokietžos, kada Bona nori pabrėžti vokiečių,
tingai Bonos priminimas kad Tz- kaip tautos, vienalytiškumą ir padalinimo Į dvi dalis laikinumą, 
radis pats 1968 metais paleido Kompromisų beieškant, Va-
16 arabų kalinių užsavo lėktuvą karų Vokietija pažadėjo Rytinei 
ir jo keleivius, kuriuos arabai te- Vokietijai nemažų piniginių

ka-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ANKARAS. — Turkžą vėl iš
tiko vyriausybės krizė, kai iš 
koalicijos pasitraukė kairioji 
respublikonų liaudies partųa, 
turinti parlamente 123 vietas iš 
450. Partija skundžiasi, kad 
premjero Ferit Melen vyriausy
bė su dešiniojo sparno partž'o- 
mis nekreipia dėmesio i liaudies 
partijos politinę liniją. Turki- 

: jos ministerių kabinete buvo 5 
respublikonų liaudies partijos 
ministerial.

Premjeras Melen turėjo ilgą 
pasitarimą su kariuomenės šta
bo viršininku gen. Faruk Gut
ter.

Pasitraukimas iš koalicijos su
pykino ir seną tos partžos vei
kėją Ismet Inonu, kuris paskel
bė paliekąs respublikonų liau
dies partžą ir išeinąs iš parla
mento, kuriame jis'išbuvo 
50 metų.

Saigono katalikų 
demonstracija

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
katalikai surengė taikingą de
monstraciją Saigono centre, kur 
dalyvavo apie 15,000 žmonių. Ka
talikai pasisakė prieš Amerikos 
ir šiaurės Vietnamo susitarimą. 
Ypatingai katalikams nepatinka 
siūloma trijų dalių koalicija. Jie 
reikalauja, kad paskelbus karo 
paliaubas visi Šiaurės Vietnamo 
kariuomenės daliniai būtų išvež
ti Į šiaurės Vietnamą.

P. Vietname yra dvi katalikų 
organizacijos. Vieni katalikai 
yra pabėgę iš šiaurės Vietnamo 
1954 metais, kai ten valdžią pa
grobė Ho Chi Minhas. šie kata
likai ir surengė sekmadienio de- 

, monstraciją. Vietiniai pietiečiai 
katalikai prie jos neprisidėjo, 
nors ir jų kalbėtojai yra pasisa
kę prieš karo paliaubų sąlygas.

Alžirą. . Izraelio atsakyme nuro
doma, kad paleisti arabai nebu
vo žmogžudžiai ir jau^buvo be
baigia kalėjimo bausmes.

RABATAS. — Maroko
ralius paskyrė naują premjerą 
Ahmed Osman, tačiau politinės 
partijos atsisako su juo dirbti. 
Premjeras yra vedęs karaliaus 
seserį.

tMASKVA. — Sovietų žemės 
ūkio ministeris Vladimir Mac
kevič pripažino, kad daug kur 
galvijų ūkiams trūksta pašaro. 
Šienas gabenamas iš vienų res
publikų į kitas, kartais net 1,000 
kilometrų. Toks' transportavi
mas valstybei daug kainuoja, 
nusiskundė ministerija.

PRAGA. — Čekoslovakijoje 
pasirodė naujas mėnesinis lite
ratūros žurnalas “Literarni Mes- 
cinik”. Ilgą laiką, uždarius Dub- 
čeko laikais leistą žurnalą, lite
ratūros leidinio čekai neturėjo.

♦ Amerikiečių kareivių skai
čius P. Vietname sumažėjo vėl, 
išvežus dar 1,500 kareivių. Da- 
bar P. Vietname yra 32,200 ame
rikiečiu. 
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Ilga šventė
Sovietinė 50 metų jubiliejinė 

šventė okupuotoje Lietuvoje nu
matoma švęsti visą mėnesį. Į 
Lietuvą atvyko apie 40 kolekty
vų ir meno meistrų iš visos So
vietuos su maždaug 1,000-čiu ar
tistų. Jie po visą Lietuvą — tris
dešimtyje miestų ir miestelių — 
surengsią 116 koncertų. 472 
Lietuvos muzikai, dainininkai ir 
kitų žanrų artistai buvo pasiųs
ti į sovietines respublikas kon
certuoti. (E)

Daug rašoma 
apie Lietuvą

Prel. V. Mincevičius, Eltos 
biuletenio italų kalbos redakto
rius, praneša apie nepaprastą 
Lietuvos išpopuliarėjimą visoje 
Italijoje. Per trumpą laiką jis 
jau esąs surinkęs per 1,000 iš
karpų, kurios sudaro net tris 
didelius tomus. Ypatingai Vati
kanui tai sudaro didelį poveikį 
Lietuvos atžvilgiu. Per komu
nistų spaudą Maskva visomis iš
galėmis stengiasi atsverti Mas
kvai priekaištingus ir nepalan
kius laisvbjo pasaulio spaudos 
balsus. Tačiau tais, labai daž
nai nevykusiais savo bandymais, 
į kuriuos įkinkyti ir Paleckis ir 
Banionskis ir kiti, iššaukia dar 
didesnę reakciją. (E)

sėjė prekyboje galės gauti 750 
milijonus markių kreditų be jo
kių nuošimčių. Bona pažadėjo 
10 milijonų dolerių rytinės pu
sės našlaičiams, kurių yra apie 
1/000. Jų tėvai gyvena Vakarų 
Vokietijoje.

Susitarta, kad pasienyje veiks 
abiejų Vokietijų bendros komi
sijos, kurios prižiūrės ugniage
sių- darbą, bendrą kanalizacijos 
sistemų veikimą, bendrai kovos 
prieš oro ir vandens teršimą.

Kartu su derybomis tarp Bo
nos ir Berlyno savo pasitarimus 
užbaigė ir sąjungininkų ambasa
doriai. Jie dar kartą pabrėžė 
Amerikos, Sovietų Sąjungos, Bri
tanijos ir Prancūzijos atsako
mybę Vokietijoje ir pakartojo 
savo teises. Tų teisių ir privi
legijų nepakeistų ir Vokietijų 
Įstojimas Į Jungtines Tautas. 
Bona ir Berlynas paskelbė, kad 
jos paduos Jungtinėms Tau
toms pareiškimus, kai tik ju
dviejų sutartis bus ratifikuota.- 
Manoma, kad Vokietijos bus JT 
narės 1973 metais, prieš prasi
dedant generalinei asamblėjai.

Keturių valstybių ambasado
riai nuo spalio 23 d. turėjo de
vynis posėdžius. Svarbiausios 
sąjungininkų teisės yra Berlyne 
ir keliuose tarp Berlyno ir Va
karų Vokietijos. Rytų Vokieti
jos valdžia, nors ir skelbdama 
pilną suverenumą, turi skaitytis 
su keturiais sąjungininkais, jų 
tarpe Sovietų Sąjunga, kuri R. 
Vokietijoje turi 20 divizijų ka
riuomenės.

— Sidnėjaus “Australian” 
spalio 7 d. įdėjo žinutę apie Zig
mo Butkaus su šeima pasitrau
kimą į Vakarus. Įdėjo ir jų nuo
trauką. (E)

MASKVA. — Sovietų žemės 
ūkio ministeris Mackevič pareiš
kė spaudai, kad šių metų javų 
derlius Sovietų Sąjungoje bu
vo 30 jnilijonų tonų mažesnis, 
negu buvo planuota.

ryšiai su Kinija
MASKVA----Sovietu valdžios

organas Izvestija, rašydamas 
apie Japonijos santykius su Ki
nija, sunkiai nuslepia savo ne
pasitenkinimą ir baimę, kad tie 
santykiai gali tapti pavojingi 
Sovietų Sąjungai. Kada Japo
nijos premjeras nuvyko Į Pe
kiną ir susitarė užmegzti diplo
matinius ryšius su komunistine 
Kinija, Maskvos sluoksniai ste
bėjosi, “ko Tanaka taip sku

ba”. .

Izvestija sako, kad anksčiau 
Japonijos politikai didelę Įtaką 
turėjo^ Amerika, o dabar Japo
nija atsistojo pavojuje būti “po
litiniu įrankiu” Kinijos valdžio
je esančių maoistų. Sovietų Są
jungai esą labai svarbu, kad Ja
ponijos ‘politika nebūtų paauko
ta vien japonų monopolių intere
sams, kurie siekia Kinijoje esan
čių rinkų, šitokia japonų poli
tika esanti pasenusi.

Britanijos premjeras Heath 
paskelbė kainų ir algų užšaldy
mą 90-čial dienų. JĮ parlamente 
kritikavo ne tik opozicijos par
tija, bet ir dešinieji konserva
toriai.

Netoli Da Nango komunis
tai numušė tris JAV helikopte
rius, žuvo du amerikiečiai ir trys 
buvo sužeisti.

■ Pietų Vietname paaiškėjo 
skandalas, kuriame įvelti aukš- 
tj^aldipinkai įr Da Nango mies
tu meras. Jie grobstė pabėgė
liams skirtas lėšas, pirkdami 
prastesnį maistą, prirašydami 
daugiau pabėgėlių, negu iš tiesų to ir parduotuvių streiko vadai 
buvo. *

Japonų policija nuginkla- kreiptą streiką, prasidėjusi spa- 
vo ir’ suėmė oro piratą, kuris lio 11 d. Visi streikavusieji ra- 
buvo pagrobęs lėktuvą su 127 ke- 'ginami sugrįžti Į darbus, 
leiviais. Jis reikalavo skristi Į

Atšaukė Čilės

virš

STNTIAGO. — Čilės transpor-

atšaukė prieš vyriausybę nu-

Naujasis vidaus reikalų, mi- 
Kubą, Japonai jam paruošė ki- nisteris generolas Prats buvo pa
tą lėktuvą, kuriame laukė pa- skelbęs streikuojantiems lyg ir 
sislėpę policininkai. Piratas bu- [ ultimatumą, kuriame buvo gra- 
vo Amerikos japonas iš Los An- sinama “rimtais veiksmais”, jei 
gėlės. streikas nebus baigtas. Kartu

* Amerikos žydas Meyer generolas pažadėjo visiems am- 
Lansky, bandęs įsikurti Izraely- nesti ją, jei streikas bus užbaig- 
je, tačiau ten nepageidaujamas, tas. Biznieriams valdžia paža

dėjo apsaugą nuo komunistinių 
grupių, kurios savavališkai ne, 
vieną, parduotuve “nacionaliza
vo”. 1

išskrido Į Šveicariją. Jis Ameri
kos ieškomas už ryšius su gang
steriais. Išvykdamas jis pareiš
kė, kad Izraelyje jis pirkęs ka
pinėse vietą ir dar sugrįšiąs pa
silaidoti.

. ♦ Hanojaus laikraštis Nhan 
Dan rašo, kad Amerikos karo 
medžiagos skubus gabenimas į 
Pietų Vietnamą gresia taikos 
susitarimui.

♦ Grupėindėnų Washingtone
♦ Po smarkaus lietaus Irane ’ atsisako išeiti iš vienos Įstai- 

prasidėjo potvyniai, 5 asmenys gos ir grasina “‘skelbti Amerikai 
žuvo, 1,000 liko be pastogės. karą”.

Degtinės niekad

Illinois statistika rodo, kad 
visoje valstijoje lietus atitrau
kia 10% balsuotojų nuo parei
gos atlikimo. Čikagos rinkimų 
tarybos • pirmininkas Stanley 
Kusper pranašauja, kad rinki
muose dalyvaus tarp 78 y- 83 
nuošimčių registruotų balsuoto
jų. Lietui lijant, jų bus 3G -©'< 
mažiau. • .

Respublikonų vadai, pasiskai
tę įvairių pranašysčių, laukia di
delio prezidento Nixono laimėji
mo. Jau nuo 1956 metų rinki
mų, kada juos didele persvara 
laimėjo prezidentas Eisenhowe- 
ris, respublikonai nesijautė to
kie stiprūs. Paskutinieji žmo
nių apklausinėjimai praėjusį šeš
tadieni rodo, kad laimėti turi pre
zidentas Nixonas. Gallup poll 
skelbia, kad 62% balsuos nž Ni- 
xoną, o 38 G — už sen., McCo- 
vern. Kitas, Harris poll prana
šauja 61% Nixonui ir 39% — 
McGovernui. New York Times 
apžvalga rodo, kad demokratų 
kandidatas gali laimėti tik dvie
jose: Massachusetts, Wiscon- 
sine ir District of Columbia. Iš 
viso jis čia laimėtų tik 28 elek- 
toiįufc, / -

šalia prezidento rinkimų, šian- 
dien^bus'renkami 33 senatoriai ^ 
ir 435 Atstovų Rūmų nariai bei 
18 gubernatorių. lUinofe baN 
suotojai dar išrinks ir visą 
eilę valstijos pareigūnų, visą 
Springfieldo legislature ir Illi
nois universiteto patikėtinius.’ 
Demokratų partijos veikėjai ra
gina žmones balsuoti už visą de
mokrato bilietą, nedarant jokių 
skaldymų. To paties tikisi ir res
publikonai, kurie laukia, kad 
prezidento Nixono rėmėjai, bal
suodami už jį, irgi neskaldys bal
sų, bet ištisai pabalsuos už visus 
partijos kandidatus.

Vakar prezidentas dar kartą 
pasirodė televizijoje, o sen. Mc
Govern dar važinėjo po Ame
riką nuo NewrYorko iki Kali
fornijos. Nikonas išgirs rinki
mų rezultatus Baltuose Rūmuo
se, o McGovern — Pietinėje Da- 
kotoje.

senatoriusAršios varžybos prieš rinkimus vyksta Rhode Island, čia 
Claiborne Pell, demokratas, nori vėl laimėti senato vietą prieš kietą 
respublikonu kandidatą John Chafe*, buvus) jūrų laivyno sekreto
rių. Sen. Pell gauna paramą iš sen. Kennedžio. Paskutinis žmonių 
apklausinėjimas parodė, kad sen. Pefl gauna 42% balsų, C ha fee — 
40%, o 18 dar neapsisprendė. Rinkimuose labai svarbus bus kiekvie

nas balsas.

