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nepriklausomybės.
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vos, Latvijos ir Estijos — klau-

rika gali išleisti tik Indijoje. Su
sidarė didelė suma pinigų, kuri 
laikoma Indijos valstybiniame

Šveicarijoje mirė garsus 
I-mojo Pasaulinio karo lakūnas

Rūmų žiniomis, prezidentas Nixonas juostelių komitetui neduos 
ir dėl to gali kilti susikirtimas tarp senato ir prezidento.

Frankfurto miesto modernus fontanas vasarą labai mėgiamas vaiky, kurie čia susirenka atsivėsinti

Planas Indijos 
skolai sumažinti

' NEW DELHI. — Amerikos 
ambasadorius Indijoje Moyni
han pasiūlė Indijos vyriausybei
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WASHINGTONAS. — Irano šachas Mohammad Riza Pahlevi 
vakar atvyko Amerikon apžiūrėti ir nupirkti dar daugiau moder
nių ginklų, kuriais Iranas ginkluojamas jau nuo 1965 metų. Ap
skaičiuota, kad Irane šachas vien Amerikoje pirko ginklų už 
3.6 bil. dolerių.o Britanijoje ir kitose Europos valstybėse išleido 
dar apie bilijoną dol. šachui rūpi pats naujausias Amerikos jūrų \ 
laivyno lėktuvas F-14, statomas Grumman bendrovės. Lėktuvas 
ginkluotas keturiomis raketomis, kurių kiekviena kainuoja 250,000 
dol. Lėktuvas turi stiprų radarą ir kitus modernius elektroninius 
įrengimus, kurių neturi joks sovietų lėktuvas, net ir Mig-25.

Irano vyriausybė skelbia, kad 
jai ginklai reikalingi Persijos 
įlankos ir joje esančio žibalo ap
saugai. Iranas pastatė prie.įplau 
kimo į įlanką 200 milijonų dol. 
Bandar Abbas bazę ir stato kitą 
prie Hormuz įlankos — Chah Ba
har vietovėje. Kharg saloje sto- 

- vi stiprios marinų jėgos, kitose 
salose yra lėktuvų ir karo laivų 
bazės.

Irano kariuomenė ginkluota 
145 moderniais F-4 lėktuvais ir 
turi 920 britų gamybos Chief
tain tankus. Kariuomenė turi 
160,000 gerai apmokytų vyrų, 
kuriems vadovauja Amerikoje 

. ar Britanijoje paruošti karinin
kai. Kaimyninis arabų Irakas 
yra žymiai silpnesnis, tačiau per 
jį Iranui nemalonumų gali da
ryti Sovietų Sąj.unga.

šalia žibalo kelių ir šaltinių 
apsaugos Iranas turi ir kitą gin
klavimosi tikslą — Pakistano pa
laikymą. Iranas bijo, kad. Indi
ja ir Kinija gali, progai atsira
dus, pasidalinti Pakistaną, ku
ris neseniai prarado rytinę savo 
dalį — Bengaliją. Irano šachui 
lankantis Washingtone, Mask
voje vieši Indijos gynybos minis- 
teris Jagjivan Ram, kuris irgi 
ieško pirkti ginklų.-Stebėto j ai sa
ko, kad tarp Indijos ir Irano ga
li kilti ginklavimosi lenktynės. 
Pakistanas Iranui yra giminin
gas musulmonų kraštas, kurį 
Tranui rūpi išlaikyti sveiką ir 
stiprų. Pakistanas pats negali iš
leisti didelių sumų moderniems 
ginklams pirkti, nes jis neturi 
kaimyninio Irano žibalo turtų. 
Todėl Irano ginklai yra svarbūs 
ir Pakistanui, kuris su Indija dar 
gali turėti įvairių ^konfliktų dėl 
Kašmiro ir kitų problemų.

Ispanų monarchija

MADRIDAS. — Ispanijos nau
jas premjeras Luis Carrero Blan
co pasakė kalbą Ispanijos parla
mente ir pareiškė, kad monarchi
jos sugrąžinimas Ispanijoje dar 
neįvyks gretai. Diktatorius 
Franco yra paskelbęs, kad jam 
mirus ar pasitraukus iš pareigų, 
valstybės galva taps princas Juan 
Carios, buvusio karaliaus Alfon
so 13-tojo anūkas. Premjeras 
pareiškė, kad kai tik monarchija 
bus atgaivinta, jis prisieks ka
raliui savo lojalumu, tačiau tas 
greit dar neįvyksią.

Kalbėdamas apie savo santy
kius su Franco, premjeras Blan
co pareiškė, kad jo lojalumas 
valstybės galvai yra “totalinis,, 
aiškus, švarus, be jokios šešėlio 
ir be jokių rezervų”.

WASHINGTONAS. — Sena
tas irgi nutarė pakelti algų mi
nimumą iki 2.20 dol. per vai. Se
natoriai 64 balsais prieš 33 pa
siuntė projektą j senato-atstovų 
konferencijos komitetą, kur bus 
išlyginti abiejų projektų nevie
nodumai.

ATOMINIU GINKLŲ BANDYMŲ
TOKIJO. — Penkios valstybės įteikė Prancūzijai protestus 
atomirių bombų bandymų Ramiajame vandenyne. Japonija, 

Australija, Naujoji Zelandija, Kanada ir Švedija reikalauja, kad 
bandymai būtų sustabdyti. Pirmoji prancūzų bomba šeštadienį 
sprogo 2,000 pėdų aukštyje virš Mururoa salos. Bombos stiprumas 
buvęs kaip 5,500 tonų dinamito. Jei prancūzai šioje bandymų se
rijoje seks anksčiau buvusių bandymų pavyzdžiu, tai netrukus 
reikėtų laukti dar dyiejų sprogimų ir vėliau, rugpiūčio mėn. — 
dar trijų. Antras sprogimas paprastai įvykdavo už savaitės ar 
dviejų. ' .

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijoje Amerikos lėktuvai per 
klaidą puolė vyriausybės pozici
jas, žuvo du kareiviai ir trys bu
vo sužeisti.

DUBAI. — Jungtinio Arabų 
Emirato gynybos ministeris šei- 
kas bin Rashid buvo įžengęs į te
roristų laikomą keleivinį lėktu
vą Dubai aerodrome, tačiau jo 
pastangos nedavė vaisių ir pi
ratai nesutiko paleisti keleivių.,

SUBOTICA. — Jugoslavijoje 
buvo gražus Palic ežeras, kurį 
per daug metų taip užteršė įvai- t>£įtų duotos slaptu pasikalbėjimų įrekorduotos juostelės. Baltųjų

SENATO WATERGATE KOMITETE
WASHINGTONAS. — šią savaitę Watergate aferą tyrinė

jantis senato komitetas pradės tardyti buvusį Baltųjų Rūmų svar
bų tarnautoją Erlichmaną. Vakar senatas klausinėjo atvokatą 
Gordon Strachan, buvusį Haldemano asistentą. Komitetas laukia 
prezidento Nixono atsakymo į komiteto reikalavimą kad komitetui

R. Berlyne suėmė
50 gydytojų

rūs fabrikai, kad išgaišo visos 
žuvys ir iš vandens kilo smarvė. 
Vietos gyventojai Subotica mies
te nutarė susidėti ir ežerą išva
lyti. Visas vanduo buvo Išleis
tas į netoli tekančią Tisz upę ir 
dabar iš ežero dugno semiamas 
visas dumblas, kurio teks išimti 
penkias pėdas. Vėliau ežeras vėl 
bus prileistas švaraus vandens.

.MASKVA. — čia buvo atida
lyta aeronautikos paroda, kurio
je 27 amerikiečių įmonės išstatė 
moderniausius aerodromų kont
rolės įrengimus, lėktuvų dalis ir 
įvairius su aviacija surištus,apa
ratus. Sakoma, kad sovietų ae
rodromams trūksta modernių 
įrengimų ir dėl to net įvyksta 
nelaimių.

Viešosios opinijos tyrinėjimų 
Gallup institutas paskelbė, jog 
net 49% amerikiečių pareiškė 
nepritarimą prezidento Nixono 
pareigų ėjimui ii* tik 40% pasa
kė, jog jie patenkinti kaip pre
zidentas eina pareigas. Prieš 6 
mėnesius patenkintų amerikie
čių nuošimtis buvo 68%. Neabe
jojama, kad prezidento populia
rumui labai pakenkė Watergate 
skandalas.

A-iuvju r tunu | nąn pasiuie inaijos vynausyoei
82 metų Eddie Rickenbacker. Jis {daną, kuris likviduotų didelę In- 
bus laidojamas Columbus, Ohio, dijos skolą Amerikai. Už Ame-
• Haiti prezidento rūmuose rikos siųstą Indijai maistą In

kilo gaisras ir buvo girdėti spro- dija mokėjo rupijom, kurias Ame 
girnai. Haiti nieko oficialiai apie 
gaisrą nepranešė.

