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NIXONAS IR BREŽNEVĄ PRADĖJO DERYBASt

NAUJAS ERDVĖS SKRIDIMU REKORDAS
Prezidentas pasveikino Skylab astronautus

HOUSTON AS. — Trys Amerikos astronautai jau sumušė 
skridimo ilgumo rekordą, kuris buvo 23 dienos, 18 vai. ir 22 min., 
pasiektas rusų kosmonautų George Dobrovolskį, 43 m., Viktor Pat- 
sajev, 38 m. ir Vladislav Volkov, 35 m., kurie visi žuvo užtroškę, 
sugrįžę į žemės atmosferą su Sojuz 11 erdvėlaiviu. Sovietų buvo 
skelbta, kad trys kosmonautai užtroško, nes jų erdvėlaivio dang
tis nebuvo gerai uždarytas ir visas deguonis išėjo iš kajutės. Kai 
kurie mokslininkai Vakaruose tvirtino, kad sovietų kosmonautų 
ilgas skridimas erdvėje, kur neveikia žemės traukiamoji jėga, tiek 
susilpnino jų širdis, kad jie vėl patekę į atmosferą, nebegalėjo per
gyventi fiziologinių staigių pasikeitimų ir žuvo nuo širdies smūgio.

DEMONSTRACIJOS WASHINGTONE
New York Times mini ir lietuvius

WASHINGTONAS. — Prezidentas Nixonas ir Leonidas Brež
nevas vakar pradėjo savo “viršūnių” pasitarimus, kurie turi pa
sibaigti penkių ar šešių sutarčių pasirašymu. Brežnevas helikop
teriu atskrido į Baltųjų Rūmų sodą, kur laukė nemaža kviestų 
svečių minia. ‘Po 21 šūvio saliuto ir himnų prezidentas pasakė 
trumpą sveikinimo žodį, pabrėždamas, kad visas pasaulis žiūri į 
šitą susitaikimą, kaip į svarbų žingsnį ne tik į Amerikos ir So
vietų Sąjungos taiką, bet ir į viso pasaulio taiką.

Tas sukelia nemažai rūpesčio 
ir Amerikos mokslininkams. Nie
kas nežino, kaip žmogaus kūnas 
po ilgos kelionės reaguos į stai
gų pasikeitimą, nežinia, kaip pa
sikeitė astronautų muskulai, 
gyslų elastingumas, širdies “ap
tingimas”. Ankstyvesni Ame
rikos ilgo skridimo čempionai 
astronautai Frank Morman ir 
James Loveli, sugrįžę į žemę 
skudėsi, kad jie jautėsi “sun
kūs” ir jiems sukosi galva. Jie
du išbuvo skridime tik 14 d. Da
bartinė Skylab įgula bus išskri
dusį erdvėje dvigubai ilgesnį lai
ką.

Prezidentas Nixonas sekma
dienį paskambino per Houstono 
erdvės centrą astronautams te
lefonu ir su jais pasikalbėjo, svei
kindamas su naujo rekordo pa
siekimu. Prezidentas nurodė, 
kad, nežiūrint įvairių technologi
jos laimėjimų, bandymuose dar 
labai svarbus — žmogus ir jo 
sumanumas. Astronautams te
ko atlikti kelis nenumatytus už
davinius: uždengti Skylab stotį 
specialia marška, kuri sulaikė 
saulės kaitrą ir teko ištiesti elek
trą gaminantį stoties sparną.

Lėktuvnešis “Ticonderoga” 
jau užėmė poziciją Ramiajame 
vandenyne, 800 mylių nuo Kali
fornijos, kur penktadienį rytą 
turi nusileisti Skylab astronau
tai. Sekmadienį jie turėjo pasi
kalbėjimą ir su savo šeimomis. 
Tėvo dienos proga, šiandien 
astronauta Kerwin turės išei
ti iš stoties “laukan” ir turės iš
imti filmą iš stoties teleskopo 
aparatų. Jis išbus lauke visą 
valandą. Erdvės tyrimų cent
ras nutarė, kad astronautams ne
teks ištiesti naujo saulės skėčio. 
Tą padarys nauja Skylab įgula, 
kuri pakils liepos 27 d.

Atims graikų 
karaliaus turtus

ATĖNAI. — Graikijos valdžia 
paskelbė, kad karaliaus Kons
tantino turtai Graikijoje bus nu
savinti ir nustatyta kompensa
cija, kuriai ruošiami specialūs 
įstatymai. Kai Graikijos valdžia 
paskelbė dekretą birželio 1 d. pa
naikinantį monarchiją, ji su
stabdė ir karaliui mokamą al
gą — 15,000 dol. per mėn. Tuo 
metu nieko nebuvo skelbiama 
apie karaliaus žemių ir kitų tur
tų likimą. Sakoma, kad jie sie
kia apie 300 mil. dol.

Kada karalius Konstantinas 
Romoje pakėlė triukšmą, pa
smerkė valdžią ir net kreipėsi 
j Nato centrą, sakydamas, kad 
Graikijos diktatūra pakenks 
Nato organizacijai, kenkdama 
drausmei ir vienybei Graikijos 
kariuomenėje, valdžia Atėnuose 
nutarė karalių nubausti ir suval
stybinti jo turtus.

Karalius Italijoje tvirtina, 
kad jis neturi jokių lėšų nei pa
jamų. Tačiau stebėtojai sako, 
kad tuo atveju, jei karaliaus

K VISO PASAULIO
♦

TOKIJO. — Kinijos žinių 
agentūra Dabai gražiai aprašė 
Kinijos laikraštininkų įspūdžius 
Amerikos miestuose, kur ameri
kiečiai kinus labai šiltai suti
kę ir apdovanoję įvairiais su
venyrais. Ramusis vandenynas 
negalįs atskirti Kinijos ir Ame
rikos liaudžių, kurios siekian- 
šios draugiškesnių ryšių, rašo 
Hsinhua.

TOKIJO. — Sekmadienį žemės 
drebėjimas ir potvyniai nuo ki
lusių bangų padarė Japonijai ne
mažai nuostolių. Nuskendo daug 
žvejų laivų, 23 žmonės buvo 
sužeisti, daugiausia Hokkaido 
saloje.

ČIKAGA. — šeštadienio Chi
cago Tribune paskelbė, kad Val
das Adamkus nuėjo į ligoninę 
daryti senai planuotos burnos 
operacijos ir dabar negali kal
bėti. Laikraštis šią žinią pa
skelbė ryšium su ginču, kilusiu 
tarp Aplinkos Apsaugos agen
tūros, kurios vicedirektoriumi 
Vidurio Vakarų apygardoje yra 
V. Adamkus ir Čikagos mero 
Daley, kuris aštriai atkirto į 
Adamkaus kaltinimus, kad Či
kaga netvarkingai išleidžia fede- 
ralines sumas — 2.7 mil. dol. — 
gautas kovai prieš oro teršimą. 
Laikraštis pridūrė, kad Adam
kus po operacijos negali kol kas 
ginčytis su meru.

WELLINGTONAS. — Nau
josios Zelandijos premjeras Nor
man Kirk paskelbė, kad N. Ze
landija mažins savo ryšius su 
Seato organizacija. Jis pareiškė, 
kad ta grupė buvo įsteigta šal
tojo karo metu prieš Kiniją. Ze
landija ieškos naujų ryšių su 
Kinija, su kuria reikia sugyven
ti ir konstruktyviai bendrauti, 
pareiškė Kirk.

Jūros dugne 
įsipainiojo laivas

KEY WEST. — Karo laivyno 
povandeninis gelbėjimo laivas 
“Tringa” ir keli maži povande
niniai laivai atskubėjo į Atlan
to vandenyną, apie 20 mylių nuo 
Key West, gelbėti jūros dugne 
įstrigusio mokslininkų povande
ninio laivo, kuris 360 pėdų gy
lyje įsipainiojo į ten buvusį nu
skendusį karo laivą ar jo lynus 
ir negali savo jėgomis iškilti.

Vakar vidurdienį turėjo pasi
baigti laive buvęs oras ir ke
turiems įgulos nariams {grėsė 
mirties pavojus. Iš Kalifornijos 
lėktuvu atskrido grupė narų, ku
rie bandys pašalinti nuo kapsu
lės “Ęred T. Berry” laivo lyną.

šeima atsidurs tikrai sunkioje 
padėtyje, ji visada gali parduo
ti karališkos šeimos karūnas ir 
kitas brangenybes, kurių ver
tė siekianti apie 2-3 milijonus 
dol.

Piety Vietname vaiky prieglaudos 
metikos. Jokia aritmetika

mg

rodo fotografui, kad jie jau mokosi arit- 
vaikams padarytos žalos — jie neteko na- 

tavy.

PEKINAS, MASKVA IR _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ko nori Kremliaus vadai iš Nixono?

NEW YORKAS. — Svarstydamas Brežnevo kelionės tikslus 
Amerikoje, New York Times redakcijos tarybos narys Harry 
Schwartz paskelbė straipsnį “Mao, Breznev and Nixon”. Jis nu
rodo, kad prez. Eisenhoweris savo atsiminimuose aprašė susitiki
mą su Chruščiovu, šis pradėjęs kalbėti apie Kiniją, sakydamas, 
kad kažkas jo prašęs pakalbėti apie Amerikos nusistatymą Kini
jos atžvilgiu. Eisenhoweriui atsakius, kadAmerikai Kinija nėra 
svarbi ir jis neturįs noro svarstyti Kinijos problemų, Chruščio
vas ilgai įrodinėjo, kokie dideli draugai jis su Mao Tse Tungu ir 
kokie juokingi gandai apie Kinijos ir Sovietų Sąjungos ginčus.

Tuo metu Amerikai jau buvo 
žinoma apie problemas tarp Mas
kvos ifTekiBO, nors ginčai dar 
buvo slepiami. Schwartz rašo, 
kad jau tuo metu Kremlius dėjo 
pastangas pagerinti santykius 
su Amerika, kad būtų galima at
sverti blogėjančius santykius, 
su Kinija. ,

Autorius sako, kad Maskvos 
didžiausia problema yra Kinija, 
kuri šiandien jau turi savo ato
minius ginklus ir savo raketas. 
Maskvai esą svarbu garantuoti, 
kad Kinija nesibraus į mažai 
apgyventus, bet labai turtingus 
ir didelius Sibiro plotus. Jau 
daug metų Sibiras vilioja Kini
jos vadus, kuriems reikalingas 
“lebensraumas” Kinijos gyven
tojams ir žaliavos Kinijos pra
monei.

šiuo metu sovietai yra karine 
prasme stipresni už kinus ir tu
ri daugiau atominių ir nitroge- 
ninių bombų, raketų ir bombo
nešių. Tačiau sovietų vadai, 
įpratę į ilgų distancijų planavi
mą, negali nesuprasti, kad dar 
iki šio šimtmečio pabaigos Ki
nija atomine galybe susilygins 
su sovietais. Tada kinų invazi
ja Sibire gali tapti realybe, vis
ką gali nulemti kinų gyventojų 
didesnis, net trigubai, skaičius.

Todėl, Schwartz tvirtina, so
vietų vadai nutarė garantuoti 
Sibiro ateitį, viliodami Ameriką
ir Japoniją Sibiro žemės turtais. 
Jie siūlo Amerikai ir Japonijai 
investuoti Sibire didelius turtus 
ir tapti priklausomom nuo Sibi
ro dujų ir naftos. Tuo atveju 
Washingtonas neremtų Kinijos 
pretenzijų Sibire ir dėtų pastan
gas, kad Kinija netrukdytų ža
liavų iš Sibiro tiekimui. Auto
riaus nuomone, Maskva siekia 
užverbuoti Ameriką ir Japoniją, 
kaip sovietų sąjungininkes prieš 
Kiniją.

MASKVA. — Pskovo teisme 
keturi vyrai nuteisti mirti už 
dalyvavimą nacių okupacijos 
laikais baudžiamojoje komando
je, kuri nušovusi apie 50 vals
tiečių netoli Estijos sienos.

VfiJAUSeS ŽINIOS

• šias eilutes rašant, dar ne
buvo išgelbėtas prie Key West 
jūros dugne užkliuvęs povande
ninis laivas su keturiais asmeni
mis. Du iš jų jau buvo be są
monės, nes jų laivo dalyje pasi
baigė deguonis.
• V. Vokietijos Konstitucinis 

teismas atmetė opozocijos rei
kalavimą sustabdyti sutarties 
su Rytų Vokietija vykdymą. Su
tartis įsigalios birželio 21 d.
• Vakar buvęs prezidento 

patarėjas John Dean slaptoje se
sijoje kalbėjosi su senato Wa
tergate komitetu. Svarstyta, ar 
vieši Deano apklausinėjimai ne
pastatys į pavojų valstybės sau
gumo. Komitetas nutars ar šią 
savaitę pradėti viešus Deano ap
klausinėjimus.
• Prancūzijoje ir V. Vokieti

joje vakar dolerio vertė vėl nu
krito, o aukso — pakilo. Laukia
ma, kad dolerio krizė užsitęs il
gesnį laiką.
• Amerikos pašto viršinin

kas Elmer Klassen prašo vyriau
sybės leidimo pakelti pašto pa
tarnavimų kainas iki 10 centų 
už pirmos klasės laišką.
• Westinghouse Electric 

Corp, susitarė su unijom dėl nau
jos darbo sutarties. Darbinin
kai gaus 47 centus per vai. ir 
dar 41 c. pragy venimų kainų ki
limo išlyginimui.
• Sen. Proxmire reikalauja, 

kad mažinant lėšas ūkininkams 
ar pigiesiems hutams, vyriausy
bė nesamdytų šoferių aukštiems 
pareigūnams po Washingtona 
vežiotu Jis pats kasdien pėsčias 
eina į senatą.

MADRIDAS. — Argentinos 
naujas prezidentas Hector Cam- 
pora atvyko Ispanijon, kur gene
ralisimas Francisco Franco jį ap
dovanojo “Izabelės Katalikės Or
dinu”. Campora atlydės į tėvy
nę sugrįžtantį buvusį Argenti
nos diktatorių Juan ‘Peron.