Okupacinė Lietuvos valdžia 
labai rimtai susirūpino nepa
prastai išplitusiu., girtuokliavi
mu, ypač/kad daugiau geriama 
naminė degtinė, o ne sovietinė 
— valstybinė. Naminės vary
mui sunaikinama gana daug duo
ninių grūdų, kurių ir taip neuž
tenka maistui.
Milicijos pulk. Stanislovas Stan

kus pateikė “Tiesos” (1972.X.17) 
korespondentui duomenis, kaip 
ištisą mėnesį buvo kovojama 
prieš naminės varymą. Per ta 
mėnesį buvę padaryta 766 kra
tos, kuriose dalyvavo daugiau 
kaip 5,000 visuomenės atstovų. 
Buvę išaiškinti 183 naminės ga
mintojai, konfiskuota 230 deg
tinei gaminti aparatų.

Tariamai kovojama su girta
vimu, o visuose respublikos kam
puose ir užkampiuose pilna val
stybinių degtinės parduotuvių, 
kur niekuomet nepritrūksta deg
tinės. kaip kad nuolatos pristin
ga riebalų, mėsos ir dažniausiai 
duonos. Valstybinė degtinė ko
munistinėje santvarkoje yra la
bai didelė biudžetinė vertybė.

vairavo masina
NEW7 YORKAS. — Praėjusią 

savaitę sovietų diplomatas Vla
dimir Azarencov, 39 metų, pa
kliuvo į rimtą nemalonumą. Po
licija jį suėmė už automobilio 
vairavimą neblaiviame stovyje. 
Ketvirtadienio naktį jis praleido 
daboklėje. Teismas numatytas 
lapkričio 9 d.

Azarencovas yra politinių rei
kalų valdininkas prie sovietų de
legacijos Jungtinėse Tautose. Jį 
iš policijos daboklės išėmė tos 
delegacijos pirmasis sekretorius 
Aleksei Skoįnekov ir iš Washing
ton© atvykęs ambasados patarė
jas Nikolai Koch in.

♦ Čikagoje gailestingosios se
serys po 4 dienų streiko, vėl su
grįžo Į darbą Cook apskrities 
ligoninėje.

(Girtas biudžetas buvo prie ru
sų baltojo caro, dar girtesnis jis 
yra prie raudonojo. — Red.).

(E)
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DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY PAID QUARTERLY

B«t kokiais finansiniais reikalais
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It takes a commitment to save money. To 
your family, to the future. And maybe to 
your country. Good intentions just aren’t

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MOR 

I'wo Year Maturity

—« ran subs— 
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NAUIHENAS

sutomxtic saving power.
After xH, it’s hard to spend money you 

Sca’t tocch.

naudos ne tik sau, bet ir tada
Priešingai, nesveikoje maistui

ON CERTIFICATES
OF $1000

One Year Maturity

Jau dabar nežmoniškasis pel- 
nagaudis pradėjo laužyti gam

bei tėvo. . Liaukimės svaigalus 
vartoję. Rėčiau mums birs aša
ros dėl kitose vietose atsiran
dančiu panašių negalių. Taip pat 
ir dvasiškiai turi liautis pasa
kėlėmis maitinę tikinčiuosius.

SHORT TERM
I OR « MONTH TERM 

Minimum 51,000

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS
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Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 

’ sujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 
_ ___ _ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

Klausimas. Gerbiamas Dakte- 
rė, SOS. Gelbėkit mano galvos 
odą (viena žaizda) ir kitur nuo 
psoriasis. Ne“Tegrin”, nė “Sir- 
oel” nepadeda. Ir kodėl? Juk čia 
tiek daug visokių išradimų, vais
tų, bet nėra tinkamų tai ilgai gy
dyti. Ar gal reikalingas koks 
specialus maistas — dieta? Už 
sveikatos patarimus dėkoju šir
dingai, Su pagarba.

Atsakymas. Visam pasauly
je nėra gydytojo/ sugebančio ši
tą ligą (psoriasis; pagydyti. Pa
tyrimas čia rašančiojo pakarto
tinai buvo paduotas šiame sky
riuje. Ateityje visi išsikirpkite

^SAFETY OF 
,/ YOU B SAVINGS

Pelnagaudis laužo nesulaikomus 
gamtos dėsnius Pirmajame tome yrs 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 

Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
į viršeliuose už $6.00.

• Abi knygas gausite, jei pinigus pasilsite tokiu adresu:

* Philomena D. Pakel, President

6245 So. WESTERN AVE. TEL.: GR 6-757
HOURS: Mon. V. P. M lt i P. M, Tu»v v to ♦, Thurt. & Erl. 9 to 8, Sat. 9 to 17:30

vyb^ palaikydami. Augalai tei
kia maistą ir gryną orą - de
guonį tiek gyvuliams tiek žmo
gui. Gyvuliai teikia maistą au
galams patys pildami ir atmatas 
palikdami. Toks vienos gyvy
bės palaikymas kitos gyvybės 
e na iki mažiausių gyvių: iki pa
prasta akimi nematomų orga
nizmų — bakterijų .bei virusų. 
Žinoma, vien tik žmogus iš gy
venimo gamtoje daugiausiai pel
nosi. Už tai svarbu, kad žmogus 
nesuardytų gamtos (žmonės 
mėgsta sakyti Dievo) tvarkos. 
Jei neprisilaikysime gamtos — 
Dievo dėsnių, pražūsime be lai-

ir rinkitės šio" skyriaus prair
simus, nereikės kartoti. Susi* 
tvarko oda vartojant smalos 
skiedinį absoliučiame alkoholy
je. Liquor carbonis detergens 
trys uncijos, skiesti iki trisde
šimt dviejų uncijų absoliučiame 
alkoholyje (alcohol absolutus, 
tai yra 95% — nesilpnesniu).

(ir galvos) du kartu per dieną. 
Rytų nusimaudžius vonioje, vėl 
teptis. Gydytojo priežiūroje tu
ri būti. Nelauk, kol priseis šauk
ti SOS, visai galvos odai žaizda 
virtus. Jei negausi per savo gy
dytoją minėtos smalos, galėsiu 
prisiųsti. . ■ .

Dabar per vienuolika dienu 
ligoninėje nugydoma psoriasis 
(odos liga pasireiškianti odos 
paraudimu, sidabriniu pleiska- 
navimu ir skilimu — šašavimu. 
Naudojama cortisono mestis pa
kaitomis su nestipriu smalos 
(antralin) skiediniu. Galit pa
laukti ateinančio antradienio ~ 
tada rasite Šiame skyriuje pso
riasis naujo gydymo aprašymą 
smulkmeniškai.. Su paduotu re
ceptu besigydydami daugelis li
gonių susitvarkė savo kūno ir 
galvos psoriasis tiek čia, tiek 
dabartinėje Lietuvoje gyvenda
mi. Džiaugiasi ir prašo daugiau 
tos “stebuklingos" smalos.

Ant šios žemės mūsų gyveni
mas sukasi ratu. Mums gyven
ti tarpininkauja augalai, gyvu- 
l:ai, vazdžiai, žemė, vanduo. ii 
oras. Visi tie dalykai veikia vie-

And now there’s a bonus interest 
rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, S^% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
aiace June 1, 1970 . . . with a compa
rable improvement for all older Bonds.

Sc think it over. The Payroll Savings 
Plan. It’s a small effort, but it’s a big 
erenmitment. For-you and your country.

liausimės žmonėmis buvę, kas 
mums uždirbs kuponus 

aprangai, mokslui bei 
gydymuisi. Jei jau dabar netu
rime vietos prisigimdytiems 
abėcėlės pamokymui, tai toliau 
bus tikrai blogiau, jei dar kiek 
ilgėliau neišmanėlių galvomis 
vadovausimės.

SENIAUSIAS ŽMOGUS PASAULYJE

Seniausias Kaukazo kalnietis, Azerbeidžano pilietis iš B^-zavos, apie kuri buvo rašyta Naujienų šeštadienio nr. 
261, Širal Mislimow, 167 metu amžiaus, patriarchališkai sėdi tarpe savo atžalyno — vaikaičiu, kurty jis priskaito 
iki 120. Antroje nuotraukoje Širalis Mislimowas^dąrbuoįasi savo priešlOO mėty sodintame vaismedžiu sode. Jis 

dirba jau 15C mėty ir nė,vienos dienos nesirgo.

CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO bendrovė dėl bet kokiy 
jūsy namo pagerinimy duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tin
kamomis sąlygomis. O gal Jums yra reikalingi pinigai dėl kitokiy 
reikalu? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nusibodo mokėti 
aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

tos dėsnius. Jis užteršė žemę, 
orą ir vandenį, žūti pradėjo au
galai, nykti ėmė žuvys ir .sirgti 
pagavo žmonės kvėpuodami už
terštą orą, valgydami menką 
maistą ir nė tai kas reikia ger
dami. Tokie eskimai — beveik 
leduose gyvendami turi sveikus 
dantis, o mes vos pradėdami 
ant dviejų vaikščioti jau su sky
lėtais dantimis kramtome. Rei
kia visiems grįžti į sveiko, gy
venimo kelia. Už tai mums lie
tuviams nepakeliui įvairios iš
leistuvės — sutiktuvės, kai jo
se mes valgome savo sveikatą ir 
geriame savo jėgas. Išgertuvės 
nėra žmogaus pagerbtuvės, o 
tikros jo suniekintuvės, jei ne
pajėgiame sveikai maitintis tiek 
skystu, tiek kietu maistu. Todėl 
visų pirma tas visas šeimyniškas 
ir visuomenines lietuviškas šven
tes sužmoginkime ir taukus bey 
svaigalus su dūmais naujais dreį 
nažais užmarštin nuleiskime. Nė 
vienas. lietuvis neturėtų lanky-

Patys tvarkykimės 
savo darbo nepavesime

Reiškime savo papročius. Tai 
būtinai turime atlikti, jei nori
me kaip asmenys ir kaip tauta 
išlikti ir ateityje savą valsty
bę sukurti. Stokime į žmoniš- 
kiausią darbą su jau tokius dar
bus dirbančiais nesigailėsime. 

I, Juk jąų dėl visoį^eriopoą taršos 
mes negalime maudytis ežere, 
plaukioti upėje, kvėpuoti par
ke,'lankytis lietuviškame paren- 

’ gimė.- ir vis dėl mūsų pačių 
sau parengtų nesveikaton vedan
čių žibangų. Tad liaukimės to
liau taip save žudę visokerio- 

■ pu aplinkos teršimu — ne tik 
neleistinai naudodami chemi
kalus, gyviams "naikinti skys
čius, bet ir rūkydami, mes nuo
dijant save, že^nę, augalus ir gy-

I vius. Pats laikas liautis toliau 
teršus save, artimą ir aplinką. 
Klausykime valdžios išleistų nu
rodymų apie gamtos švarumo

; palaikymą. Vartokime galimus 
trąša paversti supūvančius in
dus — butelius ir kt. bei dėžes 
namų apivokoje. Paskirton vie
ton dėkime nepūvančius daik
tus. kaip stiklinius butelius, 
skardines dėžes, dėželes. Liauki
mės visokeriopai teršę ne tik sa
vo kiemus, butus, bet ir savo są
žines. Tradicinis lietuvio vienas 
kito be dantų graužimas turi 
liautis kartą ant visados. Tai 
bus atsiekta per žmogaus su- 
žmoniškėjimą. Už tai visi vy
resnieji. ypač dvasiškiai, gydy
tojai. mokytojai ir tėvai liauki
mės vienas kitą niekinę, pasa
kėlėm lengvatikius penėję, rei
kiamų darbų nesigriebdami. Tu
ri baigtis mūsų daktarų tarpe to
kios kalbos, girdi tu su vėžiu 
pervėlai pas manė atėjai —■■ aš 
tave būčiau pagydęs. Tai išgir
dęs žmogus miršta dideliame 
skausme — susikrimtime, kodėl 
jo vėžio jo gydytojas anksti ne
surado. žmogus nežino, kad yra 
atvejai, kada niekas anksti vė
žio surasti negali: kai jau pra
deda kosėti dėl plaučiuose esan
čio vėžio — viskas yra pralošta, 
nežiūrint kokias operacijas teks 
pakelti. Tas pats ir su šlapimo 
pūslė: kai jau dėl vėžio'imi krau
juoti su šlapimu, reiškia vėžio 
vaikai yra pasklidę nesugaudo- 
mai po kūną. Už tai reikia liau
tis rūkius — nereikės taip gau
siai visiems raudoti dėl plau
čių vėžio netenkant jauno vyro

Į vien save ketinti — imkime pa- 
• tys taisytis., Tik taipelgdamiesi 
pajėgsime pagerinti savo svei- 

I katą, nuotaiką, aplinką ir arti- 
’ mo širdį.