® Kuboje įvyko didelis ka
riuomenės paradas, Fidel Castro banke. Indija pageidautų, kad 
valdžiai švenčiant 20 metų su- Amerika nubrauktų visą skolą, 
kaktį nuo revoliucijos pradžios.' kurią Indija turi mokėti dar 40 
Castro valdžią laimėjo 1959 m. metų.
• šiaurinėj Airijoj per pra

ėjusį savaitgalį žuvo penki as
menys.

Amerika pasiūlė" Indijai, kad 
Indija kasmet apmokėtų visas 
Amerikos ambasados ir kitų di
plomatinių įstaigų išlaidas. Per 
10 ar 15 metų Indijos skola bū
tų išmokėta, o Amerika savo ru
pijas išleistų Indijoje mokyk
loms ir kitiems kultūriniams 
projektams finansuoti. Indija 
pažadėjo apsvarstyti Amerikos 
pasiūlymą.

Didėja sovietų

Nebuvo ryšio 
tarp konstruktorių

WASHINGTONAS. Specia
li komisija tyrinėjo priežastis, 
kodėl Skylab erdvės stotis jau 
pačioje kelionės pradžioje, 63 
sekundės - nuo iššovimo, prara
do savo alumino medžiagos me
teoritų skydą. Jam nuplyšus at
sirado kitų problemų, kurios vos 
neprivertė nutraukti visos Sky
lab programos, kuri kainavo 
virš dviejų bilijonų dol.

Komisija tvirtina, kad nebu
vo pakankamo ryšio tarp kon
struktorių, aerodinamikos spe
cialistų ir erdvės stoties staty
tojų. Didelis atmosferos spau
dimas nuplėšė skydą ir tik drą
sių astronautų darbas išgelbė- tavuoju metu jis vėl didėja. Pra- 
jo projektą. Teko statyti spe- nešime minimas ir lietuvis Juo- 
cialų saulės skėti, reikėjo suma- zas Lankauskas, kuris 1969 m., 
tinti elektros naudojimą, nes ba- būdamas 56 metų amžiaus, nu- 
terijų sparnai negalėjo išsities- sižudė po 19 metų nelaisvės, 
ti dėl to skydo liekanų mecha- “nebegalėdamas pakeiti sąiy-j 
nizme. Jgų”. . . . ĘLTA klijuoti.

šiuo metu 1,200.000 sovietų 
piliečių kalinami stovyklose, 

i kalėjimuose ir psichiatrinėse 
ligoninėse — tvirtina šiemet pa
skelbtame “International Com
mittee for the Defense of Hu
man Rights in the USSR” pra
nešime. šis skaičius mažesnis 
negu Stalino laikais, bet pas-

Vakar Japonijos keleivinis 
lėktuvas, kuriame piratai laiko 
143- asmenis, prisipylė gazolino 
ir rengėsi pakilti iš Dubai aero
dromo. Teroristai okupavo lėk
tuvą penktadienį, grasindami jį 
susprogdinti su visais keleiviais, 
jei Izraelis nepaleis nuteisto 
japonų teroristo Okamoto. Pira
tai reikalavo kūno merginos, ku
ri žuvo, kai netyčia sprogo jos 
turėta granata. Japonijos vy
riausybė pasiuntė į Dubai savo 
transporto viceministerį bandy
ti tartis su piratai.

® Pan American bendrovės 
lėktuvas dėl nežinomų priežas
čių nukrito į jūrą netoli Tahiti 
salos, žuvo 76 žmonės. Tik vie
nas kanadietis liko gyvas.
• Baltieji Rūmai vakar pa

skelbė, kad nei senattf komitetas 
nei specialus prokuroras Cox ne
gaus Baltųjų Rūmų pasikalbėji
mų juostelių. Senato komitetas 
vakar tarėsi, kaip reaguoti į šį at
sisakymą duoti juosteles, iš ku
rių būtų galima nustatyti, kas 
ir kada Baltuose Rūmuose žino
jo apie šnipinėjimą demokratų 
partijos centre.

Egipto prezidentas Sadat 
vakar pasakė kalbą, kurioje kri
tikavo Ameriką už jos paramą 
Izraeliui. Egiptas toliau ruošis 
kovai ir atsiims izraelitų laiko
mas savo žemes, pagrasino Sa
dat.

Vakar dienos Chicago To
day laiškų skyriuje Daniel So
bieski klausia, kodėl Amerika 
prekiauja su sovietais mainy
dama savo Pepsi į rusišką vod- 
ką. Jis siūlo keisti biblijas į 
Pravdą, nes rusai ir ne rusai So
vietų Sąjungoje pasigenda Die
vo žodžio. Amerikiečiai galėtu 
patiesti Pravdos puslapius į 
paukščių narvelius. Ar Brežne
vas leistų vietoj liejyklų ir sunk
vežimiu fabriku amerikiečiams 
pastatyti kelias bažnyčias? Laiš
ke primenama, kad sovietijoje 
yra ir nerusiškų tautų: Estija, 
Latvija, Lietuva. Sobieski klau
sia, ar “atodrėkis” ir prekyba 
"reiškia, kad Amerika turės par- nlnit *dvok»t«», b<n

Philadelphijos Arkivyskupi
jos organas “The Catholic Stan
dard and Times” birželio 14 
d. straipsnyje “Unresolved Pro
blems” rašo, kad iš antrojo pa
saulinio karo užsilikęs neiš
spręstas palikimas — Baltijos 
tautų statusas — pagaliau turi

BERLYNAS. — Komunistinė būti sutvarkytas. JAV nėra 
Rytų Vokietijos valdžia paneigė pripažinusi Baltijos kraštų į 
Vakarų- Berlyne paskelbtą žinią, Sovietų Sąjungą inkorporaci- 
jog penktadienį prie sienos buvo jos legalumo. Ta aplinkybė 
peršautas vienas bėglys. Sargy- yra didelė moralė parama bal- 
biniai tik šaudę į viršų, norėda- tams jų kovose dėl savo tautų 
mi sulaikyti tris, bėgančius vy- laisvės ir 
rus. Vakarų Berlyno policijos JAV 89-sis Kongresas priėmė 
viršininkas Klaus Huebner pa- Rezoliuciją Nr. 416, kuria šio 
kartojo, kad penktadienį vienas krašto prezidentas Teginamas 
vyras komunistų sargybinių bu- iškelti Baltijos tautų — Lietu
ve nušautas.

Rytų Vokietijoje policija su-'simsi tarptautiniame forume, 
ėmė 50 gydytojų; kurie plana- Helsinkyje šiuo metu vykstanti 
vę pabėgti į Vakarų Vokietiją. .Europos Saugumo Kbnferenci- 
Frankfurter Allgemein rašo, kad kaip tik esanti toks tarpiau
siais metais į Vakarus jau pabė- finis forumas, kuriame JAV 
go 80 gydytojų, kai kurie atsi- delegacijai derėtų drąsiai iš- 
veždami visas savo šeimas. Spė- kelti Baltijos' tautų laisvės ir 
jama, kad gydytojų suėmimas nepriklausomybės klausimą ir 
Siekia pagąsdinti.-kitūsŲ planuo-priminti JAV jų inkorporaci- 
jančius pabėgti,-kad jie atsisa- jos nepripažinimo politiką. E 
kytų savo sumanymo. t -----------

Sihanoukas atmes 
Amerikos planus

TOKIJO. — Kambodijos prin
cas Sihanoukas pareiškė šiau
rės Korėjoje, kad jis atmes vi
sus Amerikos pasiūlymus baigti 
Kambodijoje karo veiksmus, jei 
tie pasiūlymai turės planą įvesti 
Kambodijoje koalicinę valdžią 
arba planą padalinti Kambodiją 
į kelias dalis. Sihanoukas pa
reiškė, kad tokie planai yra siū
lomi kai kurių Vakarų ir Rytų 
valstybių.

Susidūrė laivai
LONDONAS,; ^Netoli Islan

dijos krantų susidūrė Britani
jos karo frigata ir Islandijos 
greitlaivis. Tai .naujas “men
kių karo” incidentas. Britų 
žvejai gaudo žuvis 50 mylių 
nuo Islandijos krantų, o Islan
dijos karo laivai bando žve
jams trukdyti. Savo žvejus sau
go Britanijos Karališkojo lai
vyno trys frigatos. Britanijos 
gynybos ministerija praneša, 
kad per paskutines dvi dienas 
įvyko keturi susidūrimai, ku
rie laivams didesnės žalos ne-' Kambodijoje kariuomenės vir- 
padarė. Britanija pripažįsta šininkas generolas Sosthene 
tik 12 mylių teritorinius vande- Fernandez pasakė spaudos kon- 
nis, o Islandija paskelbė drau- ferencijoje, kad Kambodija pra- 
dimą žvejoti net 50 mylių zo- §yS Amerikos lėktuvų paramos 
noje. į ir po rugpiūčio 15 d., kada kon-
—    - ........................................................... —- < rmstari mi + of+o iirrKairrH

Australijos premjeras Gough 
Whitlam pareiškė, kad'Prancūzi
ja sulaužė savo tradiciją — klau
syti tarptautinių Įstatymų. Bom
bų sprogdnimas tik parodė, kad 
Prancūzijai nesvarbi Ramiojo 
vandenyno gyventojų gerovė.