Pakeitė JT narių 
mokesčius

Xr/^TiTT AC ▼ __lx mil exult,

- 1 . . ? . ~ ~ Junjrt,n1^ badu, negu gyvensime, lyg ver-
Tautų sekretoriatas jau paskel-lj. jškė streikuojantieji: 
be nariu mokesčiu pakertamus. | fizikas Mark Azbel, kompiute- 
kune ims galioti nuo 1974 fl- ekspertas Viktor Brailovski, 
nansmm metu. Atskirų valsty-1 fizikas Moisei Giterman, fizikas
kurie ims galioti nuo 1974 fi-jrių ekspertas viktor Brailovski>

bių kontribucijos pakeičiamos, 
nes į organizaciją atėjo naujų 
narių, kurie pradės mokėti savo 
įnašus. Jie nustatomi pagal val
stybės turtingumą.

Kinijos mokesčiais' lanksčiau 
mokėdavo Tautinės Kinijos vy
riausybė Taivane. Jie buvo 4% 
viso biudžeto. Kai į JT buvo pri
imta Kinija, atstovaujama Pe
kino vyriausybės, ji pati pa
siūlė daugiau mokėti į organiza
cijos iždą. Kinija dabar mokės 
5.5%. Amerikos įnašas į Jung
tines Tautas sumažintas iš 
31.52% iki 25%. Organizacijo- kad B sPalio mėn- vėl kandida- 
je yra 60 nepasiturinčių valsty- tuos į parlamentą ir sieks prem- 
bių. Jų įnašai sumažinti iš 
0.04% iki 0.02%.

jero vietos. Ji jau buvo nutaru- 
I si pasitraukti iš politikos ir pail- 
i sėti, sulaukusi 75 metų amžiaus.

Didžiausią pakeitimą padarys (Izraelio politiniai sluoksniai aiš- 
abiejų Vokietijų priėmimas. Va-, kina, kad jos nutarimą likti pa
kąru Vokietija turės mokėti apie. skatino darbo partijos suskili. 
6% viso biudžeto, o Rytinė Vo- mas> jaj pasitraukus, būtų pra- 
kietija — apie 2%. Abi Vokieti- ^dėjusios kietos grumtynės dėl 
jos jau padavė prašymus įstoti premjero vietos. Tokia kova bū- 
į organizaciją. Manoma, kad jas tų pakenkusi pačiai darbo par- 
priims Generalinė Asamblėja ši tijai ir visam Izraeliui, 
rudenį.

Pagal
Amerika turės sumokėti apie 68 29 d. rinkimus ir premjerė liks 
mil. dol. Kinija — apie 7.5 mil. Goldą Meir. .
dol. pačios neturtingiausios vai-!
stybės mokės po 75,000 dol.

Neabejojama, kad vieninga 
dabartinį JT planą, darbo partija vėl laimės spalio

Fanfani išrinko 
partijos vadu

ROMA. — Italijos krikščio
nių demokratų vykdomoji tary
ba, susidedanti iš 120 narių, iš
rinko politiniu sekretoriumi Ita
lijos premjerą Amintore Fan
fani. Jis šias įtakingas pareigas 
priėmė ir atsistatydino iš se
nato pirmininko vietos.

Fanfani tapo stipriausios ita
lų politinės Trartijos vadu ir tu
rės didelę įtaką parenkant Itali
jos vyriausyliės narius.

šią savaitę Italijos preziden
tas pradėjo politines diskusijas 
su įvairių partijų vadais, ieško
damas kandidato premjero vie
tai. Krikščionys demokratai sa
vo suvažiavime nutarė ieškoti
koalicijos su socialistų partija. ^rik„ reguliariai ėmė rodytis Indijos
Pasitraukusio premjero Andre- jM afl - CIO prezidentą* Georgą vandenyne nuo 196X metų. Da-
otti kabinetas buvo sudarytas iš paritaki priei prekybo* lang- i>ar sovietai čia visada turi apie

. ... .vatas Sev Sa kol jos vyriau-’ . , .___
iš centro ir dešiniųjų partijų. 1 vlrlyt mv» p liečiu laisva*. karo laivus.

Maskvoje badauja 
septyni žydai

MASKVA. — Septyni Mask
vos žydai, Brežnevo į Ameriką 
atvykimo proga, pasikvietė už
sienio korespondentus ir papra
šė jų paramos sukeliant pasaulio 
opiniją prieš Kremliaus valdžios 
praktikuojamą asmens laisvių 
varžymą. Tie septyni išsimokli- 
nę žydai paskelbė bado streiką, 
nes sovietų įstaigos neduoda 
jiems išvažiavimo vizų, dėl kurių 
reikalavimo jie visi buvo atleis
ti iš savo darboviečių.

“Mes geriau pamažu mirsime

Vladimir Roginski, fizikas Alek
sander Voronel ir matematikas 
Anatoly Libgober. Visi jie su
sirinko matematiko Aleksander 
Lunts bute. Jis irgi priklauso 
išvažiuoti norinčiųjų grupei.

Premjerė Meir 
dar nepasitrauks

IzraelioTEL AVIVAS.
premjerė .Goldą Meir po darbo 
partijos konferencijos paskelbė,

OTTAWA. — Indijos premje
rė Indira Gandhi sekmadienį at
vyko į Kanadą, kur viešės 8 die
nas. Tai jau ketvirtas jos vizi
tas Kanadoje, iš kurios Indija 
gavo nemažą kiekį kviečių labai 
geromis sąlygomis. I’rieš šį vi-j 
zitą Gandhi buvo Jugoslavijoje.

Po trumpų ceremonijų prasi
dėjo pasitarimai Baltuose Rū
muose. Sekmadienį apie 10,000 
žmonių protestavo prie Kongre
so rūmų prieš sovietų valdžios 
emigracijos politiką. New York 
Times pranešė, kad “šalia žydų 
grupių demonstracijų, protes
tus prie Brežnevo vizitą paskel
bė įvairios emigratų organizaci
jos, reprezentuojančios tokias 
Sovietų Sąjungos mažumas kaip 
ukrainiečiai, lietuviai, latviai ir 
estai’. (“Young American for 
Freedom” nariai demonstravo 
prie sovietų laikraščių Pravda 
ir Isvestija įstaigos. Ten 
vo “teismas” Brežnevui ir 
vo pakarta jo iškamša.

Senatorius Henry Jackson _ 
reiškė demonstruojantiems, kad 
“jeigu Amerikos ūkininkas pa
rūpina sovietų piliečiams duo
nos, tai ne per daug būtų rei
kalauti, kad sovietų vadai parū
pintų jiems šiek tiek laisvės”.

Prieš Brežnevui atvykstant į 
Washingtona, jį Camp David ap
lankė Bąltųjįi Rūmų patarėjas 
Henry Kissinger, tik atskridęs 

bu- 
bu-

pa-

dentu.
Washingtone ant kojų sukel

ta visa policija. Miesto kvarta
las, kuriame yra sovietų amba
sada, visai atitvertas. Negali 
įvažiuoti mašinos ir neįleidžia
mi civiliai. Net ir laikraštinin
kams, kurie turi specialius leidi
mus dalyvauti Brežnevo kelio
nės stebėjime, policija neleidžia 
prieiti arčiau ambasados. Dide
lės grupės policininkų ir Slapto
sios Tarnybos detektyvų vaikš
čioja po viešbučius, kur apsisto
jo kartu su Brežnevu atvykę so
vietų pareigūnai.

Spaudos atstovams buvo pa
žadėta, kad visi susitarimai bus 
kasdien pranešinėjami, pana
šiai, kaip pernai buvo daroma 
Maskvoje, kai ten lankėsi prezi
dentas Nixonas.

Indijos vandenyne
— WASHINGTONAS. — Pen- 

gonas pripažino, kad Amerikos 
karo laivynas atidarė ryšių cen
trą Indijos vandenyne, britų val
domoje Diego Gąrcia saloje, čia 
bus radijo stotis, kurią prižiū
rės 274 karo laivyno kariai, ir 
8,000 pėdų lėktuvų nusileidimo 
takas.

Bazės įsteigimas nebuvo gar
sintas, nes padėtis yra gan jau
tri, iššaukianti varžytynes su 
kitų valstybių karo laivynais. 
Kartu pripažįstama, kad Indijos 
vandenynas tampa vis svarbes
ne strategine pasaulio vieta. Gy
nybos departamentas pabrėžė, 
kad šita Diego Garcia bazė bus 
“kukli” ryšių centrinė, kuri ne
sukels laivynų varžytynių ir ne
lies kitų valstybių interesų toje 
pasaulio dalyje.

Pirmieji sovietų karo laivai



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ,

SLAPTIEMS ALKOHOLIKAMS PAGALBA
Ne visi gėrėjai iš karto atpažįstami, jų yra slapukų, 

sunkiai negaluojančių. Jiems pagalba būtina.
Mediciniška tiesa

Nė vienam gydytojui nėra 
sunku atpažinti alkoholiką. Kai 
kurie .jų, ar jų giminaičiai atei
na pas gydytoją pagalbos ieško
dami sau ar savo šeimos nariui 
gėrėjui. Kai kurie tų gėrėjų jau 
sen/au esti buvęi gydyti nuo 
sta gaus alkoholiu apsinuodiji
mo. Dabar reikia kreipti dėme
sys j visus tuos gėrėjus, kurie 
nėra aštriai nuo alkoholio ken
čiu. bet kurie kenčia įvairius kū
no bei emocijų negerumus vien 
dėl girtavimo. Be to, alkoholiu 
nusinuodijimas pasunkina dau
gelį turimų negerumų. Tada to
kie gėrėjai kreipiasi pas gydy
toją pagalbos ieškodami.

Jokiais atvejais, kada paci
entas skundžiasi kitais galais, 
ne alkoholizmu, galima girtavi
mo pasėkas lengvai pražiūrėti, 
nepastebėti. Juo labiau, kad 
pacientas stengiasi nuslėpti gir

tavimo pasėkas, (lydytojas ga
li neįtarti degtinės žalos tokiais 
atvejais, ar nepajėgti su jos ža
la tvarkytis.

Alkoholizmo ženklai

Šitokie simptomai nurodo žmo
gų, perviršijantį su alkoholio 

paėmimu. Girtavimas dažnai su
kelia sekančius virškinamojo 
kanalo negerumus: nevalgą, 
pykinimą, vėmimą, sunkumą ry
ti ir deginimą po krūtine (heart
burn). Taip pat dėl alkoholio 
gaunasi dar ir šitokios negero
vės: chroniškas kosulys, širdies 
mušimai ir nereguliarumai, gal
vos skausmai ir patinimai. Gy
dytojas, tirdamas tokį gėrėją, 
randą sekančius negerumus: 
smegenų perdidelį jautrumą, 
abiejų (sistolinio ir diastolinio) 
kraujospūdžio pakilimą, širdies 
ritmo sutrikimus (dažnas pul-

mdų sukti
negali

lanką,
matų

Priekyjg
Norwal^o čempionė. Tačiau _ .

bliu Tommy, kuri* vienu kartu suka net keturi* lankus.

stovinti Marcianne
U susilyginti

priežiūroje turime tvarkyti vi- 
! sas negales, ypač skrandyje tu- 
I rimas žaizdas. Pakartotinai čia 
I primename, kad skirtingas yra 
{gydymas žaizdų esančių skran
dyje nuo tokių žaizdų atsiradu
sių dvylikpirštėje žarnoje. Žmo- 

j nes tas dvi žaizdų atsiradimo vie- 
; tas suplaka į vieną. O tai labai 
I žalinga. Alat, skrandyje žaizda 
1 gali greit virsti į vėžį — ar dėl 
[ jo tik ir atsirasti. O dvylikpirš- 
įtėj žarnoje žaizda niekada į vė- 
I žį nevirsta. Ji tik kraujuoti ga- 
;Ii, ji gali sugydama susiaurinti 
išėjimą iš skrandžio į žarnas, 

• ar ji gąii prakiurti, ar į kasą pra- 
sigraužti.

Tokiais atvejais priseina ir 
į dvylikpūrštėj žarnoj esamą žaiz
dą operuoti. Priešingai esti su 
skrandyje tikra žaizda: ją reikia 
tuojau operuoti, jei nežinai ar 
ji nėra blogybinė (vėžinė). Už 
tai labai svarbu ištirti skrandy
je žaizdos pobūdis. Tam yra da
bar priemonė-gastroskopija. Tai 
su šviesa vamzdelio įvedimas į 
skrandį (gastroscopas). Gerai 
gydant ir kas dvi savaitės minė
tu vamzdeliu skrandį apžiūrint 
per kelis kartus, galima nusta- 

I tyti žaizdos pobūdis. Tada gery
biniu atveju apsaugomas žmo
gus nuo operacijos. O skrandžio 

= žaizdos operacija yra skrandžio
ją: jis liausis tvirtinęs, kad jam Į beveik viso išpiovjmas. Taip — 
gėrimas nieko blogo nedaro, jis išpiovimas, nes negalima skran- 
jokių sunkenybių su girtavimu dyje žaizdos pagydyti vien tik 
neturi. Gėrėjas sąmoningai arljajęię skrandžio, kur yra žaiz-

me jas. Nors ir tuo laiku re
čiau imsime tas pasukas (but
termilk), bus nauda. Valgyti 
reikia kas trys valandos po tru
putį. Jokio buljono, svaigalų, 
kavos, arbatos, pepsų, visokių 
prieskonių.

Dvasios ramybės — vienas 
svarbiausių vaistų. Už tai pra
dėk artimui gerus darbus dirb
ti, užsimiršti savus vargus. Taip 
vienas kitam talkindami visi pa- 
sigydysime nuo didžiausių žaiz
dų. Gydytojas galės prirašyti 
savų vaistų — imk juos kaiplvam gėriui, 
jis nurodys. Kartais gydytojas 
prirašys burną džiovinančių vais
tų — tai sunkesniais atvejais 
imtini vaistai.