Išvada. Valykimės kol dar 
laikas nuo įvairiausių teršalų — 
tiek išorinių, tiek išvidinių kiek- 

. vienas dar šiandien. Atsikraty
kime mums taip mielų n eavei- 
katon vedančių įpročių kalbant, 
valgant bei geriant. Domėjo
mės ir šalia mūsų kiemo vyks
tančiais įvykiais: visf eikime at
likti pilietinės pareigos įgalinda
mi šio krašto vyriausią Galvą 
dar keturius metus sėkmingiau
siai švarinti šio gražaus ir žmo- 
niškiaušio krašto veidą bei širdį

I nuo visokeriopų teršalų.
Pasiskaityti: Francis J. Bra

celand, M. D.: Modern Psychia
try, Doubleday and Co., Garden 
City, New York, 1963.

trošku. Savu žmonišku elgesiui 
gerbkime save ir artimą, nežiū-i 
rint kas toks jis bebūtų. Su-i 
prantama, kad vien pasikalbėji
mas su didele doze apkalbos dar 
nė vieno žmogaus nepagerbė, 
nors daugelį tokie suėjimai su- 
koneveikė, suriebino, surūkė ir 
sušlapino. Turime ryžtis atgimti 
sveikam gyvenimui — keltis tu
rime ; iš riebių, aprūkytų ir su
drėkintų papročių, nors juos 
mums ir geriausi m":sų prose
niai palikę būtų. Turime kartą 
visados liautis pratinti mūsų

SVEIKATOS DIDINIMAS
Tik prisilaikydami gamtos dėsnių nepražūsime 

z ' X. ’ -- < ' Gyvenimo tiesa
"jo^us n" gali išlikti gyvu ant nas kitą įtakodami, žmogaus gy- 

e’ ’’s vienui vienas gyvenda- 
m Jis santykiauja su artimu 
-r amta. žmogaus gyvenimą 

-’t ;ja a'Fnka, kurioje jis ran- 
d-'’ augalai, gyvuliai, oras, žė
ri ' r vanduo. Mes esame tai, ką 
m valgome^ geriame, kvėpuo
jame. kaip su .artimu apseina- 
mc r ką. galvojame bei jaučia
me. Mokslo šaka apie žmogaus 
s?, '.tykius su aplinka vadinasi 
L 'ologija. Ne vien materija žmo
gų ve’kia, bet ir kultūrine, so- 
cia"nė. religinė,, tautinė bei vi- 
sicmehinė aplinka žmogų for
muoja, Ta:gi, kitais žodžiais tą 
rač ą tiesu pasakius, išeina, kad 
Žmogaus dvasinis stovis (jaus-,ko,-nes neteksime švarios že- 
mims gyvenimas) įtakoja jo kū- mčsj tyro vandens ir gryno oro. 
no ir dvasios gyvastį. Visas žmo- Nebus gyvių ant žemės, nebus ir 

gyvenimas pareina svar- žmogaus. Todėl liaukitės visokie 
•F'ausia nuo dviejų pagrindinių nepraustburniai pasakoje, kad 
•dalykų: T. nuo materijos ge-: žmogus turi veistis neapsiribo- 
rumo ir 2. nuo dvasinio (jaus- ■ damas, nes žemė pilna gėrybių. 
m?n?o) maisto sveikumo. Sveiko-; Tikri žmogžudžiai yra tokie ne 
je aplinkaj e gyvendamas ir 
sveikus dvasinius nusiteikimus 
turi damas, žmogus gali laimin-

jaummą eiti musų apsvaigu- ; 
siais, tabaku dvokiančiais ir rie
baluotais, slidžiais keliais, dar
gi su apkalbų priemaiša nubars
tytais. Užtenka, kad fabrikan
tai teršia orą — mes nors duo
ną pas juos pelnomės. Liauki-i Dangų pradėkite žadėti lengva- 
mės patys save ir artimą ma-Įtikins už kruviną prakaitą dėl 
rinę degančio tabako dujomis, Į artimo gerovės išlietą, o ne už 
Nustokime pelnomės. Liaukimės ’žaliai dažytą popiergalį jūsų nie- 
patys lankytis ir kitus kviesti į kad nepripildomon kišenėn atsi- 

tokias savęs ių artimo marintu- ‘ dūrusi. Visi turime pradėti do
ves. Taip savo sveikatą baigti, mėtis savo aplinkos, savo kūno 
liaukimės, nors ir kažin kokie ir savos galvosenos bei savų 
čiulbuonėliai mus spaudoje ir jausmų švarinimu. Pirmiausia, 
ore viliotų Į minėtai nehigieniš- t žinoma, taip tvarkytis turiu aš 
kus suėjimus. . . iPats, bet ir tamsta prašom neat-

(siliktil Savęs švarinimas ir sa- 
niekam vos aplinkos neteršimas padės 

pagrindus mūsų dvasios ir kū
no sveikatai. Nekalbėkime'me
lo, neskleiskime gandų' — liau
kimės taip teršti orą ir savo są
žinę. Dvasiniai teršalai naiki
na patį teršėją — jis tampa ne
laimingiausiu asmeniu.

Todėl nuo šiandien dėl aplin
koj siaučiančio .blogio pradėkimeBEbFN ŠERNOc GJVEN1M0.. BRUOŽAI

¥KA GEKIAUSIA mZVANA
. yiuMuep Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - £>edę Šerną as

meniškai pažino, skaitė jg straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabai jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės Šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus u paskaityti gražių istorijų. 
\aujai atvykęs Lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašyta Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musu pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
h. Mleokigine veikla

Antanas Rūkas. VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, JUOZO AUo- 
aiaiciu Šernu gyveniniu oru*»zai. Išleido Atueriku> Lietuvių Lslori- 

»’htrajį<» nj 2tk> psl., kaina 2 dol

, ii 'X JIRMV Xl>MI\ISTR MIMU C jr ‘ 
- • * v'

>0*4^ tsdie. H fcac, rtcJen, ar docroyed, 
ve tkenu When needed, they m Še 
«hed «c ywr- bank. Tu may be deferred 

i^dempcfea. And abriyi resnember, 
see a peend to aaw^

works so well. It’s x ray of saying “I’m 
committed.”

. Aad it’s almost effortless. AH you do is 
sign up once, There you work. Then the 
amount you specify is automatically set 
asde £kxu your cheat each payday and

išmanėliai, nes jau dabar tik 
dalis žmoniškųjų dieną naktį 
dirba nežmoniškųjų išlaikymui, 

gai pragyventi savo amžių. Tik; Ilgai taip tęstis negalės. Kai visi 
rrrnėtai harmoningas asmuo at
neša 
artimu 
aplinkoje ir nuolatiniame susi
krimtime būdamas žmogus ardo 
sa o tiek kūno, tiek dvasios 
(jausmų) pagrindus.

Gyvenimas sukasi ratu

1
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JUOZAS KARIBUTAS

KELIONĖ APLINK PASAULĮ
(Tęsinys) “

Kai lėktuvas atsitrenkė į že
mę įr praėjome tą pačią kont
rolių procedūrą, iš karto paju
tau, kad čia kitas kraštas. 
Tuojau metasi i - akis švara, 
tvarka, informacijos patarna
vimas kultūringas, žodžiu, čia 
viskas, ką kijekviename Euro
pos krašte galima rasti. Iš pir
mų žingsnių jauti, kad pate
kai į kultūringą ir civilizuotą 
kraštą, kuris visus kitus kai-, 
mynus pralenkęs visu šimtme-t 
čiu.

žmonės 
konser- 
visiškai 

Mieste

mais. Jame puikus patarnavi 
mas. Kur bepasisuksi, 
labai draugiški, nors 
valyvus. Jų aprėdalas 
panašus į europiečių.
daug mašinų, bet nei vieno va
žiuojančio su asilu ar kupranu
gariu. Pinigų santykis 1 — 76, 
25 ve.

Informacija pataria nuvykti 
į bazarą, kad geriau suprasti 
galėčiau apie jų gyvenimo ly
gį. ‘ Pirmas mano į miestą iš
vykimas buvo j banką. Turė
damas kredito laišką (čekius 
buvau išbaigęs) Indijoje ne
paprastai vargau iki išgavau 
vos 40 dol. Čia gi be jokių skru
pulų man išmokėjo kiek pa-

J miestą išvažiuojant pasi
tinka gęažus paminklas, kuris 
simbolizuoja nepriklausomy-r__c 
bę. Pro miesto vartus į Centri-Įprašiau, nes čia jokios juodos 
nę gatvę važiuojant, dairausi |rinkos nėra, 
į pravažiuojamus namus, 
riuos puošia gražūs, žali me
džiai. Gatvė taip gražiai su
tvarkyta, vidurys išsodintas 
palmėmis, gėlėmis, plati, jau
ki. Daug budinčios policijos, 
kuri savo gražia melsva uni
forma gražiai atrodo. Jie ma
to, kad aš juos stebiu ir kai ku
ris pasveikina, atiduodamas 
pagarbą. Aš juokiuosi iš tokio 
netikėtumo.

Kai privažiavau pasirinktą 
aerodrome viešbutį, vardu 
Kings Hotel, radau nepapras
tai gražiai dekoruotą su viso
kiausiomis . karališkomis em
blemomis, mozaika ir viso
kiais kitokiais aukso išraity-

Tarnautoja mo
ku-’kėjo puikiai angliškai ir pri

ėmė kaip svečią, net paprašy
dama arbatos su ja išgerti. 
Apie Ameriką ji atsiliepė kiek 
neigiamai, taip pat ir apie sa
vo krašto valdžią, kuri einanti 
jiems nelabai pageidaujama 
linkme. Kai jau baigėme gerti 
“draugiškumo arbatą”, bent 
taip jie pavadino, atsisveiki
nau, ją užkviesdamas aplan
kyti Ameriką. Kei leidausi į 
pirmą aukštą, stebėjausi tokiu 
žmonių draugiškumu.

Turėdamas autobuso nume
rį, kuris eina bazaro link, sė 
du ir bandau su šoferiu susi
kalbėti, nepavyksta. Iš publi
kos atsiranda pora atostogau-
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taip nebuvau pasiilgęs kaip 
pieno. Kur tik šio produkto 
paprašydavau, visur būdavo 
vienas atsakymas — neturime, 
čia gi piene gali plaukyti, jei L.

PASAULYJE
Jonas J. Marchukonis ir Noel j 

Warner laikraštyje The 
patinka. Tiesa, Indijoje buvo^Journal of Immunology, to- 
padavę pieno, kokio tai apgi-,mas 1U9 Nr. 1 išspausdino 
žusio, tiršto, lyg būtų pusiau(straipsnį apie skirtingų aloti- 
surūgęs, gerti atsisakiau. Gal pų pelių IgA mielomos protė
jų tos šventos karvės nemelžta- inų struktūrinius skirtumus, 
mos? Jos - neliečiamos. Juk Jis dirba Walter and Eliza Hali 
valstybės įstatymuose pasaky- Institute of Medical Research, 
ta, jei karvę užmuši, 20 metų Melbourne, 3050, Australia, 
kalėjimo. Mažame Napale dar ši tema yro vėžio ligos nagri- 
geriau: karvę užmuši — mir-jjimas imunochemijos pagalba, 
ties bausmė.

EKSKURSIJA PO 
TEHERANĄ

Kaip ir visuose kraštuose, 
taip ir Irako sostinė Teheranas 
turi organizuotą' transportaci- 
ją ekskursijoms vežioti. Jie 
gal dar tvarkingiau, mažais 
autobusiukais surankioja iš 
viešbučių turistus ir, suvežę į 
centrą, visus veža dideliu au
tobusu.

j Pastebėtina, kad Dr. J. J. Mar- 
chukonis specializavosi garsia
jame Rockefeller universitete 
New Yorke pas prof. G. M.

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: 
A V

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 pust $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 pusi________ $6.00
Prof. Vael. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai

Įrištas, 431 pusi $7JO
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 208 pusi. įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2.00; H dalis, 225 push, įrišta — $3,00, 
minkštais viršeliais —$2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p__ $550
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. __________________ $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi.,_________________i$1.00
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

- > —gi§ta — $5.00minkštais viršeliaisS4.W 
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968

pusi, dabar tik$10.00

N A U J I E N O S,
1739 So. Halsted St, Chicago 8, HI. — Telef. HA 1-6100

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 besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 

. juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes. -

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

mato, 126 psL Kaina $1.—. - « '
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos 

Kišeninio formato, 157 psL $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Sliu rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

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

13. Nada* Rastenis, THE FOREST OF. ANYKŠČIAI, Antano Baranauske
"Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00 '

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-ji lyrikos knyga. 152 psl. $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai. 92 psL. $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psL. $1.00.
20. Elena Tufnienė, 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. $3.90.

■ Norėdami Įsigyti šias ar kitas knygas, praSome atsilankyti į Naujlenn 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čeki ar pinigini orderį.

1739 So. Halsted St, Chicago, DL 60608

jančių studentų ir pasisiūlo liai — paveikslai. Jie įrėminti 
man padėti. Jie irgi važiuoją į ir kainuoja iki tūkstančio do- 
bazarą ir galėsią man jį apro-jierių.
dyti. Mielai priimu jų kompa
niją, nes mačiau, kad vyrai 
geri ir labai mandagūs. Jie iš 
pat pradžios buvo kalbūs ir 
malonūs;

Privažiavome bazara. Veda 
jie mane per medžiagų rajoną, 
kur iš abiejų pusių prikrautos 
mažos krūvelės įvairiausių 
medžiagų. Vien rietimų rieti
mai. Pasirodo, kad šitas po 
stogu bazaro rajonas turi kelis 
kilometrus. Suskirstvats i ra
jonus. Kai išėjome iš medžia
gų rajono, jie mane pasuko į 
odos išdirbįnnių rajoną. Jame 
batų, odos ir kitokių- smulk
menų, su ta sritimi susiju
sių. Oras toks blogas, kad 
juokais prašau juos iš čia grei
čiau mane išvesti. O tais baza
ro takais kas per judėjimas: 
čia prikrovę rankinius dide
lius vežimus'veža,- neša,- pri
kabinę. gatavų rūbų pakabas 
ant ratukų stumia. Judėjimas, 
kaip tikrame turguje ir turi 
būti. Kainos nėra brangios, sa
kyčiau , kad doleriais gal net 
pigios. Vis eina ir eina. Pasu
kam galanterijos rajono link, 
per jį i maisto rajoną. Taip 
vis be galo be krašto priekyvie- 
tės judrus gyvenimas parodo, 
jog kraštas viskuo pertekęs sau 
ir sksportui.

Pavargau ir savo palydovų 
prašau jau vesti iš šito turgaus, 
bazaru vadinamo. Jauni vyriu
kai juokiasi patenkinti, kad 
aš stebiuosi jų turtingumu, 
krašto gaminių kokybe ir ba
zaro organizuotumu. Jie. pa
suka pro ten esamą mečetę, 
kurio aikštėje sugulę, arba 
geriau suklaupę lenkėsi Budai 
maldininku būriai. Čia ne tik 
šitoje mečetėje, bet ir kitose, 
turistams įeiti, negalima. Gali
ma žiūrėti tik iš tolo. Gal ir 
gerai, tada nereikia varginti 
basų kojų.

Iš čia dar pasukame Į kili
mų išdirbinių rajoną. Reikia 
pasfikyti, kad tokių meniškų 
kilimų nebuvau dar matęs. Jie 
labai brangūs, bet kai pažiūri 
jų darbą, tada atrodo ne taip 
jau baisu. Kokių išdirbimų ten 
nėra. Ypatingai patiko kilimė-

štai Marija Magdalena, 
parpuolusi prie Nukryžiuotojo 
kojų. Arba jų karaliai, mūsų 
žuvęs prezidentas Kennedy ir 
daug kitokių. _

Teheranas yra persiškų kili
mų prekybos centras. Jvį čia 
tiek daug, Įvairiausio dydžio 
ir žavėtino spalvų derinio. 
Pardavėjai mielai demonstruo
ja juos, paklodami ant grindų 
arba aukštai iškeldami ant 
karčių. Pasakiškos kainos. 
Jie jau nebe po tūkstantį, bet 
po kelioliką tūkstančių dole
rių.