Australijos darbo unijų fede
racija paskelbė prancūzų prekių 
boikotą tokiam laikui, kiek tęsis 
bombų bandymai,

Kanados užsienio reikalų mP 
nisteris Sharp pareiškė viltį, kad 
šie Prancūzijos bandymai bus 
atmosferoje paskutiniai ir kad 
Prancūzija ir Kinija abi suprr.s, 
kad pasaulio žmonės yra susirū
pinę dėV savo išlikimo.

Briuselyje Laisvųjų Darbo 
Unijų Tarptautinė federacija 
kreipėsi į viso pasaulio vyriau
sybių galvas, kad jos reikalautų 
Prancūzijos tuoj nutraukti ato
minių ginklų bandymus, ši or
ganizacija turi virš 50 milijonų 
narių'ir ji rimtai nutarusi ban
dyti'sustabdyti sprogdinimus 
atmosferoje. Prancūzija ciniš
kai paniekina milijonų žmonių 
reikalavimus, kad jų sveikatai 
nebūtų pavojaus, pareiškė fede- 
racitjos sekretorius Otto Kers
ten.

Anksčiau Mururoa buvo ap
leista, palmėmis apaugusi salelė, 
dabar čia prancūzai pastatė ae
rodromą, įvairius bandymams 
reikalingus bokštus. Sala yra 
800 mylių nuo Tahiti ir 2,600 
mylių nuo N. Zelandijos. Ato

miniams bandymams tarnauja 
ir kitos keturios salos. Už 20 my
lių esanti Agataufa turi sprogi
mo stebėjimo įrengimus, radaro 
stotį ir didelį aerodromą, kuria
me gali nusileisti ir didieji lėk
tuvai. Prancūzijos Polynezijoje 
yra apie 130 salų, išbarstytų 2,- 
500 kvadratinių mylių plote.

Londonas gerbia

duoti popierių Berlyno sienai ap-

Herbert K

ipta pinigu 
tVIV •dvokiftrm
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. greso yra nutarta užbaigti Ame- 
i rikos lėktuvų veiklą Kambodijo- 
t je. Generolas tikisi, kad Ameri
kos vyriausybė tęs paramą ir po 
tos datos, jei Kambodijoje vis 
dar bus šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo kareivių

Generolas Fernandęz pareiškė, 
kad Kambodijos karinė padėtis 
nėra tokia bloga, kaip rašo Va
karų spauda. Jis tačiau pripa
žino. kad kiekvieną savaitę Kam- 
bodija praranda tarp 800 ir 1,- 
200 kareivių užmuštais, sužeis
tais ar dingusiais.

LONDONAS. — Miesto auto- ' 
busai Londone vežios pensinin
kus nemokamai. Jau keleri me
tai Londono senieji gyventojai 
važinėja autobusais už pusę kai
nos, tačiau miesto taryba nutarė 
nuo rugsėjo mėnesio visiškai ne
imti iš senelių pinigų.

Sir Reginald Goodwin, Londo
no miesto tarybos pirmininkas, 
pareiškė spaudai, kad 65 metų 
vyrai ir moterys nuo 60 metų 
gaus pažymėjimus, su kuriais 
galės nemokėdami važinėti vi
sais miesto autobusais tarp 9:30 
ryto ir 4 vai. po pietų ir vakare 
nuo 7 vai.

— Liepos 5 d. Gimtasis Kraš
tas skelbia, kad liepos 2 d., ei
damas 72 m. Birštone staiga 

„ mirė Kaišiadorių ir Panevėžio 
komiteH vyskupijų vnldvtojas prel. Po- 
X,‘MinV.vnas Bakšys. ’ ELTA

— KAIRAS. — Egipto prezi
dentas Sadat išbarė Libijos re
voliucinės tarybos vadą Qua- 
dafi, kad jis nesustabdė Libi
jos radikalų žygio į Egiptą. 
Li kiečiai su automobiliais at
keliavo į Egiptą.

Quadafi bandė pasitraukti iš 
pareigų, tačiau jo vadovauja
ma taryba nesutiko jo paleisti.



I bos gali tą ligą sukelti.

vargo su receptu — Sodyba gali 
mielai (be pinigo) pasitarnauti
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnbš pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

' JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. _J

PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO GYDYMAS
Geras ir sėkmingas pakelto kraujospūdžio gydymas 

labai daug priklauso nuo atsakančio santykio tarp gy
dytojo ir paciento. Dr. Frank A. Finnerty Jr.

Daugelis turim pakeltą krau- 
jospūdį ir nekreipiame reikiamo 
dėmesio į tokią tikrai mirtį pa
greitinančią negerovę. Visi da
rome tą pačią klaidą: kol dar 
laikas — nesigydome reikiamai, 
o kai jau viskas pralošta — ta
da skubame, prašydami grei- 
čiausios ir geriausios pagalbos. 
Tada dažniausiai jokia sėkmin
ga pagalba nebegalima. Ir tas 
kartojasi nuolat, šitoks nežmo
niškas elgesys turi liautis mūsų 
tarpe. Tik pasižiūrėkime pakel
to kraujospūdžio reikalu medi
ciniškai tiesai į akis.

Sėkmingas pakelto kraujospū
džio (hypertensijos) gydymas 
— Ilgesnį laiką besitęsiąs didele 
dalimi ^priklauso nuo tinkamo 
santykio iš abiejų pusių: tarp 
gydytojo ir paciento. Inkstų li
gų srityje pasitobulinimo kur
suose, surengtuose vienos šio 
krašto gydytojų grupės (Ame
rican College of Physicfanas) 
Washingtone dr. Frank A. Fi- 
nnerny jr. tvirtino, kad pacien
tai nesilaiko gydytojo patarimų 
.kaip reikiant. Tiek privatūs, 
tiek klinikas lanką pacientai, 
ypač tie, kurie nejaučia pakelto 
kraujospūdžio negerumų — ne
prisilaiko ilgesniam laikui gy
dytojo nurodymų. Jie meta vais
tus ir jiems nurodytą dietą prieš 
pakeltą kraujospūdį. Jie ima 
vartoti jiems uždraustą druską. 
Užtat reikia atsakomo pacientų 
nuteikimo gydymuisi. Toks nu- 
teikimas galima tik tada, kai gy- 

’ ■ dytbjo ir paciento santykiai tam- 
; . pa šiltais. Labai gerai gydytojo 

vetoj piacient-ą gali nuteikti rei
kiamam gydymuisi subrendęs ir 
išlavintas nemediciniškas asmuo.
Kurių kraujospūdis diastolinis 
didesnis už 100 — turi gydytis

Ne kiekvienas pakeltas krau
jospūdis jau reiškia tikrą jo pa
kėlimą. Reikia po pirmo pama
tavimo dar du kartus pamatuoti 
su savaitės pertrauka. Jei pei'

Nuo
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Midland S vings aptar
nauja taupymo ir namų 
t>aškdlq rėikahis visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki 
£20.000.

51/4% 

&•/. ■

£■

'dbsbook Savings 
All accounts com- 
j>ounded daily — 

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

i-| J 
Nesenai išėjusi laukta 1

Juozės Vaičiūnienės knyga
| TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS

100 didelio formato psU daug paveikslų. Kaina $2.00.
III

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

iivinoka pašto persiuntimo išjudu.
Knygėj galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį Ar Money or

der) tokiu adresu:
NAUJIENOS 'I

ii ..
J 1739 S<>. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 jjj

g", į ~~~ - -t—r——-jr—r-—r ~ Į

tuos tris matavimus diastolinis 
(antras skaičius) kranjospudis 
yra aukštesnis negu šimtas (100 
mm Hg) — toks žmogus turi 
būti gydomas nuo pakelto krau
jospūdžio.

Dar ir kitu atveju žmogus tu
ri būti gydomas nuo pakelto 
kraujospūdžio. Įsidėmėkite visi 
sekančią tiesą: Jei kurio nors 
diastolinis kraujospūdis yra pa
stoviai tarp 90.ir šimto (100 mm 
Hg), ir jei toks žmogus yra jau
nesnis negu 45 metų, ir jei jo šei
moje buvo asmenų, sirgusių pa
keltu kraujospūdžiu bei jo kom
plikacijomis, ir jei toks pacien
tas turi pakitimus akies dugne 
(retinoje), širdyje ar inkstuose
— tokį, greičiausiai, reikia gy
dyti.

O jei diastolinis kraujospūdis 
yra, kaip minėta, tarp 90 ir 100, 
bet žmogus neturėjo šeimoje pa
keltu kraujospūdžiu negalavusių 
ir jis pats neturi pakeitimų akių 
dugnuose, širdyje bei inkstuose
— tokiam asmeniui nieko blogo 
neatsitiks, jei Su jo gydymu nuo 
hypertensijos bus palaukta vie
nerius metus. Tokį reikia medici
niškai sekti, bet ne gydyti.