Valgyti reikia vištienos sriu
bą — buljoną; pienišką, daržo
vių, vaisių sriubas. Virtą — 
tušintą mėsą, varškę, lietuviš
ką baltą sūrį, žuvį virtą. Rei

kia laba} . daug valgyti vaisių, 
daržovių. Citrininių sunkų ger
ti reikia daug. Pradžięje kelias 
dienas nuo jų susilaikant, o pas
kui pagal pakėlimą vartoti. Ga
lima atsiskiesti su vandeniu jas. 
Mat, neįpratusiems į tokias sun
kas ir be žaizdos nemalonu ger
ti. Už tai dabar, — dar šiandien, 
pradėkime gausų tokių citrini
nių sunkų gėrimą. Mažo kūdi
kiai įpranta gerti nesaldintą be 
preservatyvų graifruktų sunką 

I— ir geria ją su malonumu sa

Grįžkime ir mes į tiesos ke
lią mityboje ir gėryboje. Taip 
galvosenoje ir jutime turime su
sitvarkyti, norint visai sveiką 
skrandį turėti ir nuo žaizdų grei
čiau ir pastoviau pagyti. Būk 
savo gydytojo priežiūroje ir vi
sapusiškai stenkis sąu padėti. 
Sėkmės.

įi yra 
aram-

Eroj. Vaclovo Biržiškos

8 K N U J V LIETUVIŠKU 
KNYGŲ ISTORIJA

«Unps|.ąma tome rra 2M putląpiai, o apfrąįan?e 226 puslapiai.
’-oaiai nunkštupsa viršeliuose parduodami ui M.OC, o kietuos, 

viršeliuose už $6.00.
ABU knyga* gausite, jei pinigus pasiysita tokiu adresu:

NAUJIENOS
I73U So. Halsted Street Chicago. Illinois 606U8

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

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKAS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems.. J.ūratęs Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 p$l., gra
žus leidinys. $1,50.

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

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMė. 17 eilėrašęių, kaip 
pasakų, ap;e paslaptingąsias laumes Tėvų Žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dali J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol

5. Maironis JAUNOJI LIETUVĄ, poema. 118 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS ŠAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. DaiL 
V. Stančįkąiįęs iliustracijos, 186 psL, kaina 2 dol.

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

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

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 
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Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

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

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiaot Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis 270 psl. $4.00.

ČIKAGtETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversto į anglų kalbą.

D. Kuraiti*, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILIMŲ. Kelionės i Lietu
vą išpurinai Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraiti*, KELIONĖ | ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCĄS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi, Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl. $1.00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NĄŲJIEHOAE. 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 60608 

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar piniginę perlaidą

sas ar skilveliniai nelaiku susi
traukimai), padidintas kepenis.

šitie ženklai gydytojui gerai 
žinomi. Ištyręs nuodugniai li
gonį ir surinkęs nemeluotą li
gos istoriją, gydytojas gali ne
klysdamas įtarti esamas nege
roves, atsiradusias dėl girtavi
mo. Kadangi minėti reiškiniai 
gali gautis nuo daugelio kitų 
priežasčių, todėl reikalinga nuo-, 
dugniai išklausinėti apie žmo
gaus girtavimą. Suprantama, 
pacientas neturi slėpti nieko gy
dytojui. Klaida gydyme gali la
bai blogai pacientui atsiliepti. 
Čia prisimintina, kad mažiau
siai 70' '< suaugusiųjų geria svai
galus reguliariai. Taip pat pri
simintina, kad tik nesisvaiginąs 
gydytojas pajėgia surinkti tei
singą ir pilną medicinišką isto
riją apie paciento girtavimą. 
Gaila, kad tik negeriąs gydyto
jas pajėgia atsakančią, gydy
mui padedančią ligos istoriją su
rinkti. Todėl girtaujančiam ne
verta kreiptis pagalbos pas gir
taujantį daktarą. Mat, medici
nišką istoriją rašant reikia apie 
girtavimą sekantieji dalykai su
žinoti. Nemoralizuojantys klau
simai turi būti statomi apie pa
ciento gėrimo pobūdį. Sužino- 
tina kokios rūšies ir kiek tas 
žmogus svaigalų suvartoja. Rei
kia sužinoti, kaip dažnai žmo
gus svaiginasi ir kaip su valgiu 
tas jo gėrimas rišasi. Sužinoti- 
na ir socialinė aplinka, kada pa
cientas girtauja, taip pat ir ką 
jis jaučia išgėręs — dėl kokio 
veikimo jis nesiliauja girtavęs. 
Taip pat reikia sužinoti, ar žmo
gus negavo alkoholiui pakenti
mo — tolerancijos: tai yra, ar 
jam nereikia vis daugiau išger
ti, kad apturėjus tą patį alko
holio veikimą.

Gerą medicinišką gėrimo isto
riją renkant reikia sužinoti, ar 
gėrėjas nevartoja trankilaizerių 
ar kitokių patentuotų vaistų. Su- 
žinotina, ar jis nesidaro nežmo
niškas pasigėręs. Taip pat su- 
žinotina. ar jis pradėjo neatsi
minti tų kalbų ir tų darbų, jam 
išsigėrus pasakytų - padarytų 
(blackouts), šitokios žinios yra 
svarbios sužinojimui, kaip svar
bus alkoholis yra paciento gyve
nime.

Kelrodžiai į alkoholiko 
pataisymą

Visų svarbiausias dėmesys tu
ri būti kreipiamas i emocinį gė
rėjo sutvarkymą. Nusistatyti- 
nos gairės tokiam sutvarkymui. 
Tik kai kuriuos neliečiant, šiaip 

I beveik visiems gėrėjams reikia 
! pradinio gydymo. Svarbiausias 
ir sunkiausias dalykas atlikti
nas su kiekvienu alkoholiku, no
rint sėkmingai jam padėti yra 
šis: reikia surasti ir jam nuro
dyti svarbų dalyką paciento gy-
venine, kurio jis neteks ar su
gadins, jei nenustos toliau gir
tavęs. šitokio darbo atlikimas 
suardys paciento ginybęs lįni-

nesąmoningai mėgina gintis nuo 
turimų negerovių dėl alkoholiz
mo: jis nori išvengti įtampos, 
kuri atsirastų jam paliovus gir
tauti. Todėl jis savo viduje sten
giasi nuneigti girtavimą. Nunei
gimas girtavimo Įgaliną paci
entą nesirūpinti kitomis savo

da, lankant išėmus. Už tai tams
tai reikią tinkamai elgtis: kur 
yra ta žaizda: skrandyje, ar 12- 
pirštėje žarnoje. Abiem atve
jais reikia kas ^landą priimi
nėti 
tus. 
yra

rūgštis mažinančius vais- 
Gera lietuviška priemonė 

pasukų ar rūgusio pieno
asmeninėmis sunkenybėmis. To- naudojimas kas pusvalandis, už- 
kių paviršutiniškas tvirtinimas: geriant po keturis gurkšnius.

POEZIJOS VEIKALAI
Poęzija raip pavasari*, stfts pradžioje pro tirpsto.oU spięgą liepia 

azdyom išskleisti mažuti, delnu- it u spindintį žiedą, apkaišę medžių šikąs 
organais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai oęsikeiėianęiupse gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkir poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir sjnnČ’ų 
įeinąs.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidimų:
L J. Augustaityte • Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio tor 

rialo, 126 psl. Kama $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmes, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl. $2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTĄL 155 psL $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Dilių rinktinė, LŠ8 

Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eiles, 105 psl. $2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINS SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.

12. Neda* Rastęms, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pąsakojunai ąpje 
išvietintos lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis. $5 1)0

13. Hadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antanė itorasamko 
Anykščių Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.

14. Baly* Rok ša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAL ftinktim. lyrika, 167 psL, $6.00.
16. Stesy* Santvaras, AUKOS TĄURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psL $350-
17. Petras Sagata*, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

tai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sągatas, PLĄŲ.K, MANO LAiyELI. Eilėraščiai, 1>2 psk $1.QQ-
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės, 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumieoė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psL £L50
21. Alfonsą* TyruelH, METŲ VINGIAU Lyrikos rinktinė, 180 psL $3.00 
Ž2 Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, Mitologuos posmai, 
psl. $1.00.
24. Adomas Jaša*, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psl. $8.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

aštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį ordęru

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, Chicago, UL 60608

“Aš esu alkoholikas”, ar- “ĄĮktfc 
holis yra vienintelė mano sunke
nybė”... yra tik gilus girtąvimo 
nuneigimas.

Tvirtas gydytojo tvirtinunąs, 
kad pacientas yra Įpratęs į al
koholį, nurodymas, kad pacien
tas elgiasi neatsakančiai ir kad ' 
jis neatsakanęiąi prisitaikę gy
venimo įtampai yra gera gy
dymo pradžia.

*"A.
Išvada. Pradėkime tiesai 

žiūrėti tiesiai Į akis. Imkime 
su blogiausia mūsų negale at
sakančiai tvarkytis. Atgroki
me tiesai, kad mums reikia keis
ti nesveikus jyročius, nes ki
taip visos mūsų pastangos kito
se srityse nueis vėjais. Alkoho
lis šiandien žudo mūsiškius la
biau, negu visos, kitos blogybės 
kartu sudėjus. Nesigailėkime 
piauti supuvusi sąnarį laukan: 
tvarkykimės su mums taip įpras
tu negerumu dar šiandien. Dau
giau apie tai — sekantį kartą.

Pasiskaityti. Consultant, June 
1973.

Nebijokime pieno rūgšties. Bal
tymas ,— sūris skrandžio 
rūgštis neutralizuos. Jokio 
aštraus dalyko nereikia im
ti j skrandį. Naktį prabudę tu
rėkime prie lovos pasukų, gerki-
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STENKIMĖS TĖIS’NGU 
ATSAKYMU PASINAŲOOTI

Koks geriausias gydymasis nuo 
skrandyje žaizdos

Klausimas. ?rašau gydytoją 
paaiškinti, kaip man geriausiai 
tvarkytis su vis pasikartojančia 
žaizda skrandyje. Ji sugija ir 
vėl paaištrėja. Daktaru gydy
mas mažai padeda. Ačiū.

Atsakymas. Tik gydytojo Į

SKAITYK PATS XR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

Now K Bond, j-y Sįi% atm* Mi 
maturity <fs you* 10 month. (4% th. &

Bond. m replaced M, tatai, 
dretnzred. Whed taeded they c*n 
M T"" h*mk a »ot nbrct to taše

Some people learn the hard way. Pay- 
checks disappear fast.

Day-to-day living expenses eat up 
a lot. And maybe part goes in the 
savings account for this year’s vaca
tion or another immediate goal

A good chunk of that money seems 
to disappear by itself.

So it’s no wonder that when it 
comes to long-term goals, or when an 
emergency comes up, there simply 
aren’t funds to meet the need.

Unless there was a nest egg build
ing up aH that time.

A good way to build that nest egg 
is with UJS. Savings Bonds. The easy 
way to buy them is to sign up for the 
Payroll Savings Plan where you wdtk. 
An amount you specify will be set 
aside from your paycheck and used 
to buy Banda,

And while you’re going through, 
grocery bills, car repairs, vacation 
weekends, kids’ toys and nights out 
on the town, you’ll know you’re sav
ing money too.

That’s good to know.

Take stock in America.
Join the Payroll Savings Plan.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, IU. 60608
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avkstvous

APIE TARNYBA KLAIPĖDOJE
Susidūrimas su Paleckį u

Atrodo, kad aš savo tyliu vei
kimu buvau taip išgarsėjęs, kad 
net komunistų pataikūnams kri
tau į akis. Kaune buvo leidžia
mas komunistų laikraštukas 
'‘Dešimt centų”, kurio tikslas 
buvo skleisti gandus ir kelti žmo
nių nepasitenkinimą.

Viename “Dešimt centų” nu
meryje aš buvau pavaizduotas, 
stovįs su katiloku prie eilės au
tobusų, o un iformuotas paštinin
kas man sako:

— čia “biznis” daug geres
nis negu valdininkauti pašte 
(suprask, tarytum tai būtų ma
no asmeniškas biznis). Man bu
vo baisiai pikta, kad toks komu
nistų pakampių laikraštpalaikis 
mane tyčia žemintų. Būdamas 
Kaune, užėjau pas to laikraščio 
redaktorių Paleckį bartis. Ra
dau jį vieną tuščiuose kamba
riuose. Parodžiau tą vaizdą, sa
kydamas;

— Po šimts Perkūnų, tai yra 
melas ir manęs užgavimas, nes 
tai ne mano asmeniški autobu
sai, bet pašto valdybos.

Jis, susiraukęs, atsakė:
— Et, ponas inžinieriau, jūs 

nesuprantat mūsų tikslo....
— Kokio, po Perkūnu tikslo? 

Neteisingai užgauti padorų žmo
gų? (Tikslas buvo aiškus, ap
šmeižti ir sukompromituoti kiek
vieną padoresnį lietuvį).

Aš, supykęs, išėjau iš “De
šimt Centų” redakcijos, (žino
ma tokiais atvejais reikėjo ki
taip pasielgti. Reikėjo ateiti su 
pora vyrų, paguldyti redaktorių 
ant stalo ir įpilti keliasdešimt 
rykščių. Tada jis būtų tikras 
redaktoius, o ne rusų komunis
tų agentas.

Vėliau nuvykau pas ministerių 
kabineto sekretorių Mašalaitį.

Išdėstęs šio įvykio istoriją, su 
kartumu pasakiau;

— Kaip gali valstybė leisti 
spausdinti tokį laikraštį, kurs 
tyčia žemina padorius mūsų žmo 
nes. (Aš buvau ne viena “De
šimt Centų” auka).

Mašalaitis, mykčiodamas, tei
sinosi :

— Ot, štai, va, kaip tik mes 
pamėginant tokį laikraštį pa
spausti, tai sovietų atstovybė 
mus taip užpuola, kad mes netu- 
him kur dėtis...

Ir vėl toji bolševikų atstovy
bė! Man prisiminė mano straip
snis “Lietuvos Aide” (kad Lie
tuvai gresia laisvės netekimo 
pavojus, tai sovietai susitars su 
vokiečiais).

Man taip buvo koktu, kad aš 
nieko Mašalaičiui negalėjau pa
sakyti, tik pats sau galvojau: — 
Štai koki mes esam menki, kad 
net komunistų viešos propagan
dos prieš savo valstybę negalim 
sustabdyti, bijodami sovietų at
stovybės.