I Keletą valandų po bazarą 
Ibevaikščiojant, c prie to dar 
triukšmas ir gero oro stoka, nu
vargino. Paprašiau savo paly
dovus, kad" vestų prie autobu
so. Kai išėjome iš po stoginės 
tvankios, lyg Los Angeles Cen

Rytas toks gražus ir pirmiau
sia atsikėlęs plačiai atidarau 
langą, kad galėčiau matyti 
Elbruso kalno viršūnę, Dema- 
vedu vadinamą, kurios aukš
tis siekia net iki 1140 metrų. 
Kalnai blizga, pasidabinę si
dabriniu sniegu, nuo kurio at
klysta gaivus ir labai vėsus 
oras. Džiaugiuosi, kad patai
kiau, nieko nežinodamas, prieš 
tuos kalnus apsigyventi.

Po gerų pusryčių, turėdamas 
laiko valandėlę, išėjau pasi
vaikščioti. Pasukau gatve, kal
nų link. Upelis srauniai bėga 
kaip ir vakar, po jį braido vy
rai, apsiavę ilgais guminiais 
batais ir išrankioja viską, ką 
vaikai žaisdami, arba koks ke
leivis tyčia i jį buvo ką įmetęs. 
Čia gatves kiekvieną rytą valo 
labai stropiai, todėl miestas 
pasigėrėtinai švarus. Visur ne
paprastai žalia, gražu ir pagal 
upelį keturių' eilių medžiai, 
per jį perėjimui tilteliai tokie 
siauri, tik porai keleivių pra
silenkti. žmonių gatvėse dar 
nedaug. Vieni iš jų skuba i dar-

benešioja savo viduje,, nors 
turistams stengėsi to neparody
ti. Kai rytą atsikėlęs radau per 
duris įkištą laikraštį “The Te
heran”, jame dar vis plačiai 
apie tą žemės drebėjimą tebe
rašė. Jie tebėra tos nelaimės 
nuotaikose.

Kai 9 vėli, ryto prisistatė 
vežti į ekskursiją mažas limu
zinas, iš viešbučio susidarė vi
sas tuzinas vienų amerikoečių. 
Daugiausia senyvo amžiaus tu
ristai. Važiuojame miesto cent
ru, kur judėjimas vyksta pil
nu tempu, čia nematyti anei 
vieno su asilu važiuojant. Tik 
motorizuoti. Krautuvės jau ima 
atsidarinėti, prie kurių stovi? 
niuoja aptingę pardavėjai.

(Bus daugiau)

Edelman, kuris šiais metais už 
imunologijos studijas gavo No
belio premiją medicinoje. 1965 

67 metų bėg> jf Dr. Marehu- 
konis išspausdino eilę straips
nių su Dr. Edelman, vėliau 
profesoriavo Brown universi
tete Providence, Rhode Island, 
o dabar atlieka tyrimų darbą 
A us t ra Ii joje.

Ta pačia proga reikia pami
nėti prof. Margerio Adomo Ja
saičio darbą virusų imunoche- 
mijoje tame pačiame Rocke
feller universitete.

Biochemical and Biophysi
cal Research Communications, 
tomas 19, nr. 1. 1972 m. spalio 
6 d. l aipina mokslinius straips 
nius, kur M. Labanauskas yra 
bendrauti torius University if 
Wisconsin autorių grupėje, o 
AL S. Kaulėmis University of 
Massachusetts grupėje.

S an 1 ins š i moli ii mis

TEISME
—Kaip tau ne gėda ir šią sa

vaitę pakliūti Į teismą?
— Pone teisėjau, aš tik kartą 

kas savaitė čia atsiduriu, o tam
sta kasdien Čia po 6 valandas sė
di.

VIEŠBUTYJE

— Visi kambariai užimti. Jei
gu norite, jus patalpinsiu i vie
ną kambarį su jūsų dukra?

— Aš perdaug senas, turėti 
tokią jauną dukterį. Tai mano 
žmona.

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mu
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 

> pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

MIDLAN 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

U

tral Markt, patalpos į lauką, kiti šiaip tingiai daro ryti- 
kiek atsikvėpiau. Mano paly—'“bi pasivaikščiojimą. Kažkaip 
dovai teiraujasi apie Amerikos11^31^ jaučiasi, kad žmonės neat- 
gyvenimą. Iš ji] vienas ką tifeĮsigavę^nuo ką tik buvusio di- 
baigęs aukštąją matematiką!1 žemės drebėjimo, kuris

Ii

• «4C ARCHER AYENUE 
CH1CAS0, ILLINOIS S8632

* " PHONE:' 2544472 * '

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psŲ daug paveikslu. Kaina S2.00.

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

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

derį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted St, Chicago, UI. 60608

kitas gi būsimas medicinos 
daktaras. Iš lengvo einame pro 
gražų parką ir stebiu paprastą 
gatvės prekybą. Čia visur, kur 
tik vietos leistinos gabalas, su
sikrovę prekių pardavinėja. 
Kur užmatai, visur gyva pre
kyba. Net ant šaligatvio žmo
gus pasiklojęs švarią maršką, 
prisidėjęs baĮtinių, kojinių ir 
kitokių smulkmenų, varo “biz
nį”. Visa gatvė užgrūsta veži
mais, bevežančiais prekes. Tik
rai, kad pamatęs tą bazarą, 
gali susidaryti apie valstybę 
gerą nuomonę, kaip labai tur
tingai gyvenančią.

Kai pasiekiau viešbutį jau
čiausi labai nuvargęs. Pro ma
no viešbučio langą matosi gra
žūs, sniegu pasipuošusiomis 
viršūnėmis Elburso kalnai. 
Sako, kad jie yra nuo miesto 
apie 15 kilometrų, bet atrodo 
man iš viešbučio ranka pasie
kiami. Taip arti, kad, rodos, 
alsuoju jų gaivinančiu šaltu 
orų. Iš jų per miestą bėga upe
lis, kuris švarina orą ir praei
nantį keleivį švelniai gaivina. 
Prie upelio prisodinta labai 
daug medžių, kiti gi susodinti 
taip, kad amžinai plauna jų 
šaknis bėgančio upelio srovė. 
Bendrai, miestas medžiais la
bai turtingas.

Kiek atsikvėpęs, pasileidau 
į miestą pavakariniam apžiū
rėjimui. čia krautuvės žvilga 
ir perkrautos vitrinos liuksusi
nių prekių. Skoningai deko
ruotos brangenybių parduotu
vės. Bet kas labiausiai stebino, 
kad gali gauti didelėse maisto 
krautuvėse ko tik nori. Visą 
kelią^svajojau, koks laimingas 
būčiau, jei rasčiau maisto 
krautuvę ir nusipirkčiau tai, 
ko aš noriu, bet, deja, niekur 

i tokio liuksuso nebuvo, čia gi, 
Ikaip kitame sviete. Ir nieko |

, kuris 
palietė daugiau provinciją, žu
vo berods virš penkių šimtų 
žemdirbių šeimų. Vyrai, buvę 
laukuose išliko, bet jų šeimos 
žuvo. Tą tragediją jie dar te-

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

ihSUltG

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum S5.000)

Raginkite savo apylinkę 
augti • taupykite!

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

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

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSE
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60008

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
įsteigta 1923 metai® TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Kanadoje: 
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vienam mėnesiui _________  $3.00
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Šiandien visi balsuokime
Šiandieji, antradienį, lapkričio 7 dieną, nuo 6 valan

dos ryto visame krašte bus atidaryti balsavimo centrai.

VLIKo klausimais (4)

P. STRAVINSKAS

VLIKas yra tautos atstovybė. 
Tas, rodos, turėjo būti visiems 
aišku iŠ šios serijos antro 
straipsnio dėstymų.

Bet mūsuose atsiranda tokių, 
sakyčiau, graikų mitologijos 
sirenų (kurios savo saldžiais 
balseliais ir giesmelėmis jūro
se viliodavo laivus su jūreiviais 
į pavojingas vietas), kurios 
bando VLIKui įkalbėti, įčiul- 
bėti, įgiedoti visai ką kitą — 
tai kuo jis visai nėra.

Tokių politinių sirenų, to
kių giedorių, čiulbuonėlių tu
rime daug. Kelis jų čia pami
nėsime.

I. “PARTIZANIŠKA” 
SIRENĖLĖ

Pačioje VLIKo atsikūrimo 
pradžioje vienas neva Lietuvos 
partizanas (dabar Chicagos ekspertai,' irgi apsimetę mito-

“akiratininkas”) VLIKui norė
jo įkalbėti, įgiedoti, kad VU- 
Kas esąs ne tautos atstovybė, o 
“Lietuvos partizanų įgalioti
nis’’. .. “Partizaniška” sirenė- 
lė nutilo, nieko iŠ to nelaimė
jusi.

H. “DIPLOMATIŠKOS” 
SIRENOS

Po to atsirado “diplomatiš
kų” sirenų, kurios norėjo VLI
Kui įkalbėti, kad jam reikia 
pailsėti, nieko neveikti, nes 
esanti Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba “atstovaujanti Lietu
vai”. .. VLIKas ir tų sirenų 
nepaklausė.

III. “VYRIAUSYBININKŲ” 
SIRENOS

Tada trys VLIKo teisimai

Kiekvienas krašto pilietis, sulaukęs 18 metų amžiaus ir 
laiku užsiregistravęs balsuotojų sąrašuose, turi teisę bal
suoti. Kas negalės pirmomis ryto valandomis balsuoti, 
galės tai padaryti bet kurią valandą dienos metu arba 
po pietų. Rinkiminiai centrai bus atidaryti iki 6 valandos 
vakaro vietos laiku.
; Rinkiminiuose centruose yra paskiri pareigūnai įvai

rių politinių grupių, kad viena grupė negalėtų falsifikuo
ti balsavimo lapelių ir neleistų balsuoti žmonėms, kurie 
neturi teisės balsuoti ir nėra įtraukti į balsuotojų sąra
šus. Kiekvienas balsuotojas turės komisijos nariams pa-

žiūrintieji pareigūnai būtų tikri, kas balsuoja. Kiekvie
name centre, kuriame buvo galima laukti • neramumų ar 
nesusipratimų, paskirti policininkai tvarkai palaikyti. 
Policija neturi teisės kištis į rinkiminius sąrašus ir negali 
jokio sprendimo daryti. Jie privalo prižiūrėti, kad nebū
tų netvarkos, kad joki triukšmadariai nebandytų pa
kenkti paskiriems teisėjams pravesti rinkimų, kad nebū
tų išvogtos dėžės su paduotais balsavusių lapeliais arba, 
kad kas nors nebandytų balsavimo lapelių pakeisti kitais.

■ Amerikoje balsavimo paslaptis garantuoja įstaty
mais. Niekas neturi teisės kištis į balsuotojo sąžinę. Prieš 
rinkimus kiekvienas turi teisę pasakoti ir rašyti apie sa
vo programas ir planus ateičiai. Kiekvienas pilietis turi 
teisę eiti į vienos arba net kelių partijų šaukiamus mitin
gus ir klausyti kalbėtojų.. ..Jis turi teisę klausinėti kandi
datus, ką jie rengiasi daryti* vienu ar kitu svarbesniu vi
suomeninio gyvenimo klausimu. Bet balsuotojas pats 
sprendžia, kuris kandidatas yra geriausias valstybės 
ir savivaldybės reikalams tvarkyti. Jeigu kurioje vieto
vėje bet kuris politikas arba jo šalininkas bandytų pri
mesti savo valią paskutinėmis valandomis, arba jeigu 
kuris politikas verstų balsuotojus balsuoti ne pagal bal
suotojo pageidavimus, tai balsuotojas turi teisę skųsti 
teismui, kuris privalo apsaugoti jo balsavimo teises.

Sovietų Sąjungos vadai, besigarsindami pažangiais 
žmonėmis ir piliečių teisių saugotojais, visai negerbia 
balsavimo teisės ir neduoda krašto gyventojams jokio 
pasirinkimo. Sovietų valdžia 4 bet kurioms valstybės pa
reigoms pastato vieną kandidatą ir. reikalauja, kad bal
suotojas už jį atiduotų savo lapelį. Rusai neduoda Rusijos ir savo kaimynus.

ir kitų pavergtų kraštų gyventojams jokio pasirinkimo. 
Balsuoti nuėjęs žmogus neturi ką pasirinkti. Ameriko
je jis gali pasirinkti respublikoną, demokratą arba net; 
ir komunistų įvairioms valstybės administracijos parei
goms.

Sovietų Sąjungos dabartiniai valdovai balsavimo 
teisę visai panaikino. Prieš vadinamą Spalio revoliuciją, 
Trockio ir Lenino pravestą 1917 metais, visoje Rusijoje 
buvo pravesti rinkimai Į steigiamąjį rusų seimą. Tas sei
mas turėjo priimti konstituciją ir pravesti kraštui reika
lingas reformas. Leninas, Petrogrado darbininkų ta
rybų vardu padaręs perversmą, išvaikė Rusijos steigia
mąjį seimą, kad jis negalėtų paruošti konstitucijos ir ga
rantuoti kiekvienam krašto gyventojui pagrindines pi
liečių teises. Rinkimuose į steigiamąjį seimą dalyvavo ir 
Lenino vadovaujama Rusijos bolševikų partija, bet ji 
rinkimus pralaimėjo. Steigiamajame seime josios balsas 
buvo labai silpnas.

Leninas steigiamąjį seimą išvaikė. Jis panaudojo ; 
Kronštato jūrininkus tam seimui išvaikyti, o vėliau pa
naudojo latvių batalijonus politiniams savo priešams su
imti. Leninas išvaikė vienintelį laisvai ir demokratiškai 
rinktą steigiamąjį rusų seimą, o nuo to laiko neleido ko
munistų pavergtiems rusaiąs pasinaudoti pilietinėmis 
teisėmis. Komunistai stato.krašto gyventojams parink- ' 
tus kandidatus.; Komunistaį^astato po vieną kandidatą; 
kad gyventojas neturėtų jokk? pasirinkimo. Komunistai 
vėliau verčia visus “balsuoti”) už jų pačių pakištą kan
didatą. ' »

Lietuviai, gavę Amerikos pilietybę, privalo balsuo
ti. Jie čia turi teisę pasirinkti patį geriausią ir labiau
siai mėgiamą kandidatą krašto prezidento, senatoriaus 
ir kitoms pareigoms.