Viešiems tas pats reikalavimas

Reikia pačiam pacientui būti 
pasirengusiam gydymui. Mat, 
gydymas nuo pakelto kraujospū
džio nėra tik piliulių paėmimas. 
Visai ne, nors daugelis mūsiš
kių kaip tik ir temano. Tai bai
si klaida. Tikras nuo hypertensi- 
jos gydymas yra visų pirma iš
pildymas šių trijų reikalavimų. 
1. Reikia sumažinti svorio per
viršį. 2. Būtina suliesint! krau
jas (cholesterolio ir triglyceri- 
dų kiekius sunormuoti: norma
lus kiek cholesterollio kraujuje: 
150-250 mg.%, o normalus tri- 
glycefidų kiekis: 30-135 mg '/c.
3. Nieko nepadės joks gydymas, 
jei pacientas toliau rūkys. Da- 

j bar suprasime, kad persivalgy- 
' mai, persirūkimai yra savižu-
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Netoli Bostono naujuose apartmentlniuose namuose kiekvienas gy
ventojas turi raktą, kuris {jungia elevatorių.- Saugumo tarnyba ste- 

bi ir mato, kada keltuvas naudojamas be rakto...

dystė. Taip, ir nė per plauką ki
taip! Mat, reikiamai nesigydžiu- 
siam nuo pakelto kraujospūdžio 
nebus galima išvengti keturių 
prie pagreitintos mirties pacien
tą vedančių negerumų: 1.’ krau
jo išsiliejimo smegenyse su vie
nos kūno pusė paralyžium 
(stroke); 2. širdies nusilpnėji
mo (congestive heart failure); 
3. širdies atakos; 4. inkstų ne
pataisomo sunykimo (renal fai
lure). Už tai liaukimės mažutė
lius piktinę — juos į neklusnu
mą, Į rūkymą savo elgesiais 
traukę. Jei yra kokia nuodėmė, 
tai didžiausioji tarp jų turėtų 
būti per rūkymą artimui ir sau 
mirties skatinimas. Visų šitų 
blogybių nė vienas turintis pa
keltą kraujospūdį neišvengs, jei 
jis neprisilaikys gydytojo nuro
dyto gydymosi būdo, įskaitant 
visą gyvenimą vaistų ėmimą nuo 
pakelti kraujospūdžio. Reikia 
gydytojo kontrolėje esant imti 
vaistus nuo hypertensijos net 
kraujospūdį sunormavus.

Ir vaistų nevarto jari tie j i turi 
lankyti gydytoją reguliariai

Kiekvienas pakeltu kraujospū
džiu negaluojantis turi regulia
riai lankytis pas gydytoją, ne
svarbu — ar jis ima vaistus, ar 
ne. Jei pacientas neateina re
guliariai pas gydytoją — gydy
tojas tokį turi pasišaukti apžiū
rėjimui. (leras sveikatos tikri- 
nimasis reguliariais laiko tar
pais atliekamas yra esminė da
lis. gydymosi nuo hypertensijos. 
Baisiai nukeičia kiekvienas, ku
ris kelis metus nesigydo, o atei
na gydytis tada kai viskas yra 
pralošta. Kai inkstai pagadina
mi neatitaisomai — nėra ko nė 
pradėti gydytis. Už tai reikia 
pacientas gydyti kuo papras
čiausiai. Tik tada- gali tikėtis, 
kad jis pildys gydytojo patari
mus ir ims jam būtinus vaistus.

Pertkferi vaistai nuo 
hypertencijos

Yra penkeri pagrindiniai vais
tai dabar vartojami visame pa
saulyje nuo pakelto kraujospū
džio. 1. šlapimo varantieji (diu
retics). 2 Reserpino gaminiai. 
3. Hydralazine deriniai 4. Alpha 
methyldopa. 5. (luanethidine. Jų 
Įvairias kombinacijas priseina 
kartais pavartoti, ypač Sunkiai 
gydymui pasiduodančiais hyper-

tensijos atvejais. Nesibijokime, 
kad kartais galvą paskaudėtų. 
Tai tik skiedros, palyginti su per- 
ankstyba mirtimi dėl nesutvar
kyto kraujospūdžio pakėlimo.

Kiti penkeri vaistai nuo hy
pertensijos dar tik bandymo sta
dijoje. Įdomu žinoti jų vardus 
— jie gali greitai pavaduoti da
bar naudoj amus, kai kuriuos dau
giau pašalinių negerumų suke- 
liančiuosius. štai tas dar bado
masis penketukas: 1. diazoxide.
2. sodium nitrbprosside. Š. pr'o- 
panlol hydrochloride; i. riliiib- 
xidil ir 5. clonidine.

Išvada.- Ryžkimės, keisti 
savo asmenybę. į žiribniškėšrię. 
Dirbkime tokiam pakeitiriitli gy- ’ 
dytojų talkihadfi. Rėnkimė tik
rais žmonėriiiš Savo vaikus. Tik 
tada pageririslthė gydyrriąsĮ ūho 
hypertensijos. Nuo jos reikia
mai nesigydžius — tikrai pa
greitinta mirtis mus kiekvieno 
laukia. Už tai laikykime savo 
nedraugu ' kiekvieną nesveikai 
besielgiantį, įskaitant ir rūkan
tįjį. Tokiems sudarykime sąly
gas pagijimui iš^taip visapusis- ■ 
kai žalingo įpro^o.

Pasiskaityti. Jlnternai Medi
cine News, Vol. j5 No: 14 July 
15, 1973.

Po čia aprašyto gydymo per 
pirmąsias tris savaites, tolimes
nis gydymas nustatomas pagal 
paciento stovį. Geležį, reikia nu
traukti, nes ji tokią ligą turinčių
jų blogai yra pakeliama, jei ji 
perilgai vartojama. Nutraukus 
minėtą kortisono vartojimą, nu
traukiama ir geležis tabletėse. 
Tik žymiai mažakraujystei esant 
geležis toliau duodama (nepa
miršti pasakyti ligoniui, kad jo 
viduriai nuo geležies pasidarys 
jubdi kaip Smala). Čia tas nie
ko blogb nesako; Taip gydant 
pacientas taisbši kaip ant mie
lių. Už dviejų mėnesių negali 

’fokib ligonio atpažinti. Ir sun
kiausius tos ligbš dtVejūs galima 
taip gražiai sutvarkyti, žinoma, 
žmogų pastatant į žmoniškas

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASISAUGOTI

Pfadiriio kolit^ Ivafkyiriaš

Klausimas. G eib. Daktarą pra- 
Į šau padėti mano* seseriai Lietu
voje. Ji savo lig41aiške taip a> 

I rašo. Jai dar tik 19 metų. Jau 
Į dešimtas mėnuo serga be pagal
bos. Tuštinantis idrtii su mėš
lu pasirodo trūpdHs ŠviėsaUŠ 
kraujo. Viduriai jos esti du kar
tu per dieną kartais -minkšti, 
kartais normalūs: Prieš tuštp 
nantis ji gauna-lengvus skaus
mus viduriuose. Jokia kita liga 

. ji nėra sirgusi. -Jokios operaci
jos neturėjusi. Gydytojai tenai 
nustatė, kad ji turi pradinį spaz
minį kolitą. Kas tai per liga? 
Kaip ji gydomaĮ Už paaiškini
mą iš anksto dėkoju* •

Atsakymas, vaizduotasis sto
rosios žarnos uždėjimas (ulcera
tive colitis) prasideda Tamstos- 
aprašomu būdu, ^/iaokiamė am
žiuje ta liga pasitaiko. Jei nėra 
organizmų, tą ligą Tamstos se
sers žarnose sukėlusių, tai reikia 
laikyti tą ligą prasidėjus po įvah 
rių nemalonių pergyvenimų. Sa
koma, kad žarnos yra veidro
dis viso to, kas dedasi žmogaus 
galvoje, jausmuose. •

Gydytojai ištypą storąją žar
ną specialiu prietaisu — vamz
deliu (proctoscope) randa pakito 
šia žarnos gleivinę? nuo paradi
nio, išburkimo, lengvai kraujuo
ti galėjimo iki tikrų žaizdų te
nai atsiradimo. Kartais prisieina 
operacijos keliu išimti žarnos da
lį. Pradžioje X-Ray nieko blogo 
nerodo, žarna minėtai tiriant 
atrodo kaip ružavas smėliu api
barstytas popierius. Gaunasi ma
ža mažakraujystę Vėliau gali 
gautis išopėjimaij jiems sugijus 
atsirasti žarnų susiaurėjimai. 
Kartais tokie gyvūnai kaip ame- 

I

apystovas. Vaistus su savimi 
Tamštos aprašomoje stadijo- vykstąs žmogus (turįs receptą) 

je ligonis pagydomai vienu pa- gali nuvežti. Receptą čia tiems 
grindiniu vaisto su aiitro vaisto vaistams pirkti gali kiekvienas 
pagalba. Tai tabletės vadinamos gydytojas parašyti. Jei turėsi 

| azulfidine ir putų pavidalo kor- 
. tisono kremas. Chemiškas tab-
i Iečių vardas — visame pasauly- — laišku ar asmeniškai. Sėkmė
je Žinotnds: salicylazosulfapyri-1 dieniais šitoks patarnavimas (o 
dine. O kortisono kremo var- taip pat dalinas ir trečiadieniais 
das; 10S4 hydrocortisone rectal 
foam (90 mg). Tabletės ima
mos PO dvi kas Šešios valandos 
— keturis kartus per dieną. Vi
so aštuohios tabletes per parą. 
Pasitaisius žarnai, imama tos ta
bletės kas šešios valandos (ke
turis kart per parą po vieną. Jas 
reikia imti mažiausiai per du 
metus be pertraukos (ik krau
jo baltuosius rutuliukus — ce
les reikia kartas nuo karto pa
tikrinti); Minėtą kortisono pu
totą kremą reikia iš tūbos suleis
ti išeinatnojon žarhon nakčiai, 
kas naktį pėt dvi savaites. Po to 
kas antra naktis per dvi savai
tės. Duoti reikia geležies table
čių po vieną tris kartus dieno
je pavalgius.

bei šeštadieniais) yra galimas. 
Iš tolimesnių ir artimesnių vie
tovių reikalingieji pagalbos to
kios gali skambinti Sbdybon te
lefonu: 925-8905. Sėkmės ge
riausią darbą — artimui pagalbą 
vykdant!