Šia proga, aš ir Mašalaičiui 
papasakojau, kad sovietų kon
sulas, siūlydamas padėti pasta
tyti Klaipėdos radijo stotį, pa
sakė — vistiek tai bus mūsų... 
Taip, mūsų vyriausybės kačių 
mūkelės, daugumoj buvo tik 
smutkeliai — menkystos ir jau 
tada taip buvo apsėsti bolševi
kų įžūlių atstovų, kad nedrįso nei 
savo garbės ginti.
Tarptautiniai pašto vietovardžiai

Vokiečiai visokiais būdais 
stengėsi užslopinti Klaipėdos 
krašto lietuviškumą, kad ir to
kiu paprastu dalyku. Visi Vo
kietijos paštai, neprisilaikydami 
tarptautinio susitarimo nuosta
tų, rašė ne lietuviškus vietovar
džių pavadinimus, bet vokiškus. 
Aš pradėjau prieš tai aršią ko-

U4W .♦H*-**

Aplink Paryžių galima apvažiuoti naujai pastatytu greitkeliu, mato
mu nuotraukos apačioje. Dvidešimt dvieju myliu kelias buvo sta

tomas 17 metu. Toliau nuotraukoje matosi Paryžiaus centras.

vą. Iš pradžių mandagiai pran
cūzų kalba įspėdavau prisilaiky
ti nuostatų, o jeigu ir po to ra
šė vokiškus pavadinimus, grą
žindavau laiškus atgal. Tokiu 
būdu buvo grąžinta labai daug 
laiškų.

Vieną kąytą atvyko pas ma
ne vokiečių konsulato sekreto
rius, jaunas ir gerai išauklėtas 
vaikinas, kalbąs prancūziškai, 
neva pasiteirauti, kodėl aš grą
žinu laiškus atgal. Aš priėmiau 
labai mandagiai, pakviečiau prie 
atskiro stalo, užfundijau Hava
ną cigarų ir parodžiau tarptau
tinį vietovardžių sąrašą, kur vi-

iiuciįa. Nuvykę® į Kauną, užė
jau pas minister;, padėjau laiš
ką ant stalo, sakydamas:

t Jūs prašėt jus informuoti as
meniškai, aš tai atlikau. Ant 
asmeniško laiško jūs negalėjot 
uždėti oficialios rezoliucijos. Tas 
aplinkraštis Klaipėdos krašte ne
gali būti pritaikytas ir, neatsi
sveikinęs, palikau minister).

I Nuėjęs į ministerio pirminin
ko kanceliariją, išdėsčiau rei
kalą ir prašiau to aplinkraščio 
Klaipėdos krašte netaikinti. Ma
šalaitis reikalą suprato, čia pat 
paskambino Stanišauskui ir pa
vedė aplinkraštį atšaukti, žino
ma, aš tokį žygį galėjau pada
ryti, būdamas tautininku pir
mininku ir tuo buvau labai pa
tenkintas, kad apgyniau valsty
bės reikalą.

Susidūrimas su diplomatais

Kartą būdamas Ženevoj ir ei
damas per gatvę, pamačiau ant 
terasos mūsų Paryžiaus atsto
vą Klimą. Su juo buvo dar du 
vyrai. Nieko pikto nemanyda
mas, priėjau prie jų ir, pasi
sveikinęs, atsisėdau prie stalo. 
Diplomatai neparodė didelio pa- 

■ sitenkinimo, bet aš nekreipiau 
' į tai dėmesio, Klimas, kiek pa
tylėjęs, pradėjo kalbėti:

— Kas ten pas jus Klaipėdo
je darosi su tais laiškų grąžini
mais į Vokietiją? Paryžiuje ma
ne pakvietė Prancūzijos užsie- 

Inių reikalų ministeris ir pasa-

si Klaipėdos krašto vietovardžiai 
buvo atpausdinti lietuviškai, ir 
tada jį paklausiau:

— Malonėkit man pasakyti, ar kė; __ mes tą žvėrį (suprask
aš privalau prisilaikyti šių dės- Hitlerį) visais būdais raminam 
nių, ar ne? Jeigu jūs pasakysit, ir glostom, o jūs erzinat. At
kari ne, tai aš laiškų negrąžinsiu. s minkit, jeigu vokiečiai jus puls,

Jis atsiprašė, pasakė, kad aš 
esu teisus ir išėjo.

Nežiūrint į tai, už laiškų grą
žinimą vokiečių vyriausybė bu
vo pasiuntusi net kelias notas 
mūsų vyriausybei.

Bet turėjo taip įvykti, kad

Tūkstančiai darbininkų 
sunkvežimiuose važinėjo

jas.
stati
po gatves ir, iškėlę kumščius, 
neva grasino Hitleriui, o tuo me
tu kiti darbininkai užimdavo fa
brikus ir trukdė ginklų gamybą. 
Štai kaip prancūzai ruošėsi su
laikyti Hitlerio žaibo smūgius, 
ši, įvairių partijų naikinama 
tauta, niekad nebus pakanka
mai rimta, kad galėtų tinkamai 
tvarkyti savo gyvenimą ir gin
ti savo šalį.

Grįžus namo buvo kitas su 
prancūzų diplomatais nuotykis. 
Tai buvo jau 1937 m., kai kiek
vienas vaikas suprato, kad Hit
leris tikrai ruošiasi karui. Į Kla-i 
pėdos gubernatūrą atvyko pran
cūzų pirmininko Herriot asme
niškas sekretorius Pfeifer’is tei
rautis ar Hitleris tikrai pradės 
karą. Pas gubernatorių iškil

mihgo priėmimo metu, aš Pfei- 
ferį, jautrausiais žodžiais, įti
kinau, kad nėra nė mažiausios 
abejonės, kad Hitleris tikrai pra
dės karą, nes jis tik apie tai ir 
svajoja. Tuo metu prie mudvie
jų priėjo E. Galvanauskas.

— Ką j ūs, pone ministeri, ma
not apie Hitlerio ruošimąsi ka
rui, — užklausė prancūzas.

— Ar jūs manot, kad Hitleris 
dieną naktį ruošia patrankas 
viščiukams šaudyti? — Gan ne- 
diplomatiškai atsakė Galvanaus
kas.

Po iškilmių eidamas namo gal
vojau, kokie naivūs tie prancūzų 
diplomatai ir ministerial...

SKAITYK IR KITAM PATARK 

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

Jll
MIDLAND
SAVINGS

ĮĄAM A™?*1

4M ARCHER AVENUC
CHICAtO, NUNOK M8

PHONEj 251 1*0$

Philomena sako

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

5% 5^% 5%% 6%
Regular

Passbook
Account

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO uii

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

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

derį tokiu adresu:

tai mes nė vieno savo kareivio 
jums į pagalbą neduosim.

Man pasidarė keista ir juokin
ga.

— Pone ministeri, jūs galit 
užtikrinti prancūzų užsienio rei
kalų minister;, kad Hitleris 

Bremeno apylinkės pašto vir- į mums karo nepaskelbs dėl to, 
šininkas, matyt, nesusiorienta- kad aš, prisilaikydamas tarptau- 
vęs šiame reikale, pranešė man 
raštu, kad jis mielai rašytų vie
tovardžius lietuviškai, bet vo
kiečių valdžios yra įsakyta ra
šyti tik vokiškai.

šį paaiškinimą nusiunčiau mū
sų užsienių reikalų ministerijai, 
kuri nusiuntė vokiečių pasiun
tinybei notą.' To užteko, kad ji 
daugiau nesiuntė mūsų vyriau
sybei šiuo reikalu protestų.

šiaip taip šis reikalas susi
tvarkė. Visi vokiečių paštai ra
šė, kaip reikalinga, prancūzų 
kalba ir lietuviškus vietovar- 
džus. Tik Karaliaučius užsispy
rusiai rašė vokiškai. Tada aš 
jiems rašiau tik lietuviškai ir 
viens kitą supratom, šiuo reika
lu geros atminties Karnėnas pa
rašė į laikraščius straipsnį, kad 
pirmą kartą buvo parašytas lie
tuvių kalba raštas į Vokietiją.

Susidūrimas su susisiekimo 
ministerių

Kai vargšą Vileišį ištiko Šir
dies smūgis, nauju ministerių 
buvo paskirtas Stanišauskas. Iš 
pradžių jis karštai palaikė tau
tininkus. Kadangi Klaipėdos 
reikalai visions buvo prie šir
dies, jis prašė imformuoti jį as
meniškai apie ypatingus Klai
pėdos krašto reikalus. Buvo po
rą įvykių, kai ministeris, mano 
prašomas, leido naudotis geležin
kelio patalpas lietuvių pradžios 
mokykloms, kol bus pastatyti 
nauji namai. Už kelių metų bu
vo svarbesnis reikalas. Bet ta
da ministeris jau buvo paveik
tas senų inspektorių ir griežtai 
laikėsi oficialių formalumų. Jis 
išleido labai nevykusį aplinkraš
tį, sakantį, kad valdininkai, ku
rie neturi keturių klasių gim
nazijos, negali būti pakelti į 
aukštesnę kategoriją. Visi vie
tiniai Klaipėdos krašto tarnau
tojai buvo baigę tik pradžios mo
kyklą. Reiškia, nė vienas ne
galėjo būti pakeltas į aukštesnę 
<ategoriją. Tai būtų sudarę la
jai neigiamą įspūdį visame kraš
te, o ypatingai tais metais, kai 1 
turėjo būti rinkimai. |

Aš parašiau ministeriui as
menišką laišką ir tiksliai įro- 1 
džiau, kad toks parėdymas bū- ( 
tų labai kenksmingas Klaipėdos 
krašte ir prašiau jo Klaipėdos 1 
cr. netaikinti. Už kelių dienų ga- | 

vau tą laišką su oficialia rezo- 1

tinių pašto nuostatų;* igrąžinu 
jiems laiškus, kurie neatitinka 
tiems nuostatams. Kol aš bū
sią Klaipėdoje, aš visą laiką 
taip darysiu ir ginsiu mūsų vals
tybės garbę. Tai pasakęs, atsi
sveikinau diplomatus ir nuėjau 
savo keliais, galvodamas, na ir 
diplomatai, na ir prancūzų rei
kalų ministeris!...

Eidamas į viešbutį, prisiminiau 
Paryžiuj matytą vaizdą. Kai 
Hitleris visomis išgalėmis ruo
šėsi karui, tai Blumas (socialis
tų vyriausybės pirmininkas) 
ruošė darbininkų demonstraci-

5 7.
Passbook Savings 
All accounts com
pounded dally — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, čikagietės {spūdžiai oku 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmin**, A KISS IN THE DARK. Pikantišką ir intymių nuotykių 

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

Kristi|ona* DonalaiHs, THE SEASONS. Klasinė* poemos “Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražu* leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juose* B. Končių*, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vr 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir jos kaimynų istoriją. 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

— tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Chicago. HL 60608

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir
dar duodame dovanų

Universal
SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON 3100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE 3500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vaL vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

įsteigta 1923 meteli. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose Hemai automobiliams pastatyti.
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NAUJIENŲ raštini atdara kaadiien, išskyrus seksutoienius,

Brežnevas prašo pagalbos
Prieš keturiolika metų Nikita Chruščiovas, atvažia

vęs į Ameriką ir gavęs plačiausių informacijų apie lengvą 
kukurūzų auginimą, buvo supykęs ant laikraštininkų, 
kurie kiekviena proga jo klausdavo, kaip čia bus su tuo 
amerikiečių laidojimu. Tuometinį sovietų premjerą lydė
jusiam Valstybės Departamento pareigūnui Chruščiovas 
net grasinęs nutraukti savo vizitą, jeigu žmonės nenus
tos jį erzinę neapgalvotu ir neapskaičiuotu išsišokimu 
apie amerikiečių palaidojimą.

Brežnevas užmiršo apie Chruščiovo tuščias pagyras. 
Jis apie Chruščiovą iš viso kalbėti nebenori. Brežnevas 
atvažiavo visai kitais sumetimais ir kitokiais išskaičia
vimais. Brežnevas Amerikon atsivežė visai kitus patarė
jus. Chruščiovas važinėjo po kraštą su propagandistų 
grupe, tuo tarpu Brežnevas Amerikon atsivežė Georgy 
Arbatova, svarbiausią Brežnevo patarėją visais Ameri
kos reikalais. Kartu su Brežnevu atvažiavo Andrei Gro- 
myka, bet Brežnevas dažniausiai tariasi tiktai su Ar- 
batovu.

— Mums rūpi sutvirtinti praeitais metais prezidento 
Niksono ir sekretoriaus Brežnevo padarytus susitarimus 
ir būti tikri, kad jie nebus atšaukti, — laikraštininkams 
pareiškė patarėjas Arbatov. Praeitais metais, atsime
name buvo susitarta dėl rusiško gazo, kuri amerikie
čiai galėtų naudoti. Praeitų metų gruodžio mėnesį susi
tarimas turėjo būti patvirtintas bet prezidentas Niksonas 
viską sustabdė. Sustabdė todėl, kad rusai ir toliau siuntė 
karo medžiagą užkariavimus vedantiems šiaurės vietna
miečiams.

Pačioje Rusijoje Brežnevas įsakė suimti 10 įtakin
gesnių žydų vadų ir liepė sustabdyti visas demonstracijas 
Brežnevo vizito Amerikoje metu. Jeigu Rusijos žydai vis 
dėlto neaprimtų, tai sovietų policija imtųsi griežtesnių 
priemonių žydų veiklai kontroliuoti. Rusijoje tuo tarpu 
ramu, bet Amerikos žydai labai gražiai pasitikę atvy
kusį Brežnevą. Washingtone jie suruošė didelę demon
straciją, kuri reikalavo laisvės komunistų pavergtiems 
žydams.