Šios valstybės steigėjai žinojo, kad krašte žmonės 
gerai gyvens, jeigu jie turės progos pasirinkti teisingiau
sius ir gabiausius žmones krašto administracijai. Šis nu
tarimas yra pagrindinis, nes jis Ameriką padarė turtin
giausiu ir laisviausiu kraštu. Bolševikai manė ir mano, 
kad tiktai komunistai mokės geriausiai valdyti kraštą. 
Rusiją jie privedė prie bankroto, o dabar vargau stumia

loginėmis jūrų gražuolėmis 
griebėai VLIKui įrodinėti, kad 
jis esąs Lietuvos valstybės sei
mas, o jo Vykdomoji Taryba 
— tai Lietuvos Ministerių Ka
binetas... Kas gi tokie? Tai 
mano geri kolegos ir bičiuliai 
Vyt. Vaitiekūnas su Dr. Br. Ne- 
micku ir dar vienas jau miręs. 
Ir jų VLIKas nepaklausė.

IV. “VISUOMENIŠKA” 
SIRENĖLĖ

Tada irgi mano, atsiprašant, 
“geras bičiulis” V. Rastenis sa
vo 1957. VI. 8 d. rašte VLIKo 
grupėms stengėsi įgiedoti savo 
“gerą pažiūrą” į VLIKo teisinę 
prigimtį. Jis aiškino, kad VLI
Kas esąs tik “eilinė visuomeni
nė organizacija” ir toks, na 
“veiksnys”, kaip Washingto- 
no bibliotekos su savo lietuviš
kais skyriais... Gerai buvo 
VLIKui, tokia pažiūra, se
kant, pailsėti, gal dar, kokiu 
našlių ar našlikių klubu pasi
vadinus, šeštadieniais pašokti, 
pasilinksminti, bet ir ta pažiū
ra jis, VLIKas nesusižavėjo. 
Matyt, bijodamas V. Rastenio 
vėlesnių kaltinimų. Jis moka 
spaudoje kaltinti 

; nekaltus (žiūr. 
straipsnį apie jo 
nimus 1963. VIII, 
jo kaltinimai kaltųjų galėtų 
būti ir labai žiaurūs. (Tą str.. 
žiūr. atskirai)

“BENDRUOMENIŠKOS” 
SIRENOS

Daug oi daug buvo tų “ben- 
druomenininkų” sirenų, rei
kalaujančių VLIKą “sulieti” 
su Bendruomene, bet ir jų bal
selių VLIKas nepaklausė.

“PAAUGLIŲ” SIĘENfiLĖ
Nepasisekus “bendruomeniš

koms” sirenoms įtraukti VLI- 
Ką į “konfūziją” (susiliejimą) 
su Bendruomene, kaip gir
džiu jau PLB rengiasi išleisti 
į busimąjį VLIKo seimą jos 
“rėmuose” esančios Jaunimo 
Sąjungos (tos kurios nariais 
gali būti ir 16 metų nepilname
čiai) sirenėlės, kurios siūlys 
VLIKui “susikomfūzyti (susi
lieti) su ta paauglių sąjunga. 
Sako tada VLIKas “atsijaunin
siąs”— Kaip ten su tais mūsų 
vaikais bus, sunku pasakyt 
Greičiausia, kad ir iš to ban
dymo VLIKą “sukonfūzyti” 
nieko neišeis.

“REZISTENCINĖ” SIRENA
Draugo redaktorius užtrau

kė savo 1972. X. 23 d. vedama
jame “rezistencinės sirenos 
giesmelę. Paskelbė VLIKą esant 
mūsų “vyriausiuoju rezisten
ciniu centru”, nors ir be sky
rių. ..

j Žiūrėsime kaip į tą gražią 
'“rezistencinės” sirenos giesmę

net ir visai 
pvz. mano 
tokius kalti- 
13 d.) todėl

Cicagos tautybių paroda ir bazaras
Viskas yra naujiena kol nau

ja. Kai Chicagos mero įstaiga 
sugalvojo Vadinamąją “Folks 
Fair”, kari jau per eilę metų 
derliaus švenčių sezone yra 
rengiama Navy Pier barakuo
se, tai buvo didelė naujiena ir 
visos Chicagoje gyvenančios 
tautybės (“etninės grupės”) su 
entuziazmu šokosi pasirodyti 
ką geresnio ir gražesnio turė
damos. Neatsiliko ir lietuviai 
Reikia tik pasidžiaugti turint 
tokių organizacijų ir žmonių — 
vyrų ir moterų — ypač moterų, 
kasmet į tas parodas įdedančių 
tiek daug triūso ir laiko. Ir 
nebe po vieną, po kelis kioskus 
kasmet įrengia ir išdekoruoja.

Bet kaip kiekviena naujiena 
su laiku virsta nebe naujiena, 
taip ir tos Navy Piero parodos 
pradeda išvirsti sezoniniu rei
kalu, tęsiamu iš įpratimo. O 
įpratimas, pasirodo, nėra ant
ras prigimimas, kaip priežodis 
tvirtina.

Šiemet, praeitą savaitgalį, 
pusės mylios ilgumo Navy Pier 
barakuose daug jau buvo tuš
čių spragų, o ir iš užimtųjų skly
pų bent keli kioskai parodos 
atidarymo dieną, šeštadienį, 
nors buvo užimti, bet tebebu
vo neatidaryti. Jei didžioji da
lis tautybių nebūtų užėmę po 
du ir daugiau sklypų, tai pa
rodos kioskų eilė būtų žymiai 
trumpesnė. Lenkai turėjo be
ne didžiausią kioskų skaičių, 
bet daugumas jų kioskų buvo 
skirti astronomo Koperniko ju
biliejui, dėl kurio varžosi len
kai su vokiečiais, abieji įrody-. 
dami, kad Kopernikas buvęs 
jų tautietis. Tik vieni Baltgu- 
džiai šiemet ’ pademonstravo 
savo “ura — patriotizmą”, iš
sikabindami savo darbo žemė
lapį, kuriame Belorusija nu
brėžta įspūdingai didelė, “ly
gi” Lenkijai, o Lietuva pada-

VLIKas atsilieps. Greičiausiai 
ir ta graikiška mitologinė jūrų 
gražuolė. turės nutilti, VLIKo 
jūreivių į savo verpetus ir uo
lienas neįsiviliojusi.

Mes linkėtume VLIKo laivui 
laikytis savo švyturio linijos ir 
plaukti tiesiai į savo uostą, į 
savo tikslą, siekiant pasiekti 
laisvą Lietuvą, nesimėtant į 
šalis, kur yra daug pavojų, 
daug uolų ir verpetų, kuriuose 
jis gali labai greitai baigti sa
vo teisinę egzistenciją, savo 
dienas.

Tegul VLIKo veikėjai rimtai 
pagalvoja, kas būtų iš VLIKo 
šiandien, jei jis per savo beveik 
30 metų amželi būtų paklau
sęs bent vienos tų jį į šalį vilio
jusių sirenų. Iš jo būtų likęs 
šiandien jau tik “istorinis fak
tas” — ir niekas daugiau.

ryta mažutė ir kyliu įsprausta 
kaimynų tarpe. Popierius kant
rus; kantrūs ir lietuviai.

Sustojant prie lietuvių kios
kų, praeinant vieną pusę my
lios viena kryptimi, jų buvo 
aptiktą keturi parodos kioskai 
ir viena kepykla — užkandinė.

Parodos kioskai buvo vie
nas Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus su dviem į akis krin
tančiais eksponatais — šiau
diniu stogu “lietuviška trobe
lė? ir šiaudinukais papuošta 
Kalėdų eglutė. Antras kioskas 
buvo lietuviukų skautų su iš
statytais visų tautų vimpilais 
ir kt dekoracijomis. Kiti du 
kioskai buvo lietuviškų tauti
nių šokių grupės Grandies 
įrengti — vienas jų tikrai sko
ningai ir turtingai ir — kas 
svarbiausia — gražaus jauni
mo aptarnaujamas. Prie to 
kiosko buvo visas būrys žiūro
vų, kuriems tautiškai pasipuo
šusios lietuvaitės noriai teikė 
paaiškinimus. Prie kitų kioskų 
nesimatė jokių žiūrovų. Nė 
vieno lietuvio. Valgių bazaro 
gale buvo vienintelis lietuviš-, 
kas kioskas su iškaba “Kepyk
la” ir su kalnais duonos ke
palų bei įvairiausių pyragai
čių ir raguolių

Kieno ta kepykla pavyko iš
siaiškinti iš užklijuotos korte
lės ant vieno milžiniško lietu
viškos ruginės duonos kepalo 
— Brighton Bakery.

šeštadienį oras buvo nekoks, 
tai atsiliepė ir į lankytojų skai
čių, nors “bazaro” gale prie 
stalų ir prie pačių kioskų val
gytojų buvo pilna.

Šiaip tuose Chicagos tauty
bių pasirodymuose pasidairy
ti yra tikrai įdomu ir bus labai, 
gaila, jei žiūrovai greičiau pa
vargs negu rengėjai.

Sekmadienį oras buvo tikrai 
gražus, reikia manyti, kad ir 
lietuvių daugiau , atvyko savo 
pasišventėlių pastangomis pa
sigėrėti. Praeivis
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DARBAS IR MOKSLAS

DR. ANTANAS J. GUSENAS
63.; ' REIKĖJO NUTRAUKTI MOKSLĄ IR
- STOTI PRIE DARBO

- Jau minėjau, kad išklausiau trejis dentisterijos 
kursus, o ketvirtiems neturėjau pinigų. Pasitariau su 
savo žmonele, bet ir ji mažai ką tegalėjo padėti. Mudu 
išnaudojom visas sutaupąs, o pinigų vis dar reikėjo. 
Vėliau mokyklose atsirado įvairių fondų, iš kurių mo
kiniai gali tikėtis stipendijų, bet mano laikais tų fondų 
mažai .tebuvo. Tais laikais ir milijonierių krašte mažai 
tebuvo, kurie būtų norėję skirti didesnes sumas švie
timo ir mokslo reikalams. Dabar Amerikos multimil- 
jonieriai, nežinodami, ką daryti su uždirbtais dole
riais. skiria sumas ligoninėms, moksliškiems tyrinėji
mams ir stipendijoms, bet man teko ieškoti darbo ir 
gerokai pasitempti, kad visos mano pastangos nenuei
tų uiekais.
- Pirmiausia parašiau laišką svainiui ir užklausiau,
ar negalėčiau gauti darbo. Man rūpėjo galimai trum
pesniu laiku užsidirbti daugiau pinigų. Jis man atsakė,, 
kad galiu tuojau atvažiuoti, prižadėjo padėti gauti dar
bo Wilkes - Barre anglių kasyklose. Sekančios dienos 
rytą jau nusipirkau geležinkelio bilietą ir išvažiavau į 
Pennsylvanija kietų anglių kasti. v

Mano svainis mandagiai mane sutiko, priėmė ir tą 
patį vakarą nusivedė į krautuvę, kurioje nupirko vi
sus “maineriui” reikalingus drabužius. Nupirko rei
kalingus marškinius, kelnes, atlapinę ir kepurę su 
šviesa.. Gavau dovanų ir kitus kietų anglių angliaka
siui reikalingus įrankius.

Mano svainis taip pat dirbo kietųjų anglių kasyklo
je. Jis mane pasiėmė į darbą ir pristatė savo viršinin
kui. Jis jau žinojo, kad darbininkai buvo reikalingi, 
todėl ir nebuvo jokių kliūčių. Viršininkas tiktai pa
klausė:

— Ar šitas vyras kasykloje kada nors yra dirbęs?
— Taip, jis angliakasio darbą žino, — atsakė mano 

svainis.
— Tai gerai, — tada jis tarė. — Pasiimk jį kartu su 

savim ir parodyk.jam visas veikiančias saugumo prie
mones.

Kietų anglių angliakasiu tapau gana greitai. Nusi
leidau kartu su svainių į gylį- Jis man parodė vagonė
lius, nuo vakarykščios dienos nuverstus luitus ir paro
dė, kaip geriausiai juos į vagonėlius versti. Tuo tarpu 
jis pats pasiėmė grąžtus, nulindo į kitą koridorių ir 
pradėjo gręžti parakui skyles. Netrukus pradėjo spro
ginėti. • -

Turiu pasakyti, kad greitai pripratau prie anglia
kasio darbo. Man jis patiko, nes gerai mokėjo. Be to, 
dar prisidėjo ir gera svainio širdis. Jis žinojo, kad 
mokausi ir kad man labai buvo reikalingi pinigai. Jis 
patarė taupyti kiekvieną centą. Turiu pasakyti, kad aš 
pas ji ir gyvenau. Jis nieko neėmė už kambarį ir mais
tą. Vėliau jau man buvo nepatogu, tai žmonai šiaip 
taip Įsiūliau už maistą bent dalį iš manęs paimti.

— Nieko nereikia, — tarė man svainis. — Tu tik 
dirbk ir pinigus taupyk, kad susitaupytum mokslui 
baigti. 0 kai tapsi gydytoju ir turėsi pinigų, tai atsi
lyginsi, jei norėsi.

Taip aš ir padariau. Dirbau, kiek pajėgiau. Už 
anglių kasimą jau tais laikais mokėdavo gerą atlygini
mą. Daug geresnį, negu už bet kokį darbą didmiesty
je. Iš vienos pusės, pinigų stoka sukliudė mokslą. 
Dirbdamas raumenimis atpratau nuo knygos. Kai la

bai pervargdavau kasyklose, tai prie knygos mažai no
ro telikdavo. Bet kasyklos manęs nepagadino. Aš 
jaučiau, kad mano raumenys galėjo sustiprėti. Per
vargęs ir pailsėjęs, labai gerai jausdavausi.