• Iš Londono į Edinburgą ei
nantį traukinį užtiko didelė snie
go pūga ir traukinys turėjo su
stoti plyname lauke.

Po keliolikos valandų įvykio 
vieton atvyko pageltos ekipa. 
Vienas iš jos narių įėjęs į vie
no vagono skyrių kreipiasi į susi
gūžusį nuo šalčio škotą;

— Esu iš Raudonojo kry
žiaus...

— Ir vėl... — Atsiliepia ško
tas. — Juk vakar, aukavau Lon
dono gaivejė.

i a u kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje
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MurpJty už LletfiVbs 
nepriklausomybę

Ryšium su Lietuvos okupa
cijos ir trėmimų minėjimu 
kongresmenas John M. Murphy 
birželio 11 d. padarė atitinka
mą pareiškimą, kuris įdėtas 
tos dienos Congressional Re
cord.

t Kaip įrodytu)^ kad lietuvių 
tauta upri gyventi nepriklau
soma, kongresmenas priminė 
penkis įsidėmėtinus įvykius: 
1941 metų sukilimą pt-iėš sovie
tinę okupaciją, 1944 — 1953 
metų partizanų karą, 1956 me
tų demonstraciją ryšium su 
įvykiais Rytų Europoje, s iški
liųjų dvasiškių ir civilių pro
testus prieš religinį persekio
jimą ir 1972 metų jaunuolio su
sideginimą bei demonstraciją 
prieš pavergėjus.

Savo pareiškimą kdrigresme- 
nas Murphy užbaigia šiais žo
džiais:

“Aš nuoširdžiai raginti dme- 
rikiečius paremti lietuvių tau
tos kovą už nepriklausomybę, 
kurios jie taip tvirtai nori.” 
LGK.



LENKO ĮSPŪDŽIAI OKUPUOTOJ LIETUVOJ
(Tęsinys)

Rusiškai, lietuvičkai, lenkiškai

Lietuvių vaikai ir jaunimas 
nenoriai mokosi rusiškai, rusų 
kalbą labai silpnai temoka, bet 
užtat noriai mokosi Vakarų kai-, 
bų. Beje, kalbėti rusiškai Lie
tuvoje yra skaitoma blogu tonu.

Tautinės problemos, kaip ma- 
' tyti, rūpi ne vien lietuviams. Tas 

pat lygia dalimi rūpi latviams, 
estams arba ukrainiečiams, ku
rie yra nepaliaujamai nutauti
nami. Tatai vyksta pirmoje ei
lėje per mišrias vedybas, per iš- 
keldinimą į kitus Sovietų rajo
nus, per kitataučių skyrimą 
aukštesnėms pareigoms.

Vilnius pirmoje eilėje užim
tas tokias apgyvenimo akcija. 
Visi oficialūs užrašai yra dviem 
kalbomis, ko nematyti kituose 
miestuose. Bendrai, juo toliau į 
Lietuvos gilumą, juo mažiau iš 
kitur atkeldintų žmonių. Mano 
prieteliai paklausus dėl netvar
kos fabrikų rajonuose, apie ko
kią minėjau rasinio pradžioje, 
atsakė, kad ten gyvena “vsiaka- 
ja svoloč”, ir tiktai juo toliau 
Lietuvos gilumon, tuo didesnė 
švara ir tvarka. Dar turiu pri
durti, kad daug kartų krautuvių 
pardavėjai lietuviai man sakė, 
kad galiu su jais kalbėtis lenkiš
kai, nes mūsų kalbą jie moka..

Tris dienas pabuvęs Vilniuje, 
pildydamas milicijos prisakymą, 
iš pat ryto nuvykau. į biurą Le
nino gatvėje liudijimo atsiimti. 
Jį man įteikė kitas valdininkas,

Kaunas

Atlikęs visus tuos 
Tatai mus grįžau pas sa.o 

mane paskatino paklausti, ar sėdome į automoL.b ir .švaž.a-.
šiek tiek mandegesnis.

galėčiau aplankyti — taip aš jam 
pasakiau — savo gimines kito
je Lietuvos vietoje. Tikrumoje 
mantik norėjosi aplankyti drau
gus.

Valdininkas atsakė, kad, žino
ma, jokių kliūčių nėra 
lesniu balsus pasakė —’ tik rei
kia įteikti milicijai pareiškimą 
nurodant; vizito vietą, vizito 
tikslą ir kuo tie giminės verčia
si, o (iš milicijos) atsakymą gau
siu po šešių dienų. Kai norėjau 
čia pat, paėmęs nuo jo stalo po
pieriaus lapą pradėti jį užpildy
ti, valdininkas atsakė, kad nėra 
reikalo skubėti ir kad galiu kitą 
dieną ateiti.

ir ty-

Iš Lenino gatvės nuvykau į 
rajoninę milicijos nuovadą už- 
simelduoti savo apsistojimą pas 
draugus. Ten turėjau užpildyti 
du vienodus formuliarus, kadan
gi turiu du vardu.

Ten yra toks nuostatas, kad 
dėl tikros identifikacijos reikia 
užpildyti tiek formaliarų, kiek 
turi vardų — ką į tai pasakytų 
pravažiuoją lotynai, sakysim is
panai. Pagaliau su juo sunkumų 
susiduria kiekvienas, skurio tė
vai davė du ar daugiau vardų. 
Iš eilės užpildoma tiek formulia
rų, kiek turi vardų, kiekviena
me formuliare iš eilės pirmuoju 
įrašant sekantį vardą, pavyzdžiui 
Jan Henryk Klos antrame for
muliare įrašomas Henrik Jan j tūkstančiai žmonių, iš kurių tik 
Klos! dalis besugrįžo į savo namus.

formalu- 
draugus,

vome į Kauną.
Į Kauną įvažiavome per seną

ją priemiesčio dalį ir pasukome 
prie mūsų šeimininkų draugų. 
Sekančią dieną pradėjome lan
kyti patį Kauną. Pirmas daly
kas, kurs man įsmego, buvo 
kad visi užrašai čia buvo vien 
lietuviški., žinoma, buvo trupu
tis užrašų dviem kalbomis, kaip 
taisyklė neprašytiems svečiams. 
' Pirmęe eilėje buvau papra
šytas aplankyti vietą prie muzi
kos teątro, kur pernai, 1972 m. 
gegužės 18 dieną paaukojo savo 
gyvybę jaunas lietuvis patriotas. 
Kaip vėliau namuose man nupa
sakojo, atsitiko taip:

Gegužės 18 dieną vienas Kau
no mokyklos mokinys, protestuo
damas prieš religijom nepakan
tą, prieš Lietuvos nutautinimą 
ir nelaisvę apsipylė benzinu ir 
save padegė. Ligoninėje dar še
šias valandas išbuvo gyvas. Po
licijos slaptai palaidotas nakties 
metu.

Sekantį rytą anksti visos Kau
no gatvės buvo išrašytos reli
giniais ir laisvės reikalaujan
čiais šūkiais. Prie teatro susi
rinko. žmonės, norėdami pagerb
ti didvyrio atminimą. Milicija 
juos brutaliai užpuolė, tačiau ga
vusi deramą atkirtu buvo pri
versta atsitraukti. Tik sekančią 
dieną, gavusi sustiprinimų, mi
licija įstengė minią išsklaidyti.

Buvo suareštuota apie du

\pie kitus nieko nežinoma. Man 
pasakojo apie pašalinimą iš mo
kyklų moŽinių, kurie išdrįso bal- 

i su kalbėti apie tą didvyrišką 
veiksmą. J

i Vadžioj e prie teatro buvo 
pradėta padėti gėlių puokštes, 
bet dėl padedantiems gresiančio 
arešto ir represijų žmonės liovė
si gėles nešę. Ta vieta slaptų 
šnipų tebebuvo sekama net ma- i 
no apsilankymo metu, taip kad 
buvau praverstas pro tfeatrą vi- į 
siškai nesustojant tragedijos 
vietoje. Be to, dar paprašė, kad 
ten nekalbėčiau lenkiškai.