Demonstraciją suruošė Washingtono žydų organiza
cijos. Daugiau negu 10,000 žydų susirinko ties kapitoli- 
jum, pareiškė protestu prieš Brežnevo vizitą į Ameriką ir 
pareikalavo rusams leisti Rusijoje gyvenantiems žydams 
išvažiuoti į užsienius. Vėliau minia tvarkingai nužings
niavo prie Baltųjų Rūmų ir pakartojo Washingtpno žydų

VL. BAKCNAS

PASTABOS IŠ TOLO
Dr. M. Anyso “Kova dėl Klaipėdos’'

1.
Praėjusiais 1972 m. “Naujienų” Nr. Nr. 

175 — 192 (I dalis) ir š. m. Nr. Nr. 58 — 79 
(II dalis), taigi net per 35 laidas — atkar
poje buvo paskelbta klaipėdiškio dr. M. 
Anyso. dabar gyvenančio Toronte — Ka
nadoje. atsiminimai, pavadinti “Kova dėl 
Klaipėdos”. Kiek galima suprasti iš tų at
siminimų autoriaus pristatymo (“Naujie
nų” Nr. 105 iš 1972 m. gegužės mėn. 3 d.) 
ar prisistatymo, jis rašąs ir numatąs iš
leisti knygą: “Atsiminimai apie Lietuvos 
Vyriausybės kovą su Did. Vokietijos rei
chu dėl Klaipėdos krašto laike nuo 1933 iki 
1939 m.” Vėliau ir pats autorius, dr. M. 
Anysas. yra pasisakęs, kad tokio veikalo, 
apie Klaipėdą, išleidimą rengia kitų asine 
nų paragintas (žiūr. “Naujienų” Nr. 107 
š. m. gegužės mėn. 5 d.).

Visiškai pritardamas dr. M. Anyso nu
sistatymui, kad toks veikalas apie Klaipėdą 
yra reikalingas, nes pagal jį” .... apie Lietu
vos valstybės galą yra parašyti du veikalai, 
o apie Klaipėdą nieko” — tikrai buvau pra
džiugęs. kad štai, klaipėdiškis lietuvis, bu
vęs aukštu Lietuvos valdininku, kuriam te
ko daug kur dalyvauti svarbiuose pasitari
muose ir nutarimuose — Klaipėdos krašto 
Gubernatūroje ir Direktorijoje — dabar

Naujienos gavo šitokio tarinio laišką ir Draugui pa
siųstą patikslinimą- Draugo redaktoriui atsisakius spaus
dinti p. Antano Kučio rašinį,' noriai jį spausdiname, štai 
p. Kurio laiškutis ir Draugo redaktoriui pasiųsto pa
tikslinimo tekstas:

DIDŽIAI GERB.
NAUJIENŲ”

REDAKTORIUI
“Draugų” dienraščio 

radąktoriui atsisakius šį 
no atvirą laišką paskelbti, 
būkit malonus išspausdinti 

jį “Naujienose”.
Su tikrą pagarba 

Ąntflnas Kučys
DIDŽ. GERB. VYR. 

REDAKTORIAU,
Jūsų dienraščio birželio 6 d. 

laidos vedamajame redakto-

vyr. 
mą-

riiis Bronius Kviklys (pasiru 
šęs b. kv.), aptardamas JA1 
Lietuvių Bendruomenės Tary-

muose prasilenkė su Tiesa, 
štai, kad ir šie jo žodžiai: 
“Vienur ar kitur kandidatų tar
pe buvo ir tokių, kurie, jeigu 
ir nespiaudydavo į pačią L£ 
idėją, tai vis dėlto perdaug jau 
savaip aiškindavo LB organi
zacinę sistemą, menkindavo jos 
reikšmę, peraštriai kritikuo
davo jos vadovų darbus ir ki
tais būdais stengėsi LB vado-

—............— 11 .................... ...
pageidavimus. Prie žydų protestų prisidėjo visa eilė po
litikų ir kelios amerikiečių organizacijos.

Brežnevas atskrido praeitą šeštadienį. Jis norėjo, 
kad jo atskridimas iš anksto nebūtų skelbiamas. Rusai 
sako, kad jie taip elgiasi saugumo sumetimais. Brežne
vas buvo tuojau nulydėtas į Camp David, kur jis turėjo 
progos pailsėti įr peržiūrėti pokalbius, kuriuos turės ves
ti su prezidentu Niksonu. Brežnevą pasitiko Valstybės 
sekretorius Rogers. Vakar prezidentas Niksonas susiti
ko su Brežnevu ir pradėjo kelias dienas besitęsiančius 
pasitarimus, v

— Jeigu Amerikos gyventojai turi pagaminti rusams 
duoną, tai nejaugi tai būtų didelis reikalavimas priminti 
sovietų vadams, kad jie turi duoti krašto gyventojams 
pagrindines žmogaus laisves? — šia proga paklausė se
natorius Henry M. Jackson. — Jeigu Baltieji Rūmai su
teiks garantuotus prekybinius kreditus, tai nejaugi būtų 
per didelis reikalavimas Kremliui, kad jie garantuotų 
išvažiavimą iŠ Rusijos?

Senatoriaus Jackson priminimas atvykusiam Brež
nevui yra daug kartesnis, negu bet kurie kiti reikalavi
mai. Sen. Jackson priminė rusams, kad truputis laisvės 
daugiau duoda ne tik patiems krašto gyventojams, bet ir 
visam žemės ūkiui. Jeigu sovietų valdžia būtų leidusi bu
vusiems ūkininkams tvarkyti žemės ūkį, tai Brežnevui 
nebūtų reikėję pirkti javų užsieniuose. Brežnevui nebūtų 
jokio reikalo vykti į Washington^ ir prašinėti ilgamečių 
kreditų.

Prezidentas Niksonas priminė sovietų valdžiai apie 
reikalą leisti žydams išvažiuoti. Yra pagrindo manyti, 
kad ir Henry Kisingeris, besitardamas Maskvoje, primi
nė rusams, kad prezidentui Niksonui bus daug lengviau 
konkretizuoti nutarimus, jeigu sovietų valdžia naudos 
kitus metodus vidaus ir užsienio reikalams tvarkyti. Ne- 
pakeitę įstatymo, rusai pradėjo leisti vis didesniam kie
kiui žmonių išvažiuoti į Izraelį arba kitus kraštus.

Šia proga prezįde.ntas Niksonas galėtų užsiminti 
Brežnevui ir apie Pabaltijo tautų pavergimą. Propagan
distams Brežnevas gali pasagoti apie lietuvių “nubalsa- 
vimą” įstoti į Sovietų Sąjungą, bet prezidentas Niksonas 
aiškiai žino, jog tai buvo pats žiauriausias apgaulės ir 
prievartos aktas. Rusai turėtų atšaukti savo karo jėgas 
ne tik iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, bet galėtų atiduoti 
lietuviams tas sritis, kuriose dar ir šiandien gyvena arba 
senovėje gyveno. Jeigu rusai sutiko padaryti nuolaidas 
persekiojamiems žydams, tai jie gali pasitraukti ir iš 
okupuotos rytų Europe®.

paskelbs dokumentuotus atsiminimus, ku
rie istorijai paliks dėkingos medžiagos apie 
tą neilgai laikotarpį, kai Klaipėda ir kraš
tas, po 700 metų, vėl buvo Lietuvos ribose. 
Asmeniškai mane džiugino dar ir tai, kad 
aš, nors ir gimęs Suvalkijoje, bet vistiek 
geriausias savo dienas išgyvenęs Klaipėdo
je — nuo 1925 m net iki 1944 m., ten turėjau 
progos labai artimai susipažinti su visomis 
politinėmis plonybėmis, nes, matykite, ir 
man, su dr. M. Anysu teko (1935 — 1939 
m.) sėdėti po tuo pačiu stogu ir toje pat 
įstaigoje — Klaipėdos krašto Gubernatū
roje, kur dr. M. Anysas buvo mano, kad ir 
netiesioginiu viršininku. Visas jo aprašo- 
ųiąs laikotarpis piano ten yra išgyventas, 
todėl tų atsiminimų pasirodymo ypačiai 
laukiau, kol daug veidų, vaįzdų ir įvykių 
tebėra gyvų ir mano atmintyje. Bet mano 
lūkesčiai neišsipildė, nes tie atsiminimai, 
kiek jų buvo “Naujienose” paskelbta, nę
ra nei istorinė medžiaga, nei objektyvus įo 
laikotarpio aprašymas.

žinoma, dėl to objektyvumo, turbūt, 
būtų galima kiek pasiginčyti ir štai dėl ko: 
dr. M. Anysas yra klaipędiŠkis, aš gi kili
mo iš Didžiosios Lietuvos, arba kaip tokius 
Klaipėdoje buvo įprasta vądiiįti — “didlie
tuvis” (o vokiečiai mus vadindavo “lang- 
haarige Szameiten”) Taigo: esame gimę 
ir išaugę skirtingos kultūros ir civilizacijos 
įtakoje, o tai, neabejotinai. įtaigoja mūsų 
pažiūrės uc viena kryptimi į tą patį reika
lą, nežiūrint, kad abu esame lietuviai. Tai,

YUa sumęnkūUb kartais net 
Ijįjįlvikais apšaukckuni”

Džiaugdamasis rinkimų re
zultatais, jis daro tokią išva
dą apie tuos, kurie nebuvo iš
rinkti: “Kraštutinieji rėksnia 
gavo nepalyginamai mažai 
balsų ir į tarybą nebuvo išrink-

Lei skite, pone Redaktoriau, 
pastebėti, kad LB organizaci
nė sistema nėra jau toks šven
tas dalykas, apie kurį nebūtų 
galima, net ir savaip aiškinant, 
kalbėti. Juk diskusijos apie ją 
dažnai vyksta ir pačių aukš
čiausių LB vadovų tarpe. Tat 
kokią čia juodą dėmę norėjo 
red. B. Kviklys primesti kandi
datams , kurie kaž kada pasi
reiškė LB organizacinės siste
mos kritika? Ir ko čia jam bu
vo stebėtis, kad tokie žmonės 
išdrįso kandidatuoti į LB tary-

Tai viena. Bet dar blogesnis 
dalykas yra dėl kaltinimo “kar
tais net bolševikais apšaukda
mi”. Norėčiau prašyti red. B. 
Kviklį, kad nurodytų, kurie 
kandidatavusieji į tarybą rin
kiminės kampanijos metu taip 
šmeižė dabartinius JAV LB 
vadovus, jog juos net bolševi
kais apšaukė? šito nepadaręs 
jis meta nepagrįstą kaltinimą 
ant visų kandidatavusių asme
nų, kurie nęra iš frontininkų 
sąrašo.

Redaktoriui B. Kvikliui, ne
abejoju, yra gerai žinoma, kad, 
kai kitos Vidurio Vakarų apy
gardos rinkiminės grupės dar 
tylėjo, frontininkai išsiuntinė
jo lietuviams tūksfenčius laiš
kų, pridėję prie jų “Draugo” 
kovo 5 dienos vedamojo, pa
rašyto jo pačio, tai yrą, B. 
Kviklio, atspaudą. Kaip straips
nis laikraštyje, jis turėjo vie
nokią reikšmę, bet, perspaus
dintas (be abejonės, su “Drau
go” redakcijos sutikimų) ir pri
dėtas prie frontininkų rinkimi
nės propagandos agitacinio 
laiško, jis įgija visai kitokią 
prasmę. Juo norėta įtikinti 
mūsų tautiečius, kad tie, ku
rie nori paveržti JAV LB tary
bą iš frontininkų ar tų kurie po 
jų vėliava žygiuoja, yra bolše
vikų agentai. Anas B. Kviklio 
straipsnis turėjo sukelti pani
ką, kad štai mus užplūdo so
vietinės žvalgybos agentai — 
saugokitės ir neprileiskite jų 
prie tarybos, nes jie viską su
griaus, kaip esą anuo metu 
sugriovė kadaise žydėjusią ru
su emigraciją. Tokią aiškią 
implikaciją patvirtina ir šie 
'rontininkų agitacinio laiško 

žodžiai: “Kas po pirmo pasau- 
inio karo vyko su rusų emi

grantais, tas dabar darosi su 
mumis. Tai paryškinti Jums 
>atiekiame “Draugo” vedamo- 
o komentarus”.

mapau, paaiškės pakankamai iš to, kas 
toliau čia bus rašoma.

pirmiausia, kas mano dėmesį, perskai
čius tuos atsiminimus, atkreipia, tai ne
paprastas, labai svetimas atsiminimų ra
šytojams, dr. M. Anyso kėlimas į “aukš
tybes”, net sėdimas j tokias kėdes, kurių 
iš viso nebuvo. Dr. M. Anysas, pagal Lie
tuvių Enciklopediją (1 tomas), gimęs 1895 
m. Rintų km. Šilutės aps. (Klaipėdos kraš
te V. B.). Teisės mokslus studijavo Berly
no ir Hamburgo unversitetuose. 1933 m. 
gavo teisių dr. laipsnį Hamburge, kur 1929 
— 1931 m- buvo Lietuvos konsulu. Prieš 
tai, nepasakyta nuo kadą, buvo Lietuvos 
Pasiuntinybės Berlyne attache. Nenurody
ta koks — kuriems eįkalams attache? 
Nuo 1934 m. Gubernatūros patarėjas Klai
pėdoje , kuriose pareigose išbuvo iki vo- 
kiečiaiiis Klaipėdą l'J?>9 pi. užimant, su 
pertrauka 1935 m. kai buvo Klaipėdos 
krašto Direktorijos narių.* Klaipėdoje ir 
paskui, po Klaipėdos netekimo, Šiauliuo
se — Prekybos Instituto docentas. Tai tik 
dalis žinių iš L. Enciklopedijos. Kur kas 
daugiau ir įdomesnių žinių apie save dr. 
M. Anysas patiekia savo atsiminimuose: 
jis Lietuvos Pasiuntinybėje Berlyne sekre
torius — attache (nei tokios užimamos vie
tos, nei tokio titulo nebuvo, galėjo būti 
tik arba sekretorius arba attache. V. B.), 
Klaipėdos krašto Gubernatūros diplomati
nio štabo narys (tokio štabo Gubernatūro

Į Leiskite, pone Redaktoriau, 
pacituoti frontininkų tūkstan- 

. čianis be tuvių išsiuntinėto 
■ agitacinio laiško žodžius: “Ta
čiau yrą aiški tiesa, kad, no
rint sunaikinti organizaciją, 

i pirmiausia reikia susidoroti su 
jos vadais. Taip ir pradėta da
ryti. Visus iškilesnius vado
vaujančius asmenis, patrijotais 
apsiskelbę žvalgybų inspiruoti 
asmenys, apšaukė tėvynės iš
davikais, Lietuvos laisvinimo 
darbo griovėjais, komunistuo
jančiais ir kitokiais niekadė- 
jaįs. Kadangi šiuo metu išeivi
joje visais atžvilgiais pajėgiau
si yra frontininkai ir Bendruo
menėje jie turi daug įtakos, 
tai patys didieji šūviai buvo 
taikomi į juos”.