Aš ir šiandien nesigailiu dirbęs fizinį darbą. Jis 
reikalingas kiekvienam žmogui.. Aš galiu paimti į 
rankas kirvį, plūkią, arklą, akėčias ir jas valdyti. Aš 
taip pat galiu paimti i rankas gydytojo įrankius ir juos 
valdyti. Man, atrodo, kad fizinis darbas yra sveikas. 
Iki šio meto nesirgau jokiomis pavojingesnėmis ligo
mis ir tuo tarpu dar gana gerai jaučiuosi. Manau, kad 
darbas tėvo ūkyje, darbas vasaromis mane užgrūdino; 
Man yra pažįstami keli studentai, kurie, neturėję pa
kankamai pinigų mokslui baigti, viską metė ir nuėjo 
kitomis priemonėmis duonos ieškoti. Aš žinau, kad 
neracionalu nutraukti keliems mėnesiams universite
to kursą, bet kai pas mane pasiryžimas buvo baigti 
dantisteriją, tai aš ją ir baigiau. Kas tokio pasiryžimo 
neturėjo, tai gydytojais netapo.

Užsidirbęs pinigų grįžau į Chicagą, vėl užsiregistra
vau į Loyolą ir padirbęs intensyviau, sėkmingai ir ge
rais pažymiais baigiau tą mokyklą. Gavęs mokyklos 
diplomą ir išlaikęs Illinois valstybinius egzaminus 
gerais pažymiais, atidariau dantų gydytojo kabinetą 
šiaurinėje Chicagos dalyje. Padirbėjęs kurį laiką va
dinamoje Northsidėje, persikėliau į Cicero, įsirengiau 
savo kabinetą ir praktikavau dantų gydymo amatą 20 
metų.

Gal čia dabar verta pastebėti, kad Cicero tais lai
kais jau pradėjo garsėti. Dabar Cicero yra ramus ir 
palyginus, gana saugus miestas, bet tais laikaistokios 
ramybės jame nebuvo. Be to, jis pradėjo garsėti visa
me krašte. Garsusis Al Capone, nepajėgęs išsilaikyti 
pačioje Chicago je, savo operacijų centrą perkėlė į Ci-

cero. Vyresnieji atsimename Caponės veiklą, bet jau
nimas apie jį mažai težino. Jis pagarsėjo savo gauja, 
vartojusią labai žiaurias priemones pasipinigauti.

Tais laikais Amerikoje buvo įvesta Prohibicija, 
buvo uždrausta gaminti ir pardavinėti alkoholinius gė
rimus. Kongresas priėjo įsitikinimo, kad degtinė ken
kia krašto gyventoju sveikatai, todėl ir buvo priimtas 
vadinamas Prohibicijos įstatymas. Degtinė kai kuriems 
gali pakenkti, bet tuo pačiu metu alkoholis-yra vaistas. 
Yra žminoų, kurie, nedaug išgėrę, gerai jaučiasi. Al
koholis nepalieka blogų žymių. Bet kai pradeda gerti 
jį dideliais kiekiais ir nepajėgia susivaldyti, tai, aiškus 
daiktas, nuo alkoholio tokius žmones reikia apsaugoti. 
Kongresas nutarė visus krašto gyventojus apsaugoti.

Krašto gyventojų dauguma sustiko su naujais pa
tvarkymais, bet atsirado ir tokių, kurie be degtinės 
negalėjo apsieiti. Jie negalėjo jos viešai krautuvėse 
pirkti, tai pirkdavo slaptai. Vieni Įsiveždavo degtinę 
iš Kanados, o kiti patys pradėjo ją gaminti ir slaptai 
pardavinėti.

AI Capone, gerai viską apuostinėjęs, pasirinko 
Cicero. Al Capone taip suorganizavo savo gengsterių 
kad galėjo viešai Cicero mieste pardavinėti degtinę. 
Caponės žmonės degtinę gamino, ją vežiojo į smukles 
ir valgyklas ir veik viešai jąpardavinėjo. Capone mo
kėjo taip veikti, kad netrukus visa Cicero miesto savi
valdybė pateko jo įtakon. Jo turėjo klausyti ir Cicero 
policija. Susidraugavęs su Cicero miesto tėtušiais, jis 
pačiam miesto centre įsteigė puošnų lošimų centrą ir 
priveisė prostitučių. Visos šios įstaigos buvo persekio
jamos Chicagoje ir kituose priemiesčiuose, bet Cicero- 
je jos galėjo veikti viešai, dienomis ir vakarais.

(Bus daugiau)

4 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, Iki____ TUESDAY, NOVEMBER 7, 1972



*<■ -L-,DR. ANna BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IB GERKJLBS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso telef.; PROSPECT 8-3229
Roiid. WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
nuo 7 iki 9 Vai vak. Treč. uždaryta.

Ron. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

x GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

TebL: PRoipect 8-1717

DR. S. BiEŽJS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Rax. 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 77868

J
nė. RRevizijos Komisiją sudaro:

DR. L K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ

CHIRURGIJA v
Telef. 6954533 

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 

Razick 388-7733
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL. 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Raz.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia. skambinti M! 3-0001.

DR. NINA KRAUCEL- 
KRIAUCEUŪNAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZI& AVE. 

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

4714)225.
Valandos pagal susitarimą.

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. ,

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71št St — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
"contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta. , 
Rez. teL: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2T23 
Rezid. telef.; Gibson 8-6195

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

XVI Balfo Seimas
Spalio mėn. 28 d. 9 vai. į Lie

tuvių namus pradėjo rinktis sei
mo delegatai: New- Yorko, Bal
timore, New Jersy, Chicagos ir 
iš kitų lietuvių kolonijų. Regis
tracijos komisija V. Staškus, R. 
Gariiauskaitė, ir R. Stonytė pri
segtojo delegatams ženklelius. 
Po direktorių Tarybos trumpo 
posėdžio 10:10 vai. prasidėjo 
Balfo šešioliktojo seimo darbai.

Seimą atidarė Detroito Balfo 
76 skyr. pirm. K. Ražauskas pa
sveikindamas suvažiavusius de
legatus. Po to sekė Amerikos 
ir Lietuvos himnai. Sugiedojo 

Petronienė, jai akompanavo 
šližytė. Invokaciją sukalbė- 
Šv. Antano parapijos* klebo

nas kun. K. Simaitis. Kun. V. 
Martinkus perskaitė poeto N. 
Rastenio eiliuotą laišką, skirtą 
Balfo Seimui, be to savais žo-

džiais prašė delegatų būti vie
ningiems ir su pasiaukojimu 
dirbti šį kilnų darbą padėti varg
stančiam savo broliui. Sudary
tas prezidiumas: Eduardas Ku
liešius pirm, kuriam talkininka
vo Juozas Lukas, E. Paurazienė.

R. 
jo

GRADINSKAS
KELIOS DEŠIMTYS

IŠSIRINKITE
2512 W. 47 ST. — FR 6-1991

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYCIA 

2443 WEST 63ra STREET 
Telefonai; PR 845833 ir PR 80834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda , .

ŽEMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063

Apdraustas perkrausimas 
iš Įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

TeleU HEmlock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

FORBGT HRES HUXT 
OUR POREST FUlENAS

iXilDLSt the oirelesx use of ire.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPED AS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St. Chicago, IIL 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Be suFe io drown all McQpires.

tbaoi Crash iH

bizniebiajl kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSI/ 

PASISEKIMĄ BIZNY Jk

darbotvarkės priėmi- 
komisijų sudarymas,

nys.
Centro Valdyba: pirm. Ma

rija Rudienė, vicepirm. Dalia 
Bobelienė, Aldona Daukienė, kun. 
A. Trakys ir Jonas Jasai
tis ; generalinis sekretorius Albi
nas Dzirvonas; f in. sekret. Zi
ta Balaišytė, iždininkas Kostas 
Čepaitis, direktorių tarybos pir
mininkas Vaclovas Martinkus. 
Į spaudos komisiją: Elena Le
kienė, Ona Zailskienė, Vladas 
Selenis, Juozas Lukas ir Vytau
tas Kasniūnas. Seimas priėmė 
visą eilę rezoliucijų išsiuntimui 
valdžios pareigūnams.

Seimui baigiantis įteiktos au
kos; Detroito Balfo 76 skyrius 
įteikė $2,700, bet aukos plaukė 
ir toliau. Asmeniškos aukos: Dr. 
V. Misiulis $25, Venecuelos lie
tuviai $100 bolivarų ir kiti, 
mo posėdžiai užsibaigė 6 
popiet.

Seimui pagerbti šaunus
liūs įvyko vakare 7:30 vai. Sve
čių atsilankė per du su puse šim
to. Balių atidarė E. Paurazienė, 
baliaus programai pravesti pa
kviestas R. Valatka, maldą, su
kalbėjo kun. K. Simaitis. Ban
keto metu žodį tarė kun. V. Mar
tinkus ir ..baliaus šeimininkė R.

val.

ba-

mimsteris Nurul Hasan —- di
džiausia sunkenybė yra sulau
žyti šimtus metu trukusius kul
tūrinius prietarus.

Eržvilko Klubas
Eržvilkio klubo susirinkimas 

įvyko lapkričio 1 d.. Nors va
karas buvo lietingas, gražus bū
rys narių atsilankė svarstyti 
klubo reikalus. Pirmininkė •— 
Mrs. Helen Vengelauskas rim
tai vedė susirinkimą. Nariai do
mėjosi kaip kas daryti, kad klu
bo turtas augtų. Tai bus galu
tinai aptarta priešmetiniame su
sirinkimo, kuris įvyks gruodžio 
6 d. Visiems nariams bus siun
čiamos atvirutės kviečiant į su
sirinkimą, nes tą vakarą bus 
renkama 1973 metų valdyba.

Po susirinkimo bus šiltų už
kandžių, kuriuos pagamins pir
mininkė.

Ne Korespondentė

ŠVENTO RAŠTO P/
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠOON

Ir macku. •. sieks fM/kirstviu Jėzaus livdilimo, k* del Dlww 
Žodžio. Apr. 20:4.
Nors Šitas nukirtimas yra prilyginimo prasmės, vienok jis turi svarbiu 

reikšmę... Jis reiškia netiktai mirtį musu valioti, bet reiškia taipgti atkir- 
tuną nuo visų kitų galvų, valdžių ir įstatymdavių, ir pripažinimą tik vienos 
“galvos"-, kun yra Jėaus, kurį Dievas paskyrė būti Galva Bažnyčios, kuri 
yra jo kūnas; jis Yra galva visų bažnyčios narių. Tas reiškia nukirtimą ne* 

galvų, kokias turi įstaigos ir vyriausybės, bet reiškia nustojinuL

II’ o

tiktai nuo___ __ . - -
turėti savo galvą ir savo valią, o į jos vietą priimti vyriausybę Viešpaties. 
Jėšaus. Čia turime tas pačias mintis, kokias paduoda Apaštalas Romiečiams

po anos vienos Galvos, kuri yra Kristus,
Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 

kiekvieissm 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 gavsite, jei_ 
parašysite toldu adresu Mr* F* Zavist, 3715 West 66th Street, Chicago^ 
Illinois 6^29.

SV. RASTO TYRINĖTOJAI

J. Gedvilienė. Spaudos atstovai: 
V. Selenis atstovavo “Draugą”, 
A. Sukauskas “Naujienas”, A. 
Grinius “Dirvą”, V. Šimkus 
“Laisvąją Lietuvą” ir V. Urbo
nas LB Radijo Klubą. ' 

Pirmininkaujantis E. Kulie
šius perskaitė iš įvairių vieto
vių raštu sveikinimus: V. Kas
niūnas, žurn. Sąjungos vardu, 
vysk. V. Brizgys, dipl. šefas St. 
Lozoraitis, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas, garbės general, kon
sule J. Daužvardienė, Gen. kon
sulas A. Simutis, konsulas J. 
Bielskis, Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas, Alto pirm. dr. K. Bo
belis, LB kun. Sulas ir daug ki
tų, kuriuos sunku būtų čia iš
vardinti ir susidarytų ilgas są
rašas. -• w

Toliau sekė mirusiųjų prisi
minimas, 
mas, bei
Centro Valdybos pranešimai. 
Pirmoji kalbėjo adv. E. Armo- 
nienė. Jos pirmieji žodžiai: Bal
fo pagrindmits tikslas yra rū
pintis ir visokeriopai pagelbėti 
Į vargą patekusiems lietuviams. 
Priminė, kad per paskutinius 
metus šalpą ir pagalbą iš JAV 
per įvairias labdaros organizaci
jas gavo: Biafro, Peru, Turkija, 
Pakistanas bei kitos tautos. 
Baigdama savo pranešimą pa
reiškė, kad mes turime padėti ki
tiems, nes nežinome, kada vėl 
galime būti reikalingi kitų pa
galbos. Toliau sekė nacional. se
kretoriaus A. Dzirvono trum
pas savo atliktų darbų apibudini
mas. Iždininkas dr. Ant. Skėrys 
savo apyskaitą (pinigais ir gė
rybėmis) pateikė raštiškai. Dėl 
apyskaitos buvo paklausimų ir 
nemažai pasiginčyta. Keletą ne
aiškumų apyskaitoje iškėlė V. 
Šimkus. Revizijas Komisija sa
vo raportą pateikė taip pat raš
tiškai. Pirm. V. Vaitekūnas pa
reiškė, kad apyskaitoje išvardin
tos sumos atitinka Revizijos Ko
misijos aktą: balansas sudaro 
$84,469.50 pinigais ir $38,281 
daiktais — aukomis kilnojamu 
turtu. Apyskaita . ir Revizijos 
Komisijos aktas po pusvalandį 
trukusių diskusijų Seimo buvo 
priimtas taip, kaip buvo sura
šytas.

Sekė Balfo namo apžiūros ko
misijos pranešimas. Pranešimą 
padarė A. Baliūnas, pareikšda
mas, kad Balfo namo rajone ma
žai begyvena lietuvių, daugiau
sia tamsiaodžiai. Namas dar pa
kenčiamame stovyje, bet aplin
ka verčia namą apleisti, Siūlė 
Balfo centrą kelti į Chicagą. 
Kun. V.j Martinkus, Balfo pir
mininkas teigė, kad namas ge
rame stovyje, siūlo palikti Bal
fo centrą Brooklyne. V. Šim
kus siūlo centro perkėlimą išim
ti iš diskusijų ir palikti spręsti 
direktoriams. ŠĮ klausimą pa
rėmė ir M. Rudienė. Po ilgų dis
kusijų K. Čepaitis ir kiti siū
lo leisti balsavimui. Po apie dvi 
valandas trukusių ginčų vistik 
nutarė balsuoti. Balsavimo re
zultatai: už Chicagą 42 balsai, 
už Brooklyną 35 balsai. Viso bal
savo 81 seimo atstovas.