Iš ten nuvykome į muziejuj 
Ten mačiau keliasdešimt puikių 
akvarėlių "prancūzų impresionis
tų stiliumi, kurios nesant tinka
mos konservacijos yra pavoju
je sunykti. Gaila, kad dar vie
nas lietuvių kultūros dokumen
tas liks sunaikintas; « f /

Išėję iš muziejaus girdėjome 
“varpų muziką” — senovinę ir 
dabartinę. Prie muziejaus yra 
bokštas šų varpais, kuriais kon
certuoja vietiniai artistai —• tė
vas su sūnumi. Ta muzika — 
vienintelė tos rūšies, yra vie
na iš Kauno retenybių. Muzikos 
metu į muziejaus aikštę susi
renka skaitlingai muzikos mė
gėjai. ,

Po koncerto dar apžiūrėjome 
“velnių muziejų, kur —•irgi re
tenybė — surinkta šimtas ir ke
lios dešimtys figūrų ir'figūrė
lių iš visų laikų ir pasaulio šalių.

Paskui nuvykome apžiūrėti 
vykusios šiolaikinių vitražų , pa
rodos. Paroda surengta senoje 
apleistoje erdvėje, kurioš -visi 
lankai buvo aptamsinti juodo-

Saulė leidžiasi Athens, Dhio mieste. Dviratininkas grįžta iš teniso žaidynių.

mis užlaidomis, taip kad viduje 
yra visiškai tamsu. Patamsiuo
se buvo galima tik įsivaizduoti,

Lietuvos “tarybų respublikos” 
sostinė

Baigdamas noriu dar žiupsnį
kokių neįkain uojamų vertybių įspūdžių Vilniaus. Gatvėse ar
turi ta cerkvė. Pati vitražų pa
roda buvo apstatyta kilnojamo
mis sienelėmis ir atitinkamai 
apšviesta. Vitražai — padaryti 
iš stambių stiklo gabalų raudo
nos, mėlynos ir žalios spalvų 
vaizduoja įvairias scenas iš “ta
rybinių” žmonių gyvenimo, vie
nu žodžiu koktus socializmas. 
Dar pamiršau pridurti, kad įei
nant į parodą mus pasitiko gre
mėzdiška gipsinė Lenino figūra. 
Išėjus iš parodos pastebėjau sa
vo draugų veiduose kažkokią su
sivaržymo išraišką.

Philomena Offers
TREASURELAND OF GIFTS ;

With Deposits of $250 to $5000 or More

Išvažiuojant iš Kauno, mano 
draugąi norėjo pasinaudoti pa- 
buvimu ir vienoje iš penkių vi
soje Lietuvjo tos rūšies (moto
rams reikmenų) krautuvių nu
sipirkti savo automobiliui kon
densatorių, kadangi smulkių au
tomobiliams dalių gazolino sto
tyse pardavimas ten nėra žino
mas Mano draugas priėjo prie 
stalo su dalimis Volgos automo- 
biliamš, momentą pastovėjo ir 
be žodžio išskubėjo laukan. Pa
klausus,- kas atsitiko, kodėl pa
keitė nuomonę, atsakė, kad jam 
reikalingos dalies ten nėra. “Ką 
žinai kad nėra, juk su krautuvės 
vedė j u nesikalbė j ai ?” paklau
siau. “Visos dalys, kokios tik 
krautuvėje yra, būna išdėtos vi
trinoje”, atsakė. Tokių Volgos 
dalių vitrinoje nebuvo.

Iš Kauno per Vilnių ■ grįžau 
į savo kraštą.

geležinkeliu važiuoti bilieto pir
kimo. Iš anksto bilietą į tą trau
kinį nusipirkti matomai galimy
bės nėra. Noromis nenoromis 
teko eiti į stotį anksčiau ir bi
lietą pirkti iš konduktoriaus. 
Bendrai, kelionė traukiniu ten 
yra rimta problema, žmogus nie
kada nežinai ar pateksi į trauki
nį, kadangi vagonuose yra tik sė
dimos vietos, o vagonai yra per
pildyti. Laimei, sąstate buvo 
vienas lenkiškas miegamasis va
gonas ir konduktorius pardavė 
man bilietą iki pat Varšuvos.

Atvažiavus ligi Lydos, stotyje 
pamačiau grupelę vyrų mundu
ruose, kurie vikriai subėgo į va
gonus, suvarydami keleivius į 
pertvaras. Pora jų — apsirengę 
kombinzonais — pradėjo knis
tis po vagoną. Tai buvo muito 
ir pasportų kontrolė. Klausinė
jo tik ar turi aukso. Mačiau kaip 
rausliojo po moterų rankinukus 
ir kišenes.

Nuo Lydos iki sienos mus ly
dėjo dešimt sargybinių.

Prisipažįstu, kad su dideliu 
džiaugsmu peržengiau Lenkijos 
sieną. “Na Antenie”

(Pabaiga) J. Pr.

viešose vietose pasilikus, žmo
nės pirmiausiai į akis krinta tas 
pilkumas, apdarų, pilkumas vei
dų išraiškoje, bet kokio linksmu
mo stoka. Žmonės daro amžinai 
susirūpinusių, tylių, stačiai nu
stebusių savo buvimu šioje (aša
rų) pakalnėje įspūdį. Tik ret
karčiais išgirsti garsiai kalbant 
rusiškai.

Visiška. stoka spalvingai ap
sirengusio jaunimo. Retkarčiais 
tik pamatai kokį jaunuolį “dži
nuose” (mėlynomis darbinėmis 
kelnėmis) . Keletą kartų manęs 
paklausė, ar aš kaip lenkas ne
turiu parduoti kokių drabužių.

Kas liečiamaistą, tai nusipirk
ti nėra sunkumo ir palyginti ne
brangiai. Vilniuje kavinių ir res
toranų mažai tėra. Gyvai veikia 
vienas naktinis lokalas, kur veik 
nėra galimybės įtilpti.

Laimei, Vilniuje visiškai nė
ra pastatų iš Stalino laikotar
pio. užtat statoma daug naujo 
stiliaus, suderinant su paties 
miesto stiliumi.

Keliai Lietuvoje geri, būtent 
tarp didžiųjų miestų, autostra
dos. Benzinas labai pigus. Ben
zino stotyse jokio patarnavimo 
nėra — benziną pačiam reikia 
įsipilti. Privatiems automobi
liams patarnaujančių stočių nė
ra. Pataisymus atlieka mecha
nikai iš transporto bazių. Auto
mobiliams pakeitimui dalys taip 
pat perkamos pas mechanikus 
“privačiai”.

Kelionė atgal prasidėjo nuo
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PER ANNUM 
ON SAVINGS CERTIFICATES 
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Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

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

TeL 421-3070

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.



f,-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

1739 So. HaMad Mrwt, CMc^o, IIL HM. TatepiMna HA 14100

SECOND • CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS

Subscription Kates:
Ln Chicago $22.00 per year. $12,00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
SI 1.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada $22.00 per year; 
•ther countries $23.00 per year.

15 cents per copy, 10 e. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose: 

metams _______ _____ .
pusei metu __________ _

trims mėnesiams  
vienam mėnesiui

012.00
07.00
03.00

Kitose JAV vietose:

pusei metu 011.00

vienam mėnesiui

Kanadoje: 
metams — 
pusei metų ---
vienam menesiui

Užsieniuose: 
mA ta mg _
pusei metų ____
▼teoam mėnesiui

0x00

$1X00

Naujienos eina kasdien, i laki riant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1738 So. Halsted SL, Chicago, 
m. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu ru užaakyznu.

Lietuviai turi maitinti rusus
Nepriklausomos Lietuvos laikais lietuviai ūkininkai 

pagamindavo visiems krašto gyventojams pakankamai 
duonos ir mėsos. Kraštą pavergę rusai aiškina, kad Lie
tuvoje ūkis buvo neracionalus. Mažus ūkius turintieji 
ūkininkai nepajėgdavo išnaudoti žemės, negalėdavo už
siauginti gerų galvijų. Pirmoms okupacijos savaitėmis 
rusai ir rusams pasišokusieji tarnauti lietuviškieji kvis- 
lingai mažažemiams ir bežemiams prižadėjo duoti žemės, 
bet kai krašte įsistiprino, tai visus bežemiais padarė.

Lietuvos komunistų partijos vadai, pakeitę savo nuo
monę pagal Maskvos įsakymą, tada aiškino, kad suda
rius valstybinius ir kooperatyvinius ūkius gamyba padi
dės ir visi žmonės geriau gyvens, šiandien kiekvienas įsi
tikino, kad rusiški dvarai Lietuvoje neprigija, jie nepa
jėgia pagaminti daugiau, javų, o karvės neduoda daugiau 
pieno. Visoje Lietuvoje labai gerai prigijo nauji dvari
ninkai, bet buvusieji ūkininkai blogiau gyvena ir laukai 
mažiau naudos neša.