Ir, pagaliau, ne kas kiti, kaip 
frontininkai rinkiminės kam
panijos metu, siūlydami savo 
sąrašo žmones, gąsdino mūsų 
tautiečius aname agitaciniame 
laiške: “Frontininkų bei kitų 
nuosaikių bendruomenininkų 
į Tarybą nebeišrinkus, bolše
vikai daug laimėtų (mano 
pabr.), nes iš Bendruomenės 
uždavinių planavimo būtų iš
jungti patys pajėgiausi žmo
nės”.

Taigi drįstu teigti, kad red. 
B, Kviklys, gerai pažindamas 
Vidurio Vakarų apygardos vi
sų grupių rinkiminę kampani- 
ą, parašė “Draugo” vedama- 
ame netiesą, jog kraštutinieji 

rėksniai gavo mažai balsų ir į 
tarybą nebuvo išrinkti. Kaip 
tik priešingai: kraštutinieji 
rėksniai gavo daugiausiai balsų 
ir į tarybą tapo išrinkti. Jie vi
si yra iš frontininkų sąrašo. Ir 
jie visi yra atsakingi už neeti- 
nius savo grupės rinkiminės 
kampanijos metodus.

Tegu red. B. Kviklys ati
džiau peržiūri Vidurio Vaka
rų apygardos rinkimuose daly
vavusios frontininkams opo- 
nentinės grupės, kurioje ir aš 
kandidatavau, rinkiminius pa
reiškimus, tiek kolektyvinius, 
tiek ir asmeninius, ir jis turės 
įsitikinti, jog ten buvo rašyta 
bei kalbėta tik kas jie tokie yra 
ir ko jie siekia Bendruomenė
je. Niekas ten nešmeižė Bend
ruomenės vadų nei frontinin
kų, niekas ten nesklęidė pani
kos apie sovietų agentų užplū
dimą, niekas neapšaukė kitų 
bolševikais.

Norėdamas pavaizduoti, kaip 
garbingai ir bešališkai buvo 
rinkimai pravesti, red. B. Kvik
lys rašo: “Įtemptas buvo ir 
balsų skaičiavimas, “grupių” 
atstovams budint ir skaičiuo
jamus balsus atidžiai sekant.”

Ir čia yra netiesa. Grupių at
stovai balsavimo vietose ne- 
budėjo ir balsų skaičiavimo 
nesekė. Ir negalėjo to daryti, 
nes nebuvo pakviesti. Bet apie

je nuo tų laikų niekada nėra buvę V. B.), 
pirmas po Gubernatoriaus, vedęs Lietuvos 
grafaitę ir galiausiai — buvimą direktori 
jos nariu visai nesenai (“Naujienos” Nr. 107 
š. m. gegužės mėn. 5 d.) prisilygino Klai
pėdos krašto ministerio statusui. Kai dėl 
to “pirmo po Gubernatoriaus ” tai neži
nau, kame jis tą pirmumą mato. Kiek aš 
matau ir atmenu, tai galėčiau užskaityti jį 
pirmu po Gubernatoriaus tik pagal alfabe
tinę tvarką, nes pavardė prasideda raide 
Ą. Mano išmone, pirmu po gubernatoriaus 
reikėtų laikyti tą asmenį, kuris Guberna
torių pavaduodavo: jam iš Klaipėdos iš
vykus tarnybos reikalais, būnant atosto
gose ar ligos atveju. Gubernatoriai, visi, 
gana dažnai važinėdavo Kaunan su Minis- 
teriu Pirmininku ar paskirais Ministeriais 
pasitarti ir tokiais atvejais, nors tik dienai 
ar dviem, būdavo paliekamas vienas iš 
patarėjų, kuris, reikalui esant, galėtų pa
sirašyti ar kalin ti Gubernatoriaus vardu. 
Nežiūrint, kad aš buvau “paskutinis po 
Gubernatoriaus” (na, gal nevisai pasku
tinis. ..) — man tekdavo kartais vesti 
Gubernatoriaus įsakymų knygą, kurioje 
būdavo surašoma visa Gubernatūros val
dininkų tarnybos eiga. Iš tos knygos buvo 
rašoma taip vadinaipi “Klaipėdos krašto 
Gubernatoriaus įsakymai”, pagal kuriuos 
būdavo išmokami komandiruotės dienpi
nigiai, kelionės išlaidos — jei tokių būda
vo, algų priedai, padidinimai, perkėlimai, 
priėmimai, atleidimai ir t t. — žodžiu tuo-
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Lietuviai mokslo 
pasaulyje

R. Viskanta iš School of Me- 
chnical Engineering, Purdue 
University, Lafayette, Indiana 
yra bendraautorius straipsnio 
apie šilumos perdavimą per pu
siau permatomus kietus dalykus, 
kuris yra paskelbtas leidinyje 
transactions of the ASME — 
Journal of Heat Transfer, tomas 
95, serija C. nr. 2 1973 m. gegu
žės mėn. Kitas bendraautorius 
E. E. Anderson 1972 metais ga
vo daktaro laipsnį profesoriaus 
Viskantos priežiūroje. Pasku
tiniu laiku R. Viskanta yra susi
domėjęs optinių metodų pritai
kymu šilumos perdavimo stu
dijoms.

Elena L. Liatukienė iš College 
of Dentistry, Howard Uni-versi- 
ty, Washington, D. C. parašė 
straipsnį apie virto maisto ir sei
lių mišinių numineralizuojančią 
įtaką į fluoridu apleistą ir ne
apleistą enamelį, kuris išspaus
dintas leidinyje Journal of Den
tal Research, tomas 52, nr. 3 
1973 m. gegužės-birželio mėn.

Judita L. Vaitlkaitytė iš Re
production Reserch Branch, Na
tional Institute of Child Health 

and Human Development, Be
thesda, Md., padarė pranešimą 
apie žmogaus chorioninio gona
dotropino hormoną gaminančio 
auglio išsiplėtimą gyvame kūne, 
kuris tilpo The American Socie
ty for Clinical Investigation 65-to 
metinio suvažiavimo programoje 
Atlantic City, N. J. 1973 m. ba
landžio mėnesį.

The American College of Sur
geons įtraukė Eugenijų Gedgau
dą iš Minneapolis, Minnesota, į 
savo nuolatinį komitetą, kaip ry
šininką su American College of 
Radiology.

Saulius šimoliūnas

— Ponia Stefanija Lileikis, 
Dorchester, Mass., atsiliepė į pla
tininio bei naujų skaitytojų va
jų, užsisakydama Naujienas 
vieneriems metams.

padarytus balsavimo metu pra
sižengimus rinkimų taisyklėms 
bei etikai kalbės kiti ir kitomis 
progomis.

“Draugo” dienraščiui, žino
ma, valia pasisakyti už vieną 
ar kitą rinkimų grupę. Tačiau 
red. B. Kviklys, reikšdamas sim
patijas vieniems, neturėjo iš
kreipti tiesos ir įžeisti kitus, 
kurie kandidatavo į JAV LB 
Tarybą bei PLB Seimą. Tokių 
tarpe ir aš esu.

' Antanas Kučys

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

se įsakymuose atsispindėjo visa Guberna 
toriaus įstaigos administracija ypačiai — 
kas pavaduodavo gubernatorių. Per visą 
tą laiką, 1935 — 1939 m., nepamenu nei 
vieno atsitikimo, kad pagal tuos įsakymus 
dr. M. Anysas būtų pavadavęs bet kurį Gu
bernatorių: dr. Navaką, Kurkauską ar 
Kubilių.

Tokiais atvejais juos pavaduodavo dr. 
J. Sakalauskas — teisių patarėjas, o jam 
nesant — Pr. Morkus — patarėjas adminis
tracijos reikalams. Niekada dr. M. Anysas 
— patarėjas ekonominiams reikalams. Ka
me gi tada pirmas? Tiesa 1938 m. gale, 
audros debesims renkantis virš Klaipėdos, 
viršų paėmė senai, tam tikroje klaipėdiš
kių grupėje puoselėtas šūkis “Klaipėda — 
klaipędiškiąms”: Gubernatorius J. Kubi
lius pakeistas labai tauriu klaipėdiškiu lie
tuviu Viktoru Gailium, kuris savo ruožtu 
pradėjo “valyti” Gubernatūrą ir kitas 
centro valdžios įstaigas nuo “langhaarige 
Szameiten”: pirmiausia pirmas po Guber
natoriaus dr. J. Sakalauskas pakeistas 
klaipėdiškiu teisininku M. Braku, referen
tu (rodos tikybų reikalams) M. Klimkai- 
tis priimtas naujai, sudaryta ilgas sąrašas 
įstaigų, kurių viršininkai pirmoje eilėje 
turėjo būti pakeisti klaipėdiškiais, kaip pvz. 
pašto, muitinės, akcyzo inspekcijos gele
žinkelių ir t. t. — nuo Klaipėdos iki Pagė
gių.

(Bus daugiau)



TEEKP. PR 8-3129

DR. ANNA BALIONAS
♦MV. AUW. noun 
IB (HUKtat L.I0Q*

W W. 6M street
VaįpKto* Ptfal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
IR 

DR. FANG G LU 
«UM»UA I* MpTUU LIGOS 
OiHCKGLOeiNB CMIRURGUA

8007 WEST B3rd PLACE 
JUSTICE, IL. TeL 599-0500

StiMl* ilgumus jiwji* I susitaruną. 
at Bg*t*UxęP^A I74-R012

DR. G K. BOBELIS 
INKSTU >* BLAPUAAO TAKU 

CHKURGUA 
Tofof. 6954)533 

P«< VeUfy AMięal Cantor 
B60 SMMAMT ST.

ROUTE 5S, ELGIN, ILLINOIS

NL KTtt BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 
MH WEST ZIN STREET 

Ofisosj MtaNck «*49 
SmM, 3IS-2233

' OFISO VALANDOS:
rumsdiernais ir fcetrirtad. 1-7 vaL. 
•iilracL. penktadienį nuo 1—5. tret 

ir šMtad. tiktai fuatUrua.

t*S4 GL *W3

DR. W. HRN-EISINAS 
aKUSERUA IR MOTERŲ LIGOS 
•INEKOLOG1HI CMIRURGUA

«13^ So. Kodzio Ave, WA 5-2570 
tAWRfos PM*1 susitarimą. Jei neat

siliepia, aramtenti AU 3000).
'. -*V . -" " ' ■ ' "

DR. NINA KRAIKEI- 
KMAUCELIUNAin

aKUBERWA IR MOTERĄ LIGOS 
sm KEOZIE AV*. 
W WA *2570.

Neatsiliepus — skambinti 
471-0225.

Vatan Alį pagal anai ta rimą

Ofiso tek HE 44818 arba RE 7-9700 
rezidencijos; PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC- 
2454 WEST 71st STREET

VAŲĄNDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai popiet. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

MU RUNK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149

Tikrina akie Pritaiko akinius ir 
“contact isoses”

VU. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 
TW,-U'l' ' ■.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTU, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso telef.: 776-2880
roą. telef.: 448-5545

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

OEąy 2750 West 71st St 
T«l.: 925-8296

Vąląudos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Re*. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika, spec. MOTERŲ l'flos 
Ofisas: 2652 WEST $9th STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ar penkt. 2-4 ir 6-8 vai vak šeštadie- 
W*is 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
fme mill UH I '■

V. Tvomsmiis, AL D., S. C.
CHIRURGAS

2454 WEST Hat STREET
Ofise telef-: HEmlock 4-2123
Redd. telef.: Glbson 84195

Mima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neateiliepta, tai telef. Gi 84195

i* P. ŠILEIKIS, 0. P.
Q| orthopedas-protszistas 

Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arab Supports) ir t L
Vai • 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
2350 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospoct 64084
. ' ' '

SKAITYK PATS IR PARAGINK 

KITUS SKAITYTI 

NAUJIENAS

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
RINKIMŲ REZULTATAI

1973 m. gegužės 19 ir 20 d. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
VII Tarybos ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimo rin
kimams praėjus, Vyr. Rinkimų 
Komisija skundų nėra gavusi. 
Rinkimai yra įsiteisėję.

JAV LB VII TARYBA
Buvo renkami 42 Tarybos 

nariai. Balsavo 10,440 asme
nų.

Pagal balsuotojų skaičių iš 
atskirų apygardų į Tarybą įei
na šie daugiausia balsų savo 
apygardose gavę asmenys:

VAKARŲ APYGARDOJE 
(balsavo 483) — 2:

Mažeika, Antanas, 56 m. 
Žmuidzinas, Jonas, 41 m.

a ' '

GRADINSKA8
19 IN. TV

TIK $119.95
Atid. 9—6; pirm. Ir ketv. 12—9. 

Treč. ir sekm. uždaryta.
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GELiNYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PĖRKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 671 h PI. WAIbrook 5-8063

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
trapams gėlės.

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

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.; FRontier 6-1882

j SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA,
* 1490 kiL A. M.

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

Telef.: HEmlock 42413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

VIDURIO VAKARŲ APYG. 
(balsavo 4,523) — 18:

Kisielius, Petras, 55 m. 
Kriaučeliūnas, Leonas, 52 m. 
Razma, Antanas, 50 m. 
Bobelis, Kazys, 50 m. 
Žumbakis, Povilas, 35 m. 
Jasaitytė, Jūratė, 21 m. 
Kijauskas, Gediminas, 42 m. 
Nainys, Bronius, 52 m.
Jasaitis, Jonas, 46 m. 
Trakis, A asas, 60 m. 
Vardys, Vytautas, 48 m. 
Vaitkevičiūtė, Daiva, 23 m. 
Kamantas, Vytautas, 43 m. 
Borevičius, Jonas, 63 m. 
Ardys, Juozas, 50 m. 
Genčius, Rimantas, 19 m.
Blinstrubas, Teodoras, 66 m. 
Dundzilienė, Dalia, 35 m.