Toliau sekė statuto pakeiti
mo, papildymo klausimas. Re
feravo J. Lukas. Visi papildy
mai bei pakeitimai buvo balsa
vimo būdu priimti.

Direktorių ir Revizijos 
Komisijas rinkimai

Išrinkti sekantieji direktoriai: 
E. Armonienė, S. Astrauskas, A. 
Baliūnas, A. Baltramunas, D. 
Bobelienė, St. Bredas, Pranas 
Brunskis, E. čekienė, K. Čepai
tis, A. Daukienė, St. Dzrkas, K 
Gaižutis, J. Gedvilienė, K. Ja
nuška, J. Jasaitis, V. Kasniū
nas, J. Lukas, J. Mackevičius, 
V. Martinkus E. Paurazienė, V. 
Pažiūra, M. Rudienė, V. Sele
nis, F. Seraičikas, E. Skališius, 
kys, A. Vakselrs, ir O. Zalskie-

jo M. Rudienė( Kiek man žino
ma, nebuvo nei vieno ameriko
no. Meninę programą, atliko Jau
nimo choras su instrumentalis
tais. Vadovas muzikas St. Sli
žys. Padainavo penkias dainas 
ir po ilgu aplodismentų pabaigai 
dar vieną pridėjo. Po programos 
buvo vaišės ir šokiai. Šokiams 
grojo V. Petrausko orkestras.

Spalio mėn. 29 d. 10:30 vai. 
šv. Antano parapijos bažnyčio
je buvo atlaikytos pamaldos už 
mirusius Balfo narius. Pamal
das atlaikė kun. V. Martinkus. 
Reikia pastebėti, kad Balfo Sei
mas Detroite praėjo darbin
gai ir geroje nuotaikoje.

A. Miežis

Indijos parajai
Kaip sunkiai sekasi pakeisti: 

tūkstaričia metu senumo trap
eciją, pavyzdys, yra kastų siste
ma Indijoje. Pati žemiausiai sto
vinti kasta yra vadinami “nelie
čiamieji”. Tai kastai ir šiandien 
tebepriklauso apie 80 milijonų 
žmonių, * nepaisant kad jau 20 
metų praėjo kaip pati valdžia 
ir šviesesnioji visuomenė sten
giasi pagerinti socialinę padėtį 
tų nelaimingų ir iš visuomenės 
atstumtų dešimčių milijonų žmo
nių, vadinamų “parajais”.

Kai kuriose srityse progresas 
padarytas/ ypatingai švietimo 
srityje. Blogiausia neliečiamų
jų — para jų padėtis tebėra pro
vincijose, kur kastų segregaci
ja yra tokia, kad hindusai nelei
džia neliečiamiesiems pasisem
ti vandens iš to paties šulinio. 
Kirpėjai nekerpa, jiems plaukų, 
bijodami .netekti savo klientų. 
Gabesnieji ar daugiau apsišvie- 
tusieji parajai stengiasi keltis 
Į miestus, kur jie iš minios be
veik nebeatskiriami.

Neliečiamieji per mažiausiai 
2,000 metų kentė žiaurią diskri
minaciją. Jie atlieka visokius 
rankų, darbus, kurie hind ūsų 
kastai skaitomi nešvarūs, tokius 
kaip drabužių skalbimas, batų 
siuvimas ir dvėselienos iš gatvių 
pašalinimas. Didžiausioji nelie
čiamųjų dauguma yra bežemiai 
juodadarbiai, baisiai nuskurdę, 
tamsūs bemoksliai ir savo “po
nų” darbdavių visaip suterori
zuoti.

Mahatma Gandhi, Indijos ne
priklausomybės tėvas, labai 
smerkė tokią kastų sistemą ir 
neliečiamuosius pavadino “Die
vo vaikais” (“harijais”).

“Neliečiamybė” Indijoje yra 
uždrausta pačioje konstitucijoje, 
kurią paruošė vienas į aukštas 
pareigas iškilęs neliečiamasis D. 
R. Amoedkar, o 1955 metais bu
vo net išleistas specialus įsta
tymas, kuriuo už diskriminaciją 
nustatytos bausmės. Kiek sun
kiai tai sekasi ir kiek “neliečia
mųjų — parajy” kasta tebeken- 
čia nuo diskriminacijos, pasakė 
pats Indijos socialinės gerovės

NUSIKALTIMAI IR BAUSMĖS 
SENOVĖS LIETUVOJE

Kaimo nusikaltėlius seniau nu- 
teisdavo pati viena senųjų tary
ba, didesnes bausmes pavesdama 
viešai ar slaptai įvykdyti stip
riems kaimo vyrams. >Pvz., nuo
lat be priežasties ir jokio reika
lo savo žmoną mušantį vyrą, ke
lis kartus perspėjęs, pavesdavo 
kaimo vyrams atvesti į klojimą 
ir ten atskaitydavo sutartą rykš
čių ar vadžių skaičių, kol šis se
niesiems prižadėdavo pasitaisy
ti, kol jam buvo leista seniesiems 
pabučiuoti rankas ir kojas.

Klojime bausmę atlikdavo ir 
merginos skriaudėjas, ją atsisa
kęs vesti, ir didesnis kaimo va
gis ar arkliavagis, kartais net 
savo kaimo padegėjas ir žmog
žudys, kurie po bausmės turėda
vo priesaikai suvalgyti saują že
mės. Tačiau didžiausius nusi
kaltėlius jau XIX amž. pats kai
mas perduodavo dvarui ar val
džiai.

i

2533 W. 71st. Street 
Telef. x GRovehill 6-2345-6

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

IEVAS IR SUNUS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

5845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

KALVĖ PRIE ANČIOS
5 Prie Baltosios Ančios užtvan- 
įs Kapčiamiestyje yra mūri
ni, baroko stiliaus, vienintelė 
Lietuvoje hidraulinė kalvė žag
rėms kalti. Greičiausia, ji sta
tyta XVIII amžiuje.

Krentačio vandens sukamas 
ratas kilnoja didžiulį kūjį, kuris, 
krisdamas ant priekalo, kala 
įkaitintą geležį. Tyliam orui 
esant, sakoma, kūjo dūžiai gir
dėti “trijuose miestuose” — 
Veisiejuose už 12 kilometrų, Lei
palingyje už 16 km. ir Sapacki-

PAJAMŲ VERSMĖ
— Matau, kad tu, Franek, pui

kiai gyveni Varšuvoje, tebeslėp
damas tą seną žydą milijonierių 
nuo nacių. Bet juk karas jau se
niai pasibaigė...

—- Ar aš durnas, kad jam apie 
tai sakyčiau.

MANDAGUMAS
— Atsiprašau, ar aš jums nu

myniau koją, išeidamas iš salės 
parūkyti?
— Taip. Bet nesijaudinkite...

— Aš tik norėjau pasitikrin
ti, ar j savo eilę pataikiau sugrįž
ti.

help you r’ 
HEART EUNdV
help your HEART

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— Jonis kiečiu Labdarybės ir Kup
iūros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradieni, lapkričio 7 d, 8:00 vai. vak. 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd SL 
Nariai ir narės prašomi gausiai daly
vauti. nes yra daug reikahi aptarti. 
Svečiai, norintieji įsirašyti i klubą, 
kviečiami atsilankyti. Po susirinki- ■ 
mo bus vaišės. A. K.

* _ _ _
— Lithuanian National Democratic 

klubo narių susirinkimas Įvyks trečia-[ 
dienį. lapkričio 8 dn 8:00 vai. vale. Į 
Hollywood salėje. 2417 W. 43rd St. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Bernice Žemgalis, rašt.
5

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKNISKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago*
Lietuvi?
Laidotuvių
Direktorių
Assodacijoš

AMBULANCE 
PATARNAVi 
MAS DIENA 
IR NAKTĮ

TURiStE 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAru.« 7-3401

BUTKUS-V ASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phonė: OLympic 2-1 (MIS

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YAras 7-1136-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
\ ^ 7“ (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, HL 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET
—— —------------------------------------

Phone: YArda 7-1911 
--- -—............. .. —-------
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Rašytojo Kazio Barėno iki šiol 
redaguoto simpatingo laikraščio 
' “Europos Lietuvio” Londone 
leidžjai paskutiniame Chicagą 
pasiekusiame numeryje antraš
te “Europos Lietuvio” rūpesčiai. 
Numatyta pakelti prenumeratą” 
Tašo :

Metai iš metų L. N. (Lietuvių 
Namų) Bendrovės spaudos sky
rius duoda nuostolių. Nors spau
stuvės darbininkai toli gražu 
nėra atlyginami pagal šiame 
krašte įprastas normas, nors eks- 
pedijuoįant spaudą talkininkau
ja neapmokami žmonės, nors 
knygų autoriai ir laikraščio ben
dradarbiai beveik negauna jo
kių honorarų, vis dėlto spaudos 
^skyrius nepajėgia suvesti galų 
su galais.-
- Panagrinėjus šio skyriaus 
apyvartą, nesunku suvokti, kad 
visų nuostoliu didžiausias kalti
ninkas yra “Europos Lietuvis”, 
•ir štai dėl ko.
- Mūsų savaitraščio vieno eg
zemplioriaus pagaminimas ir pa
siuntimas skaitytojui atsieina 
apie 10 pensų. Tuo tarpu praei
tais metais iš prenumerotorių 
buvo gaunama beveik tik po 6 
pensus už kiekvieną egzemplio
rių. Tokiu būdu už kiekviena 
skaitytoją kas savaitę reikėjo iš 
kur nors primokėti beveik po 4 
ipensus (3.8). Sudėti į krūvą vi-

Bendro-

skilties 
redaga-

si tie primokėsimai sudarė apie 
1,750 svarų. Tai nuostolis, ku
rį turi padengti L. N.
vė. 1 .

Stambiausios išlaidų 
pozicijos yra laikraščio
vimas ir surinkimas. Tos pozi
cijos’būtų lygiai tokios pat, ar 
laikraščio būtų spausdinama 
tūkstantis, ar šimtas tūkstan
čių egzempliorių. Padidėtų tik 
pasiuntimo, popieriaus, spausdi
nimu ir administracijos išlaidos, 
kurios tesudaro, palyginti, ma
žesnę išlaidų dalį. Taigi, jeigu 
turėtume, sakysime, bent tris 
tūkstančius prenumeratorių, lai
kraštis jau galėtų atsistoti ant 
savo kojų. Bet tai tik svajonė! 
Dėl visiems gerai žinomų ir su
prantamų priežasčių lietuviškos 
spaudos skaitytojų skaičius pa
mažu ne didėja, bet mažėja.

Tad ką reikia daryti? Ar pa
jėgs L. N. B-vė pati viena ir to
liau pakelti nuostolių naštą, ku
ri neišvengiama dar turės padi
dėti? Ji didės dėl dviejų prie
žasčių: dėl kainų ir atlyginimų 
kilimo ir prenumeratorių skai
čiaus mažėjimo.

Išdėsčiusi, kokių priemonių 
nutarta griebtis, kad galėtų laik
raštėlį toliau leisti, k.-a. išplės
ti įvairių smulkių spaudos dar
bų atlikimą, nupirkti (jau nu
pirkta) naują spausdinimo ma-

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

Nei vienas žmogus, noris. pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa
ruoštos studijos. Ši knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne
tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
laikotarpi pažistantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau- 

šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veikią.
J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
Kas negali užeiti Į “Naujienas”, tai 'prašomas persiųsti $1.50 čeki 
arba Money Orderi, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato 
J. B. KONČIAUS knyga

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, THinnis 60608

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. « Teh WA 5-2787 , 

Didelis pasirinkimas [vairių prekių.
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. _ Tel. 254-3320

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

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9203

....... ....... 11 ■ ’ ---------................................... ...... .................. ' -1

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutiniu 90 (1869-1959) metą 

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

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavus 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-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Moner
Orderį *

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 50608

į NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL— TUESDAY, NOVEMBER 7, 1972

šina, peržiūrėti Nidos Knygų i 
Klubo leidinių kainas, DlfljS ir 
L. N. B-vės Valdyba žada nuo 
ateinančių metų pradžios “Eu
ropos Lietuvio” metinę prenu
meratą pakelti vienu svaru 
iki keturių su puse svarų me
tams.

HELP WANTED
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

MALS-FKMALE HĖLFWaNTED — MALĖ-F^MAtę
Reikia Darbininku Jr Darbininkių

Daugiau dėmesio

.Naujausiame Amerikos 'Medi
kų Draugijos (AMA) žurnale 
subarti kolegos gydytojai, kad 
per mažai tepaisą savo pacientų 
kraujo spaudimo.

Mėnesinis AMA Journal ra
šo, kad daugiau kaip pusė Chi
cagos gyventojų visiškai nežino 
ar jie neturi ar turi aukštą krau
jo spaudimą, galintį būti smū
gio, širdies atakos ar inkstų su
žalojimo priežastimi.

’ Kaip žmonės nepaiso šio vis 
didėjančio pavojaus, rodanti sta
tistika, kad tik keturi iš dešim
ties, kuriems daktarai rado 
aukštą kraujo spaudimą, nuo tos 
ligos tesigydo.

Raportą apie kraujo spaudi
mo stovį paruošė 4 daktarai per 
4 metus darę tyrimus su 22,929 
darbininkais iš 76 Chicagos fir
mų.

MEDICINOS DRAUGIJA 
PRAŠO BALSUOTI PRIEŠ 

“KORONERĮ”
Chicagos Medical Society pra

šo Chicagos ir Cook apskrities 
piliečius ateinantį antradienį, 
lapkričio 7 d., balsuojant už įvai
rius kandidatus nepamiršti pa
balsuoti už Chicagos Koronerio 
(Coroner) Įstaigos pakeitimą ki
ta tinkamesne ir modernesne Įs
taiga, vad. Medical Examiner’s 
System.