Dabartinėje Lietuvoje žemės ūkio reikalai šiais me
tais yra žymiai blogesni, negu buvo praeitais ar užpraei
tais metais. Komunistai visą laiką kalba apie mokslo ži
nių pritaikymą Lietuvos žemės ūkiui, bet tos- mokslo ži
nios Lietuvos laukams netinka. Juo daugiau tų mokslo 
žinių jie pritaiko, tuo mažiau javų prikulia. Juo didesnis 
rusų skaičius apsigyvena lietuviškuose kolūkiuose, tuo 
mažiau pieno karvės duoda. Visoje Lietuvoje žemės ūkio 
reikalai tiek pablogėjo, kad “tarybinės” Lietuvos žemės 
ūkio ministras M. Grigaliūnas kreipiasi į partijos narius, 
prašydamas kreipti daugiau dėmesio į visus ūkio reika
lus, ypač į pieno ūkį.

Įvairūs propagandistai aiškina, kad visa Lietuva mo- 
dernėja, steigiamos naujos pramonės šakos, Šiauliuose 
gaminami dviračiai, o Kaune audžiami įvairūs audiniai. 
Bet M. Grigaliūnas apie Lietuvą turi kitas žinias. Pagal 
naują Brežnevo penkmečio planą, Lietuvai įsakyta vys
tyti “gyvulininkystės ir bekoninės kiaulininkystės vys
tymas”. Ypatingas dėmesys Lietuvoje privalo būti krei
piamas į pieno ūkį. Grigaliūnas netiki Lietuvos pramonė- 
jimu, bet jis yra susirūpinęs pieno gamyba. Jeigu lietu
viai negamins daugiau pieno, tai Grigaliūno patarnavi
mai rusams nebus reikalingi. Grigaliūnas rusų grėsmę 
žino, todėl jis ir yra pieno ūkiu labai susirūpinęs.

Okupantas įsakė lietuviams ne tik nustatytą kiekį 
pieno primelžti, bet jis įsakė kiekvieną metą pieno ir mė
sos kiekį didinti. Grigaliūnas buvo pastatytas primelži-

mui kontroliuoti. Jis pats asmeniškai, aišku, ntmelžia, 
bet jis turi prižiūrėti, kad varovai ant melžėjų sprando 
sėdėtų. Varovai ir melžėjos. Grigaliūno nebeklauso. Ke
lias melžėjas Grigaliūnas buvo išsiuntęs į Maskvą meda
liams prisegti, bet net rusiški medaliai nepriverčia lietu
viškų melžėjų ištraukti daugiau pieno. Gal to pieno ir nė
ra ko iš tešmens traukti, bet Grigaliūnas turėjo konsta
tuoti faktą, kad kiekvieną metą sumodernintos Lietuvos 
pieno ūkis duoda mažiau pieno. Jo surinkti ir paskelbti 
statistikos duomenys rodo, kad “tarybinėje” Lietuvoje 
kiekvieną metą žemės ūkio darbininkai pagamina mažiau 
mėsos ir pieno.

Jeigu paimsime 1966 metų gamybą pagrindan ir skai
tysime mėsos gamybą 120 vienetais, o pieno gamybą 110 
vienetų, tai 1967 m. mėsos gamyba sumažėjo iki 113 ,o pie
no iki 109; 1968 metais mėsos gamyba sumažėjo iki 108, 
o pieno iki 109; 1969 m. mėsa pakilo iki 114, o pienas kri
to 109; 1970 m. mėsa —108, o pienas —102, o 1971 m. mė
sa — 110, o pienas nukrito iki 99. Paskelbęs šiuos statis
tinius duomenis, toliau Grigaliūnas šitaip rašo:

“Kaip matome iš lentelės, pieno gamyba plečia
ma nepakankamai. Nors iš viso per praėjusius pen- 
keris metus respublikoje padidėjo karvių skaičius ir 
jų produktyvumas, tačiau yra nemaža ūkių, kur 
karvių skaičius didėja lėtai arba net buvo .mažina
mas, mažėjo primelžimas iš karvės, o dėl to ir bend
ra pieno gamyba. Pavyzdžiui, per praėjusį penkmetį 
348 ūkiai sumažino karvių skaičių, 103 ūkiai — pri- 
melžimą iš karvės, 83 ūkiai — bendrą pieno gamybą.

“Šie trūkumai ypač ryškūs atskiruose rajonuose. 
Radviliškio rajone karvių skaičių sumažino 13 ūkių 
ir bendrą pieno gamybą — 9 ūkiai. Šiaulių rajone kar
vių skaičių sumažino 7 ūkiai, o bendrą pieno gamybą 
— 6 ūkiai. Panaši padėtis yra Anykščių, Pakruojo 
ir kai kuriuose kituose rajonuose....

“Daugelyje ūkių įsivyrauja negera praktika — 
karvėms skiriama mažiau pašarų. Ataskaitos rodo, 
jog 1970 metais vidutiniškai vienai karvei buvo iš
skirta jų 3 procentai mažiau, negu 1968 metais. Dar 
blogesnė padėtis yra atskiruose rajonuose bei ūkiuo
se”. (Komunistas, 1972 m. Nr. 2, psl., 11.).
Grigaliūnas savo studijoje tvirtina, kad pieno ir mė- 
gamyba sumažėjusi Šiaulių, Radviliškio, Vilniaus,SOS

Maišiogalos, Utenos ir kituose rajonuose. Gamyba ma
žėja,/nes minėtuose rajonuose stovintieji rusai ne tik visą 
pieną išgeria, bet ir mėsą suvalgo. Ilgus metus lietuvis 
melžė rusams pieną, bet, matyt, įgriso jam šitas darbas 
dirbti, todėl melžėjos ir neištraukia daugiau pieno. Jei
gu karvėms duoda mažiau pašaro, tai jos mažiau ir pieno 
duoda. Greičiausiai, karvėms skirtą pašarą reikėjo išga
benti į Rusiją. ■

Tame pačiame rašinyje Grigaliūnas primena, kad 
partijos centro komitetas Lietuvos pieno ir mėsos ūkiui 
priskyrė dar didesnes kvotas. Jis primena Lietuvos žem
dirbiams, kad centro komiteto paskirtus uždavinius rei
kia vykdyti, bet jo paties paskelbti duomenys rodo, kad 
savo žemės netekusieji lietuviai ūkininkai nekreipia daug 
dėmesio į centro komitetą.KVIRINALAS f.

Italijos valdžios rūmai
Kai po žiemos, lietuvio sode, Kvirinalo rūmų parke pradeda- 

sučirškia pirmieji varnėnai, tai mi tvarkymo darbai.
ženklas, kad žiema pasibaigė — Kvirinalas, tai oficialioji Ita- 
prasideda pavasaris, bet rome- Ii jos respublikos prezidento le
nui žiemos pabaigą, o pavasa- zidencija. Nors Italijos respu- 
rio pradžią reiškia tąsyk kai blika dar labai jauna, bet res-

Garsus Romos miesto "ispaniški laiptai", kur savo kūrinius išstato šimtai Romos dailininku, vi- 
liodamj užsienio turistus.

publikos prezidento rezidencijos 
rūmai — Kvirinalas buvo pa
statyti XVI šimtmetyje ir per
gyveno eilę įvairiausių audringų 
įvykių.

šiuos rūmus Kvirinalo kal
voje, XVI šimtmetyje pastatydi
no popiežius Grigalius XIII ir 
anuo metu jie buvo už dabarti
nio miesto ribų. Tai buvo popie
žiaus vasaros rezidencija. Jų pa
vadinimas yra kilęs nuo senovės 
romėnų dievo Kvirino. /

Napoleono karų laikotarpyje 
Kvirinalo rūmus užėmė pran
cūzų kariai ir po piepiažiaus Pi
jaus VII suėmimo šie rūmai bu
vo paversti imperatriaus rezi
dencija, tačiau taip susidėstė, 
kad juose Napoleonas niekad 
nesisvečiavo ir pirmasis monar
chas, kuris apsigyveno šių rū
mų puošniuose apartmentuose, 
paruoštuose Napoleonui ir jo 
žmonai Marijai-Luizai, buvp 
Austrijos imperatorius Pranciš
kus if jis svečiavosi Romoj 1814 
metais kaip, popiežiaus Pijaus 
VII svečias.

XIX amžiaus pradžioje, šių 
rūmų koplyčioje, kurios išmie- 
ros yra identiškos Sikstinos ko-' 
plyčiai, net 4 kartus įvyko kon- 
kliavos ir galop popiežių laiko
tarpis Kvirinalo rūmuose pasi
baigė 1870 metais, kai karaliaus 
Viktoro Emanuelio II-jo įsaky
mu Italijos kariuomenė įžengė 
Romon ir sulikvidavo bažnyti
nę valstybę, įjungdama ją Itali
jos karalijos sąstatan, o Kvirina
lo rūmai buvo konfiskuoti ir ta
po karaliaus nuosavybe. Deja, 
rūmų vidaus įrengimas karaliui 
Viktorui Emanueliui II-jam ne
patiko ir pernakvojęs jose tik 
viena naktį parinko Sau kitą re
zidenciją.