OHIO APYGARDOJE 
(b. 1,993) — 8:

Darnusis, Adolfas, 65 m. 
Urbonas, Jonas, 48 m. 
Rugienius, Algis, 38 m. 
Kudukis, Raimondas, 33 m. 
Lenkauskas, Edmundas, 49. 
Kutkus, Vytautas, 56 m. 
Selenis, Robertas, 20 m. 
Yucius, Vytautas, 50 m.
BOSTONO APYGARDOJE 

(b. 539) — 2:
Kapočius, Juozas, 65 m. 
Makaitis, Algis, 28 m.
CONNECTICUT APYG. 

b. 689) — 3:" 
Vileišis, Petras, 68 m. 
Vaitkus, Viktoras, 57 m. 
Dzikas, Alfonsas, 34 m.

NEW YORKO APYGARDOJE 
(b. 775) — 3:

Balkūnas, Jonas, 70 m. 
Vakselis, Aleksandras, 56 m. 
Radzivanas, Vytautas,, 27 m.
^'EW JERSEY APYG. 

(b. 803) — 3:
Melinis, Valentinas, 36 m. 
Šoinkaitė, Rozalija, 48 m. 
šaulys, Algimantas, 33 m.

PIETRYČIŲ APYGARDOJE 
(b. 635) — 3:

Volerdtas,*--Vytautas, 51 m. 
Zerr-Mačiulytė, Aušra, M m. 
Genys, Jonas, 49 m.

PLB SEIMAS
Buvo renkami 45 Seimo at

stovai. Balsavo 10,426 asme
nys. (Visose apygardose bal
suotojų skaičius buvo toks pat, 
koks ir Tarybas rinkimuose, 
tik Vidurio Vakarų apygardoje 
buvo 14 mažesnis).

Pagal balsuotojų skaičių iš 
atskirų apygardų į Seimą įeina 
šie daugiausia balsų savo apy
gardose gavę asmenys:
VAKARŲ APYGARDOJE —2:

Čekanauskas. Vytautas, 44 m. 
Pažiūra, Vladas, 60 m.

VIDURIO tVAKARŲ APYG.
— 19:

Kriaučeliūnas, Leonas, 52 m. 
Kisielius, Petras, 55 m. 
Bobelis, Kazys, 50 m. 
Žunibakis, Povilas, 35 m. 
Razma, Antanas, 50 m. 
Nainys, Bronius, 52 m. 
Jasaitytė, Jūratė, 21 m. 
Kijauskas, Gediminas, 42 m. 
Ambrozaitis, Kazys, 54 m.
Trakis, Ansas, 60 m. 
Vaitkevičiūtė, Daiva, 23 m. 
Vardys, Vytautas, 48 m. 
Jasaitis, Jonas, 46 m. 
Kamantas, Vytautas, 43 m. 
Borevičius, Jonas, 63 m. 
Genčius, Rimantas, 19 m. 
Kairys, Anatolijus, 58 m. 
Kleiza, Vaclovas, 40 m.
Danilevičius, Zenonas, 58 m.

OHIO APYGARDOJE — 9:
Damušis, Adolfas, 65 m. 
Urbonas, Jonas, 48 m. 
Rugienius, Algis, 38 m. 
Zaparackas, Algis, 32 m. 
Kudukis, Raimondas, 33 m. 
Lenkauskas, Edmundas, 49 m. 
Kutkus, Vytautas, 56 m. 
Čyvas, Vladas, 58 m. 
Klimas, Antanas, 48 m.

BOSTONO APYG. — 2:
Kapočius, Juozas, 65 m. 
Jančauskas, Povilas, 57 m.

CONNECTICUT APYG. — 3:
Vaitkus, Viktoras, 57 m. 
Vileišis, Petras, 68 m. 
Dzikas, Alfonsas, m.

NEW YORKO APYG.— 3:
Balkūs**, Jonas, 70 na.
Vakselis, AlekaaudrM. 56 m.
Rausias, Pranas, 59 $1.

NEW JERSEY APYG. — 4:

Melinis, Valentinas, 36 $n.
Dabušis, Viktoras, 62 m.
Vaitekūnas, Vytautus. 68 m.
Jankūnas, Kazys, 63 B*.

PIETRKčIŲ APYG. — 3:

Volertas, Vytautas, 51 m.
Zerr-Mačiulytė, Aušra, 34 m.
Genys, Jonas, 49 m.

Vyr. rinkimų komisija nuo
širdžiai dėkoja laikraščiams už 
spausdinimą rinkimų informa
cijos ir visoms LB valdyboms 
ir rinkimų komisijoms už ma
lonų bendradarbiavimą.

Vyr. Rinkimų Komisiją:

Balys Graužinis, dr. Antanas 
Milaknis, P. Algis Raulinaitis, 
Vladas Šimoliūnas,dr. Grigas 
Valančius.

Los Angeles, California 
1973. VI. 12 d.

SUSIRINKIMŲ

— žemaičiu Kultūros klubo pusme 
tinis susirinkimas įvyks trečiadieni 
birželio 20 dieną ’7:00 vai. vak. Ho
lywood salėje, 2417 W. 43rd St. Na 
riai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug. Ik 
susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgolvionė, rast

LOUIS SHATAS
Gyv. 6007 So. Kostner Ave., Chicago, Illinois

Mirė 1973 m. birželio mėn. 17 dieną, sulaukęs 81 metų amžiaus 
Gimusi Lietuvoje, Beračiunų kaime.

Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona, pagal tėvus Motiekaitytė, 2 sūnūs — 

Tony, marti Helen; George, marti Lorraine; duktė Grace Gasinski, 
žentas Tęd; anūkai — Wayne, Lynn, Marge ir Marie Shatai; Sandra 
De Marco, ir Arlene Guzzolo; 3 proanūkai daugelis kitą giminiu, 
draugų bei pažįstamų.

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 6 vai. vakaro Petkaus Mąrauętte 
koplyčioje, 2533 Wes 7Įst Street.

Ketvirtadienį, birželio 21 d. 9:00 vaL ryto bus lydimas iš koply
čios į St. Mary Star of the Sea parapijos bažnyčią, p po. gedulingą 
pamaldų buį laidojamas šv. Kązimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a.'*a. Louis Shatas giminės, įlipai fr pažįstami iuioširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
£

Žmona, vaikai ir giminės.

______ Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. GR 6-2345.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Toisiajam šviosybė (Tiom) vėl turi užtekėti, ir džiaugsmas ( 
Tieses) geroms širdims. Psa. 97:11.

Tikrieji Dievo vaikai myli Tiesą dėlto, kad jie yra giminingi jai... 
Kada jie surado Tiesą, jie pažįsta jos vertybę; jie brangina ją ir kalba 
apie ją ... Jie sako: ji yra Dievui lygi: ji apreiškia Dievo šlovės pilnas 
gėrybes, atvaizduoja jo meilingą, labdaringą, išmintingą ir teisingą cha
rakteri. Todėl jie myli tiesą ir myli Dievą, kursai ją davė; jie deda ją į 
savo širdį ir mąsto apie ją pakartotinai; o jiems bemąstant apie ją ir gar
binant jos aiškumą ir skaistumą, jie stengiasi daugiau ir daugiau pritai
kyti savo charakterius prie to paties skaistumo, pasistengdami įteikti ją 
ir kitiems savo žodžiais ir pasielgimais, kad ir kiti būtų per ją palaiminti

kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kito 
taus bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kūn vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašysite tokia adresu: F. Zavisf, 3715 W. Mth St.. Chicago, Illinois 60629

BY. RASTO TYRINRTOJAI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
l»Z 2533 W. 71st Street

W Telef.: GRovehiU 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
A1K?» AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

TęL: YArds 7-1741 - 1742

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

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, BL 60608

Jau Kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

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

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Mon*r 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS
vardu Ir pasiųsti:

1739 Sa. HALSTRD $TW CHICAGO, ILL. «M

Im ...................ii i i ■ s ™

BARBARA ĘAVAUAVSKAS 
Pagal pirmą vyrą Kuprevičięnė 

Pagal tėvus Gapžįutė 
Gyv. 1633 No. Avers Ave.

Mirė 1973 m. birželio mėn. 18 d., 8:30 vai ryto, sulaukusi 78 me
tų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Šiluvos parapijoj.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: vyras Pranas, sūnus Veto Kuprevich, marti Mary, 

pusseserė Christine Eigelis ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko 3 broliai — Povilas, Antanas ir Jonas bei jų šei

mos, taip pat sesuo Antosė su šeima.
Priklausė Ųumbpldt Parko Lietuvių klubui.
Antradienį 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Casey Laskowsky 

koplyčioje, 4540 W. Diverse y Avė.
Ketvirtadienį, birželio 21 dieną 10:00 vaL ryto bus lydima iš kop

lyčios Į Lietuvių Tautines kapines.
Viši a. a. Barbaros Kavaliauskas giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YA 7-1911.

MODEK^ISKOS AiK-CONDITlONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos 
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NĄKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: Y Ards 7-3401

i ■ ■ ■ " ..................................... ....

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

STEPHEN LACHAWICZ
Gyv. Fresno, CaHf.

Anksčiau gyveno Chięago, Hlųiois

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-1139

Tragiškai mirė 1973 m. birželio mėn. 17 dieną, sulaukęs 37 metų 
amžiaus.

Paliko nubudę: žmona Janet, vaikai — Shannon, Stephen. SheUy. 
Susan. Shawu ir Stacy, tėvai — Bolislaus ir Violet, brolis Eugene, se
suo Mary ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Velionis buvo brolis mirusios Joyce Morris.
Kūnas pašarvotas Whitehurst Funeral Home. 1525 East Saginaw 

Way, Fresno, Calif.

Trečiadienį birželio 20 dieną bus lydimas m koplyčios i St. Helen 
parapijos bažnyčią.

Nuliūdę lieka:

Žmona, vaikai, fovąi, broliu įunir>ii.

Informacijai skambinti telef. RE 7-1213,

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HASTED STREET

P. J. RIDIKAS
Phone: Y Ards 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Daužėsi perkūnija
šeštadienio naktį C.hicagoje 

ir jos apylinkėse stipriai lijo ir 
gana garsiai daužėsi perkūnija". 
•Perkūnas užmušė du miesto gy
ventojus ir gerokai pakenkė ke
liems pastatams.

Perkūnas pakenkė elektros 
laidams. Edison bendrovės pa
reigūnai pranešė kad apie 10,- 
OOO namu kelias valandas liko be 
elektros. Prie vėsintuvų pripra
tę žmonės pradėjo prakaituoti. 
Daugiausia nukentėjo šiaurės 
Chicagos gyventojai, nes vėjas 
ten buvo išvertęs kelis transfor- 
meris ir nutraukęs elektros lai
dus.

Gerokai nukentėjo Dacy ae
rodrome pririšti nedideli lėktu
vėliai.

Trisdešimt metų Curtis Wal
lace perkūnijos trankymosi me
tu nutarė pastovėti po dideliu 
medžiu, stovėjusiu ties 7414 So. 
Eberhart Ave. Perkūnas išvertė 
tried j ir užmušė neapdairų vyrą. 
iAudros ir perkūnijos metu nie
kad nereikia stovėti po medžiais.

14-kos metų Daniel Druding 
audros metu nėjo namo, bet sto
viniavo Arlington Heights mies
telyje esančiame Pioneer parke. 
Jam taip smarkiai trenkė per
kūnas, kad jis vietoje buvo už
muštas.

Pakraščių sargai patyrė, kad 
Dr. Paul Gordon, kad ir įspėtas 
apie artėjančią audrą, neskubė
jo prie krantų, bet pasiliko sa
vo laivelyje gana toli nuo 68-tos 
gatvės. Praėjus audrai nesima
tė laivelio ir nežinia, koks liki
mas ištiko jauną daktarą. Kartu 
su daktaru tame pačiame laive
lyje buvęs Dr. Fred Handler 
plaukdamas pasiekė krantą, bet 
nežinia, kur dingo Dr. Gordon.

Perkūnas trenkė į Bell and

Howell namo stogą ir sukėlė gais
rą. Apskaičiuojama, kad pada
ryta apie $10,000 nuostolių sto
gui ir namui.

Lietus buvo toks stiprus, kad 
O’Hare aerodrome negalėjo pa
kilti keleiviniai lėktuvai. Jie su
vėlavo išskristi iš Chicagos apie 
pusantros valandos, kol audra 
truputį aprimo. Aerodrome tar
nautojai tvirtina, kad niekad 
perkūnas taip nesidaužė O’Hare 
srityje, kaip praeito šeštadienio 
naktį.

Evanston ir Skokic apylinkėse ! 
žmonės matė juodus debesų sna
pus, siekiančius žemę ir smar
kiai ūžiančius. Vietomis išvers
ta nepaprastai daug lietaus.

Daley paneigė 
Adamkaus kaltinimus
Lietuviai žino, kad praeitą sa

vaitę Valdas Adamkus užsimi
nė apie netikslią atskaitomybę 
Chicagos mieste. Federalinė val
džia yra paskyrusi virš trijų mi
lijonų dolerių švariam orui mies
te palaikyti, bet Chicagos mies
tas tuos pinigus nevykusiai iš
leidęs.

Meras Daley paneigė Adam
kaus tvirtinimus. Meras sako, 
kad visi federalinės valdžios pi
nigai tiksliai buvo užpajamuoti 
ir yra pateisinami dokumentai 
išlaidoms. Miestas veda tikslią 
atskaitomybę. Tatai patvirtino 
ir miesto oro teršos reikalus 
tvarkantis pareigūnas Poston.