■Priežastis nurodoma ta, kad 
koronerio įstaiga yra atgyvenu
si savo amžių, pasenusi ir yra 
reikalingi visiškai nauji metodą,i 
ištirti ir mirties priežastį tiks
liai pasakyti, kai į Apskrities la-J' 
voninę atgabenami lavonai, ku<r------------ —------------------------
riuos reikia sudėtingos tyrimL-JFj-iy.X: n i fnrfniQ 
procedūros. Chicaga yra vie^V - **lvlul Ylo lUi LUju 
nintelis miestas atsilikęs su sa^ 
vo koronerio įstaiga, kuomet vi-' 
si kiti miestai jau esą Įsivedę 
medicinišką egzaminatoriaus sis
temą.

AUTOMATIC CHUCKER — SETUP.
WARNER - SWASEY — GIS1IOLT

> 1st AND 2nd SHIFT
TURRET LATHE — SETUP OPERATORS 

AND OPERATORS
1st AND 2nd SHIFT

AUTOMATIC SCREW MACHINE SETUP
■ BROWN & SHARPE

' - - 1st AND 2nd SHIFT
ELECTRICIANS

ELECTRONIC BACKGROUND AND SOME INDUSTRIAL EXPERIENCE.

TOOL GRINDER ''
1st SHIFT

Powers offers an outstanding benefit program which includes company paid 
medical and life insurance, pension plan, disability benefits. Liberal vaca
tion and holiday plan, low cost company cafeteria and clean, modern air 

conditioned work facilities.
FOR MORE INFORMATION CALL OR COME IN:

POWERS REGULATOR
3100 WEST OAKTON L, ' SKOKIE, ILL.,

OR 3-6700 or CO 7-6300
An Equal Opportunity Employer

Some experience preferred. 
Age no factor.

Phone 261-7111.-

PRESS MAN 
MILLER SIMPLEX 

Good transportation. 
HOSPITAL INSURANCE 
SMALL SHOP. 
SALARY OPEN. 
Call 11:00 A. M. 2:00 P 

FI 6-5133

MAN FOR FURNITURE 
FINISHING SHOP.

REMIA SEN. FRANK SAVICKĄ

Lietuvos Prekybos Rūmų di
rektoriai vienbalsiai nutarė pa
remti Illinois valstijos senatorių 
Frank D. Savicką antrajai ka
dencijai. Jis balsavo prieš Illi
nois uždedamus pajamų mokes
čius ir prieš mokesčių sumaži
nimą turtui.

Savickas yra vienintelis lietu
vis senatorius Illinois legislatū- 
roje, todėl reikia paspausti 11A 
rankenėlę, atiduodant jam balsą.

Petras Vilkelis

c

MASKVA (AFP, ddp). — 
Viena sovietų šeimininkė iš Tam- 
bovo .už “duonos švaistymą” nu
teista dvejiems metams prie
vartos darbų kalėjimo, praneša 
sovietų laikraštis “Socialističes- 
kaja Industrija”.

Pasak tą laikraštį, ši moteris 
savo 3 asmenų šeimai regulia
riai pirkdavusi po 15 kepaliukų 
duonos. Jos nusikaltimas esą 
vargu būtų viešai iškilęs, jei ji 
nebūtų nusiskundusi vietiniam 
laikraštėliui, kad kepykla jai par
duoda tik po 4 kepalėlius. Pada
rytas tyrimas parodęs, kad ši 
moteris turėjo kiaulę ir būrį 
paršelių, kuriuos irgi duona pa
berdavo. Už tokį nusikaltimą 
jos vyras net iš kompartijos iš
mestas.

ITALIJĄ APNIKO GYVATĖS
Italijoj nuodingų gyvačių taip 

daug priviso, kad tūkstančiai lei
dimus turinčių medžiotojų bu
vo pasiųsta gyvačių gaudyti. 
Ekologai sako, jog kai kurie 
paukščiai, kurie minta gyvatė
mis, lieka jų aukomis.

Per paskutinius penkis metus 
gyvačių įkandimai padaugėjo 
dvigubai. Be to, ne tik gyvačių 
skaičius padaugėjo, bet jos pa
sidarė labai agresyvios. Yra vie
tų, kur žmonės bijo eiti į laukus. 
Gyvuliams taip pat gresia gy
vačių pavojus.

LAIMĖS SUPRATIMAS
— Joneli, tik po vestuvių su

žinome, kas tai yra vedybinio 
gyvenimo laimė.

— Bet jau būna per vėlu...

Jungtinių Tautų ūkio ir vie
šųjų reikalų departamento pa
skelbta statistika rodo, kad tur
tingosios tautos ir toliau turtėja, 
o beturtės labiau skursta.

Pramoninių valstybių produk
cija 1960—1970 metais padidėjo 
43 nuošimčiais, o- tebesivystan- 
čių valstybių padidėjo tik 27 
nuoš. Tas skirtumas reiškiasi vi
sose produkcijos srityse.

Energijos .produkcija 1970 
metais kiekvienai gyvai galvai 
atiteko: 11.1 metrinės tonos an
glies JAV-bėse, 9.1 tonos Kana
doje, 6.3 Čekoslovakijoje ir Šve
dijoje, 5.9 tonas 'Belgijoje, Da
nijoje ir rytinėje Vokietijoje. 
Per visą pasaulį atitenka tik po 
1.9 tonos.

Vienam kambariui gyventojų 
atitenka JAV-bėse 0.6, Šveicari
joje 0.7 Centrinės Afrikos vals
tybėse po 3 žmones.

Vandentieki JAV-bėse turi 94 
nuošimčiai namų, Lenkijoje tik 
46.8, Vengrijoje 36.4 nuoš., JAV 
88.1 nuoš. namų turi maudymo
si kambarius, Vakarų Vokieti
joje 54%, Prancūzijoje 49%, 
Graikijoje tik 10.5 nuoš.

Jungtinės Valstybės turi 88.9 
milijonus automobilių, o visas li- 
kusis pasaulis turi tik 103.7 mi
lijonus.

PLAUKUS PURKŠTI 
PAVOJINGA

Dr John M. Gowdy.JAV mais
to ir vaistų administracijos gy
dytojas, teigia, kad chemikalai, 
kuriais plaukai purkškiami, ga
li būti pavojingi plaučiams. Jis 
pastebėjo, kad tie, kurie varto
jo plaukų purškalus, turi kvėpfv- 
.vimo sunkumų, kosulį ir plau
čių susiaurėjimą. Krūtinės X- 
spinduliai parodo šešėlius, o tai 
reiškia, kad ten prisnrinko purš- 
kalų lako. Kai kur grožio salonų 
darbininkės turi plaučių nenor-

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

M.

HELPERS
Experienced in steel fabricating job
shop. Many benefits. Steady work.

Excellent opportunity for 
advancement.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

ANGLE ROLL OPERATOR
Experienced operator for job shop 
work. . Excellent opportunity for 

qualified man. Many benefits.
Steadv work.

650 So. 28th AVE.
BELLWOOD, ILL.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
Jvairūs Pardavimai

PARDUODAMAS 1971 m. Chrysler- 
jNewyorker automobilis, kaip naujas. 
< Skambinti po 5 vai. vak.

Tel. 581-4154

malumų nuo 10 iki 20 procentų 
daugiau negu kiti žmonės.
j Dr. Gowdy pataria tiems, 
jkurie vartoja plaukų purš- 
kalus, neįtraukti jų į plaučius.

Į — Edmundas Radavičius, jaus 
damas pareigą prisidėti prie Jau
nimo peticijos akcijos, pakvies
tas įstojo Jaunimo peticijos ko
misijom Sutiko būti surinktų 
peticijos parašų statistikos tvar
kytoju. Jo telefonas 471-1418. 
Peticijos blankai gaunami Mar
gutyje esančioje PL.IS būstinėje, 
2422 W. Marquette Rd.. Chica
go, Ill. 60629.

— LB East St. Louis apylin
kės valdyba jau išpildė nustaty
tą Jaunimo peticijos kvotą. Iš 
mažos lietuvių kolonijos gauta 
450 parašų peticijai. Jau ren
kant parašus yra keliami oku
puotos Lietuvos ir pavergtų lie
tuvių reikalai.

Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų klubo lapkričio 18 d. 
bankete programą išpildys Ra
cine — Waukegano sekstetas 
“Viltis”. Rezervacijoms telef. 
776-8688 arba 247-1131. (Pr).

♦ Chicagos Lietuvių Medžio
tojų - Meškeriotojų klubas įsi
gijo medžiojimui žemę. Nariai, 
suinteresuoti medžiokle, krei
piasi į V. Braza, tel. 423-3517.

(Pr).

A. G. AUTO REBULDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininku. Kai

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

TEI____ 776-5888
Anlcafat G»rbačlawkat, *av.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road ' Chicago, IB. Virginia 7-7747

■ — BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

j VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į 
■ I ■ ■ I " _ ' ----- ----- --- --- - . s

J. BACEVIOIUS — BELL REALTY '
INCOME TAX SERVICE •

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
5 KAMBARIŲ, 18 m. senumo rezi

dencija prie 71 ir Sacramento. — 
$28.200.

PRIE 59 IR KILBOURN 2 butų po 
5 ir 4 kambarius mūro namas. 2 ma
šinų mūro garažas. Tik $33,500.

2 BUTŲ kampinis mūras 5 ir 5 kam
barių. pilnas rūsys, nauja gazo šilima. 
Prie 52 ir Kedzie. $33,900.

46 IR CAMPBELL 2 po 4 kamaba- 
rius, pilnas rūsys, gazo šilima; gara
žas. $26,000.

PRIE 56 IR TROY paveldėjimas, 
5 kambarių muro bungalow, 2 mie
gami. ' $18,500. * v

66 - IR ROCKWELL 2 butų geram 
stovy mūras. $32,000.

67 IR TRIPP 4 miegamų 19 metų 
senumo mūro namas. Įrengtas rūsys. 
2 masinu garažas. $31,500.

DVIEJŲ ŠEIMŲ 1% aukšto 15 me
tu senumo baltų plytų mūras prie pat 
Marquette Parko. $35.900.

PRIE 65 IR RICHMOND labai gerai 
prižiūrėtas 2 butų. po 6 kambarius, 
mūrinis. $36,500.,
Butu nuomavimas. Įvairūs draudimai.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5551

PARDUODAMA
10 AKRŲ GRAŽAUS MIŠKO 

arti vieškelio, ežero.' Nereikia įmo- 
kėjimo. Tik $19 per mėnesį.

Skambinti angliškai.
Tel. 282-4155

J* I.

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI |R BRANGENYBtS

Pardavimas ir Taisymas
2646 WEST 69th STREIT

T«l.: REpublic 7-1941

NAMAI PRAŠO
6 KAMBARIŲ kaip naujas angliš

kos konstrukcijos mūras, gazo šildy
mas. Gražus beismaritas, platus lotas. 
Mūro garažas. Arti ofiso. $28,500.

7 KAMBARIŲ CAPE COD. 4 mie
gami. ’ Įrengtas beismantas. Gazo šil
dymas. Garažas. Arti mokyklų, Mar
quette Parke. $26,000.

5 KAMBARIŲ apie 25 metų didelis 
mūras. Aukšta pastogė, garažas. Arti 
parko ir mokyklų. Vertas 24,000.

2 BUTU MŪRAS. 2 auto mūro ga
ražas. Naujas gazo šildymas.- Arti 
parko. Našlė atiduos už $29,500.

3 BUTŲ mūras ir 2 auto mūro ga
ražas. Gazo šildymas. Prie Paramos. 
$36,000.

5% KAMBARIU 15 metų mūras. 
Centralinis oro vėsinimas, Karpetai. 
užuolaidos. Marauette Parke. Tuoj 
galima užimti. $25.000.

NAUJAS 2 AUKŠTŲ MŪRAS.
1- mam aukšte liuksus beauty shop, 
vonia ir 2 kambarių puošnus butas
2- me aukšte prie parko. S37,000.

1% AUKŠTO 2 butų mūras. Mo
dernūs 5% kamb. 1-me aukšte ir 4 
kamb. butas 2-me aukšte. Du įėji
mai. gazu šildymas. Garažas, rami 
satvė arti Western ir Marquette Rd. 
autobuso. $21.000.

13 BUTU MŪRO NAMAS Puikūs 
butai čhmda $20,000 nuomos. Naujas 
?azo šildymas. Sausas beismantas. 
Kaina 6 metu pajamos.

MODERNUS NAUJAS 2 butų mū
ras Marquette Parke. 2 auto garažas. 
Ceramic vonios.. Apsaugotas beisman
tas. 2 gazu šildymai. Alum, langai. 
Tuoi galima matyti. $36.300.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke nrie mokyklos. Kaina 
rimtam nardavimuT.

8 KAMBARIU 1% aukšto 16 metu 
mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman
tas. Garažas. Arti 83-cios ir Kedzie. 
832.000.

2 AUKŠTU 2 BUTU NAMAS, pla
tus lotas. Garažas. Arti musu. — 
822.000.

10 BUTU MŪRAS; anie $15.000 
oajamų. arti 65-tos ir Kedzie. $73.500.

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

M. A.ŠIMKUS
Real firtatt, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 264-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.V -------
7 į ’

J""111 ■ —— ■■    I ■ ■ »

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer
Chicago, Ilk M63Ž. T»l. YA 7-59M

>•_____

T ER R a
Brinpenyb<i, Laikrodžiai Dovanot 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434*4660

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

tune-upi Ir t. t.
«24 So. CALIFORNIA AVI. 

CHICAGO, ILL. TEL. Yl

--- I — . .......... ..
A. & L. INSURANCE & RIALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 Sa. ASHLAND AVM. 
LA «775

(Currency Ikchange įtaigoj) 
Plgūt lutemobJIly draudimai.

SKAITYK ’ŲAUJI/nAS* - 
JOS TEIKTA GERIUrSIAS, 
TEISINGIAUSIAS tINIAS

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu. 1% auto garažas. Marquet- 
ue Parke.. $21.900.

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

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios. spintelės, nauja šilima gazu, 
slumin. 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
leli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas, $36.500. _

11 BUTU 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai Ir virimo pečiai, 
šildymas gazu. alumin. langai. Pa- 
!amu anie $23 000. Apylinkė 59-tos 
r Kedzie. $150.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

MŪRINIS 4 MIEGAMI ir 3 vonios. 
Moderni virtuvė. Dideli kambariai. 
Garažas. 32 pėdų sklypas. Tuoj ga
lima užimti. Gerai prižiūrėtas. Ne
brangus. 64 ir Artesian.

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

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

TEL. 436-7878 ’

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS, KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656