Kiekvieną savaitgalį p. Adam
kus išvažiuoja į Tabor farmą, 
kur padeda žmonai tvarkyti di
delę vasarvietę, tuo tarpu Tri
bune korespondentas išgalvojo, 
kad jam reikia taisyti dantis. Tri 
bune korespondentas norėjęs su 
juo pasikalbėti, bet negalėjęs jo 
surasti.

RCA Global Communications išbandė 
naują žemės satelitą Anik 2, kuris 
perduoda telefoninius pasikalbėji- 
mus._ šis jaunuolis kalba su netoli 
esančiais savo tėvais, bet jo balsas, 

per satelitą, keliauja 44,600 mylię.

HELP WANTED — MALc-FEMALE HBLP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkię Reikia Darbininkę ir Darbininkię

REIKALINGAS VYRAS AR MOTERIS,
f žiną pakankamai lietuviu kalbą, kad galėtų versti iš anglų ir taisyti atsiųstas 
J korespondencijas, žurnalistinis patyrimas pageidautinas, bet ne esminis. 

Žurnalistikos išmokysime kasdieniniame darbe. Idealus darbas buvusiam 
j lietuvių kalbos mokytoj u i-jai arba kalba besidominčiam inteligentui. Malo

nios darbo sąlygos ir geras atlyginimas. Kreiptis:
N A U J I E N O S,

1739 So. Haislet! St., Chicago, Ill. 60608 
Telefonas HA 1-6100

Penktadienį po pietų banko 1 
viceprezidentas gavo pranešimą, I 
kad jo žmona ir vaikai nuken
tės, jeigu jis neduos telefonuo- 
tojams $100,000. J. Corradino
susidėjo pinigus į valizėlę, nu
vežė prie 95 gatvės ir Spring
field Avenue ir paliko. Telefo- 
n uoto jas sakė, kad bus išsprog
dintas bankas, jeigu neskubės 
Corradino nuvežė pinigus ir pa-

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE OPERATORS

Set up and operate. Acme Davenport.
Brown & Sharpe. 55 hours per week. 

All benefits.
Fenced parking.

WARE BROTHERS 
4458 W. LAKE ST 

379-3800

—i——M——

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Chicagos aldermonai 
lupilcauja

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

GALI TRAUKTI TEISMAN 
SHERMAN SKOLNICKĄ

United Air Lines planuoja pa
traukti teisman Chicagoje žino
mą įvairių bylų savanorį kaltin
toją Sherman Skolnick. Jis tvir
tina. kad United Air Lines lėk
tuvas, nukritęs netoli Midway 
aerodromo gruodžio 8 dieną, 
buvo sabotažo auka. Jam atro
do, kad United Air Lines ben
drovė įvairiai trukdžiusi tyrinė
jimą, nes lėktuvo nelaimėje bu
vo keli elementai — vagystė ir 
sabotažas.

Lėktuvo nelaimės metu žu
vo Watergate konspiratoriaus 
Hunt žmona, Dorothy Hunt. 
Jos žinioje rasta stambi suma 
Pinigų.

United Air Lines pareigūnai 
padėjo tyrinėtojams nustatyti 
nelaimės priežastį. Skolnicko 
įtarinėjimams nėra jokio pa
grindo. Skolnickas tikslių duo
menų neduoda.

liko mašinoje.
Viena moteris, sako, mačiusi, 

kaip žmogus atėjo, Įlipo į ma
šiną ir nuvažiavo su pinigais.

Vėliau jau atsirado policija. 
Ji iškrėtė visą banką, bet jokios 
bombos jame nerado. Corradi
no policijai pradėjo pasakoti, 
kaip jis nusigandęs ir paskubo
mis vežęs pinigus grasintojams.

Oak Lawn bankelio preziden
tas patarė taupytojams nesisielo
ti, nes bankas buvo apdraustas, 
dėl $100,000 taupytojų indė
liai nenukentės.

Policija klausinėja kiekvieną 
žmogų, kuris vienokiu ar kitokiu 
būdu buvo surištas su S100.000 
atidavimu grasintojams.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkię Reikia

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
40 ar mažiau metų amžiaus. Bendra 
namų ruoša ir priežiūra 2 vaikų, vie
no mokyklos amžiaus. Gyventi atski
ram kambaryje su vonia Skokie apy
linkėje. Laisvi savaitgaliai. Ge
riausia alga ir namai tinkamam asme
niui. Reikalingos rekomendacijos ir 
susikalbėti angliškai. Tel. 674-7161 

po 5 vai. vak. ir savaitgaliais.

SECRETARY
Savin has opening for sales secretary. 
Must be self-starting and aggressive. 
Liberal company benefits and good 

starting salary.
For more information call 

992-1250

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA

Be jau anksčiau paskelbtų 
Chicagos miesto lupikautojų, 
nustatyta, kad paskutinėmis die
nomis dar du miesto aldermonai 
uždirbo iki $375,000. Prieš 11 
dienų jie pasakiškai pigiomis 
kainomis nusipirko didoką skai
čių nuosavybių, o pardavė jas 
dabartine rinkos kaina. Stam
bias sumas uždirbo aldermonas 
Frank W. Chesrow ir jo brolis 
David S. Chesrow.

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMO K ĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233
NORITE PIRKTI 

AR PARDUOTI NAMĄ?
SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti.

NORIU PIRKTI
mažą namuką 4 ar 5 kambarių sų 
beismantu. Turi būti į pietų vakarus 
nuo Marquette Parko arba dar toliau 
i vakarus ir toliau į pietus nuo 66-tos 
gatvės. Kas turite, prašau pašaukti.

Tel. RE 4-3202

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para
mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovana — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtu 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamas visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir naramos. Reikia, kad tas dėmesvs ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakvti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chieagojo, priemieečiuoae Ir Kanadole Naulieno* metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitos* JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsienieos* — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui
□ Užsakau Naujienas savo  kaip dovaną 

_________ proga.
□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 

siųsti raginimo.

Gydytojas gavo 
nuo 1 iki 3 metų

Teisėjas James Boyle pasky
rė gydytojui Ricardo Munoz ka
lėti nuo vienerių iki trijų me
tų. Dr. Munoz buvo teisiamas 
už tai. kad jis, būdamas Elgin 
valstybinės ligoninės gydytojas, 
vienai ligonei išrašė ne tuos 
vaistus, kuriuos turėjo išrašyti. 
Ligonė, priėmusi Dr. Munoz liep
tus vaistus, tuojau mirė. Tos 
pačios ligoninės kiti gydytojai 
tokių vaistų tokiai ligonei jo
kiu būdu nebūtų davę.

Dr. Munoz bandė įtikinti tei
sėją. kad jis nekaltas, kad pa
našūs vaistai buvo duodami ir 
kitiems ligoniams, bet teisėjas 
Boyle, apsvarstęs daktaro ban
dymą pasiteisinti, vis dėlto pa
skyrė jam būti kalėjime nuo vie
nerių iki trijų metų.

Prezidentas Niksonas 
buvo (Ilinojuje

Prezidentas Niksonas penkta
dienį buvo atskridęs į Illinois 
valstiją, Pekin miesteli, kur vie
tos gyventojai pastatė buvusiam 
senatoriui Everett Dirksen pa
minklą. Susirinko didelė minia 
žmonių, o prezidentas pasakė pa
grindinę kalbą.

Minioje buvo vienas plakatas, 
reikalaujantis patraukti teisman 
prezidentą Niksoną, bet didelė 
minios dauguma labai šiltai pre
zidentą sutiko. Prezidentas gra
žiai paminėjo sen. Dirksen ir 
patarė krašto gyventojams ne
būti cinikais ir smerkti Ame
rikos demokratinę sistemą. Tuo 
tarpu geresnės sistemos dar nie
kas nesugalvojo ir praktiškai 
naujovių nepritaikė. Amerikie
čių demokratijoje atsiranda trū
kumų, bet ji turi numačiusi prie
mones, kaip tuos trūkumus ša
linti.

Visame krašte reiškiamos la
bai ciniškos nuomonės apie po
litiką ir politikus. l>et reikia tu
rėti galvoje, kad politikų tarpe 
yra daug gerų ir pasišventusių 
žmonių, norinčių gero krašto 
daugumai. Vienas kitas padaro 
klaidą, bet dėl vieno žmogaus 
ar mažos grupės klaidų negali
ma kaltinti visų politikų.

Nežiūrint į visus trūkumus, 
Amerikos demokratinė sistema 
veikia ir duoda pačius geriau- 
s’us rezultatus. Turime stengtis 
taisyti klaidas ir bandyti tą sis
temą dar pagerinti.

. An Equal Opportunity Employer

r TRUMPAL 1

F"’
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— Vincas Tamošiūnas, nese
niai išrinktas Lietuvių šaulių 
Sąjungos Tremtyje pirmininku, 
sunkiai serga, todėl ir negalėjo 
atvykti į kultūrinę savaitę.

— Robertas E. Rūbas iš Mar
quette Parko apylinkės yra Chi
cago State universsiteto prezi
dento garbės studentų sąra
šuose.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengtu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuves. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t. 
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

□ Vajam proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDE IR VARDAS ___________________________________________
Atidavė plėšikams 

100,000 dol.
ADRESAS __________________________________

PAVARDE IR VARDAS ------------------------------------------------------------------

ADRESAS -------------------------------------------------------------------------------------

Paraše*

Praeito penktadienio vakarą 
Leroy M. Corradino. Oak I^iwn 
Trust and Savings Banko, esan
čio 95-toj gatvėj, vicepreziden
tas, atidavė plėšikams $100,000. 
Corradino pranešė apie šį reika
lavimą banko prezidentui, bet 

J jis nieko nepranešė policijai.
f o. HAUMNM, MMAM 4 fck- TUESDAY, JUNE l», 1973

— Ričardas Banas iš Gage 
Parko apylinkės, baigė Seaton 
Hall universitetą, South Oran
ge, NJ. Tame universitete mo
ko prof. dr. Jokūbas J. Stu- 
kas, Lietuvos Vyčių organizaci
jos veikėjas ir lietuviškų radijo 
programų vedėjas. R. Bano 
brolis Gregory baigė Gen. Mo
tors mechanikų mokyklą.

— Stasys Kvantas iš Mar- 
qutte Parko apylinkės, susižie
davo su Laimute Bajorūnaite, 
James Rimkus su Patricia Klin- 
ker.

— Debie Kiškūnaitė gavo 3 j 
atžymėjimus už darbelius bei 
akivaizdinius darbus metinėje 
4-H klubo narių parodoje Mar
quette Parko valdiniame na-

M. A. Š I M K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki blankai

GRAŽU PUIKU
VIENUOLYNO PAŠONĖJ iškilus 

2 aukštų mūras. Naujas gazu šildy
mas. Izoliuotas stogas. Iškelti vamz
džiai. šviesus kambarys beismante. 
Mūro garažas. $29,500.

ARTI PARKO skoningas Octagon 
mūras. Gražiai pradėta, greit galima 

j užbaigti. $23.900.
Į ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazu 
šildymas. Garažas. $17,900.

4 BUTU MORAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ MŪRAS 
prie vienuolyno. Naujas gazu šildy
mas. Garažas. $19.900.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
naiamu. Maži taksai. I pietus nuo 
Talman banko. Pirkėjui pelningas.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 

I pajamų. Nauiai sutvarkytas beisman- 
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 

j matykit.
PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 

nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas. Tik reikia $18.000.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. Įrengtas beis- 
mantas. 1% vonios. Garažas. — 
$24,000. r .

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

me.
— Antanina Liorentaitė. Le-

HOMC INSURANCE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO
Telef. 434-4660

— Mykolas Simokaitis iš Mar
quette Parko apylinkės, pratęs-

7 M. MŪRINIS 3 butu ir 2 biznio 
patainu. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9420 pajamų į 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% Delno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas. 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BU ILDERS AND CONTRACTORS 
Neinu Statyba ir Remontas

mont, III., atnaujindama prenu-| damas prenumeratą, atsiuntė 
meratą, pakartotinai parėmė vajui 5 dol.
Naujienas 5 dol. auka. Vajaus 
komisija visiems aukotojams, 
naujiems skaitytojams ir pla
tintojams nuoširdžiai dėkoja.

— Antanas S. Vaivada, Mc 
i Lean, VA., mokėdamas prenu
meratą, parėmė Naujienas 5 
dol. ,auka. Kadaise jis yra dir-

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel: VI 7-6447

Prie Floridos nufotografuotas buriuotojas net ir šitokioje keblioje 
padėtyje iš dantę nepaleidžia pypkės.

bęs Naujienose.
— Ponia Agnes Shemaitis, 

Melrose Park. III., kartu su pre
numeratos mokesčiu atsiuntė 
Naujienų vajui 10 dol. Ta proga 
ji rašo: “Naujienas skaitau jau 
ilgus metus ir laikau jas geriau
siu laikraščiu. Savo maža auka 
aš noriu prisidėti prie Naujienų 
išlaikymo, kad jos eitų kaip 
ėjusios ir išsilaikytų, kaip turi 
išsilaikyti Lietuva ir lietuvybė 
Amerikoje”.

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
Ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ae*. 

Chicago, III 60631 Tel YA 7-5900

LAIKRODŽIAI IR BRANGiNYBtS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WIST 69th STRIKT 
Tel: RBpublk 7-1941

♦ Kam sunka gyventi ant 
svieto, tai Jonas Šulcą gali pa
lengvinti naštą. Prašome pa
siųsti jam laiškutį ir voką 
su pašto ženklu ir užrašytu savo 
adresu. Šulcas pasiųs jums gerų 
patarimų ir daug galinčią mal
delę. Voką ir laiškutį prašome 
siųsti tokiu adresu:

Mr. Jonas Šulcą,
3232 So. Canal St, 

Chicago, Illinois 60616
Nieko mokėti nereikės.

(Pr).

K. IRINGIS 
CALIFORNIA tUPHt KRVICB 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tun*-up« ir ♦. t.
4024 So. CALIFORNIA AVI.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUUDERS 
čia automobiliai Išlyginami ir nuda
žomi. Darba* atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios
3S1BA4 W. 63rd Street, Chicago, IIL 

T1L — 7763886
Aniceta* Gerbočleoakae, sav.