Antrojo pasaulinio karo me
tu vokiečių okupacijos ir tuojau 
po karo Kvirinalo rūmai nuken
tėjo labiausiai ypač juos labai
apnaikino Hollywood’o filminiu- monarchijos palikimas. Pirma-

kai, kurie juose siautėjo net 8 
savaites filmuodami scenas fil
mui “Cagliostro”. Jie nuo sienų 
negailestingai plėšė, jų many
mu, neefektingus fotografavi
mui, sienų apmušalus, pašalino 
palėpėsna ir rūsiuosna stilingus 
baldus, bei kitus meniškus pa
puošalus.

Dėl pokarinių finansinių sun
kumų rūmų priežiūra ir pagrin
diniu jų remontu susirūpinta tik 
1957 metais prezidentaujant pre
zidentui Giovanni Gronche. At
naujintos ir atremontuotos visos 
reprezentacinės salės, preziden
to privatūs apartmentai ir neiš
pasakytu puošnumu įrengtas šo
ninis rūmų flygelis, kuris ski
riamas kitų kraštų aukštiems 
svečiams — politikams, bei val
dovams, oficialiai vizituojan
tiems Italijos respublikos pre
zidentą. šios patalpos išpuoštos 
turtingais gobelenais, apstaty
tos puikiausiais baldais, o sienas 
puošia Italijos meno meistrų pa1" 
veikslai. Po remonto juose jau 
svečiavosi Anglijos karalienė 
Elizibeth II su savo vyru kuni
gaikščiu Philip, Prancūzijos pre
zidentas de Gaulle, Sovietų Ru
sijos didikas Podgorny ir dauge
lis kitų valstybininkų.

Kvirinalo rūmų priežiūra rū
pinasi prezidento generalinis se
kretorius. Be griežtai adminis
tracinių pareigų, laike oficialių 
priėmimų, jam priklauso ir vy
riausiojo ceremonijų šefo parei
gos, o taip pat jis priklauso ir 
prie artimiausių prezidento ben
dradarbių gyvenančių Kvirinalo 
rūmuose, i

Kvirinalo rūmus aptarnauja 
apie 430 žmonių, tačiau į šį skai
čių dar neįeina rūmų sargyba 
— kirasirų dalinys, susidedąs iš 
180 karininkų, puskarininkų ir 
kareivių.

šis spalvingomis uniformomis 
vilkįs rūmų sargybos dalinys yra

sis šios sargybos dalinys buvo su
formuotas kunigaikščio Emma- 
nuelio Filiberto 1567 metais. Į 
dalinį verbuojami tik , savano
riai iš kitų Italijos armijos da
linių, tačiau kandidatams stato
mi labai dideli reikalavimai. Be 
kitų reikalavimų kiekvienas kan
didatas turi būti tarp 1 metro 
90 centimetrų ir 2 metrų aukš
čio ir savo dalinio vado ates
tuojamas kaip išimtinai aukštos 
moralės asmuo. Kasdien vykdo
mas sargybos pasikeitimas yra 
nepaprastai didelė atrakcija ne 
tik turistams, bet ir vietiniams 
Romos gyventojams. Taip pat 
spalvingą vaizdą sudaro ir prezi
dento pravažiavimas Romos gat
vėmis, kurį lydi spalvingose uni
formose asmeninės sargybos da
linys. žara Nr. 1

IŠLEIS GIRININKO 
TENISONO UŽRAŠUS
Susirinkusi gegužės 5 d. į po

sėdį naujoji korespondencijos 
būdu išrinkta 1973 — 1975 me
tams Lietuvių Miškininkų Są
jungos Išeivijoj valdyba pasis
kirstė pareigomis sekančiai: 
Vincas žemaitis — pirminin
kas.
Jonas Žebrauskas — vicepirmi
ninkas.
Petras Norkaitis — kasininkas 
Juozas Skeivys — sekretorius 
Jurgis Gudaitis — valdybos na
rys.

Ta proga buvo nutarta išleisti 
L. M. S. I. penktuoju leidiniu 
parašytą ir sąjungai padova
notą kolegos — miškininko 
Aleksandro Tenisono “Girios 
Takais” — Nepriklausomos 
Lietuvos girininko užrašai”.

300 psl. leidinyje yra 24 no
velės. Skaitytojas bus nukel
tas į brangiąją tėviškę!

Juozas Skeivys 
sekretorius

Prelato Paskausko palikimas 
3

Toliau rasta teismo, kad ieškovai Vin
cė Sunelaitis, nežinomieji paveldėtojai 
ar palikuonys mirusio Vinco Paškausko, 
nežinomieji paveldėtojai ar palikuonys mi
rusios Onos Skrickis, nežinomieji pavel
dėtojai ar palikuonys mirusio prelato Jur
gio Paškaus, arba Paškausko, ir nežino
mieji savininkai buvo gavę kvietimus į 
teismą viešu pranešimu, kas pagal būdą ir 
turinį visais atžvilgiais atitiko įstatymo rei
kalavimus. Visi išvardintieji ieškovai ne
atvyko j teismą ir yra laikytini, kad nenori 
teisme pasirodyti arba atsiliepti į šį pra
šymą.

Toliau rasta teismo, kad ieškovai Wil
liam G. Clark. Ul.nois valstijos gynėjas. Či
kagos Katalikų Vyskupas, kaip vienašme
nė korporacija, su (atstovais) Kirkland. 
Ellis, Holsen, Chefetz ir Masters, Marylin 
Petraitis, Joseph Paškas, arba Joseph Paš- 
kauskas, ir John Paškas, arba John Paš- 
kauskas), su (atstovu) Roger F. Maritote 
atvyko į (eismą ir davė parodymus čia 
svarstomoje teismo byloje.

šiai bylai duodama eiga pagal kun. 
Walter Urbos prašymą, kaip Vykdytojo 
(prižiūrėtojo) mirusio prelate Jurgio A.< 
Paškaus, arba Paškausko, turto ir gavus 
atsakvinus ieškovu — William G. Clark, 
Illinois valstijos gynėjo, Čikagos Katalikų 
Vyskupas — vienašmenės korporacijos, 

Marilyn Petraitis, Joseph Paškas arba Jo
seph Paškauskas, John Paškas, arba John 
Paškauskas, bei jų atitinkami advokatų, ir 
gavus atsakymą iš Gregory A. Gelderman, 
globėjo Vito Paškausko, arba Vyto Paskųs, 
ir Denis Paškausko, arba Dennis Paškus, 
ir Vido Kuzmicko, nepilnamečių ieškovo 
ir atstovautojo pagal čia pridėtą papildo
mą prašymą ir iš kitų ieškovų ir atstovau- 
tojų tų, kurie, gal būt, yra Jungtinių Ame
rikos valstybių karinėje tarnyboje.

Teismas, išnagrinėjęs visus pareiški
mus, įrodymus; kartotekas ir užrašus šios 
visos bylos ir išklausęs visus liudininkų 
parodymus ir įvertidamas atitinkamų su
interesuotų šalių įrodymus, išklausęs visus 
argumentus ir nuodugniai su viskuo susi
pažinęs, randa:

1. Teismas turi pilnas teises šioje bylo
je, kuriai duota eiga.

2 Ieškovai: Petronėlė Šleževičienė, 
Levusė Pečiulienė, Ono Dubinskienė, Ele
na Paškauskas, Vincė Sūnelaitis, Ona Ma
čiulis Lenktaitienė, Albinas Paškauskas, 
Marylin Petraitis, Jaseph Paškas, arba Paš
kauskas, John Paškas, arbaPaškauskas, Vi
tas Paškauskas, arba Vyto Paškus, Denis 
Paškauskas, arba Paškus, Vidas Kuzmic
kas, Gediminas Paškauskas, Philomena 
Skrickis, Ona Skrickis, Jurgis Skrickis, ne
žinomi mirusio Vinco Paškausko paveldė
tojai ar palikuonys, nežinomi paveldėto
jai ar palikuonys mirusios Onos Skrickis, 
nežinomi paveldėtojai mirusio prelato Jur

gio A, Paškaus, arba Jurgio A. Paškausko, 
ir nežinomi savininkai, esą ar galintys 
būti velionies paveldėtojai pagal įstatymą, 
arba teisėti prelato Jurgio A. Paškaus, ar
ba Jurgio A. Paškausko, paveldėtojų inte
resų įpėdiniai, kaip klasė reprezentuoja 
visus teisėtus velionies paveldėtojus;

3. Miręs prelatas Jurgis A. Paškus, arba 
Jurgis A. Paškauskas, Cook apskrities, 
gyvenimą pabaigė apie gruodžio mėn. 4 d. 
1965 m., palikdamas savo paskutinę valią 
ir testamentą, kurio nuorašas pridėtas 
prie šios bylos prašymo, ir minėtas doku
mentas buvo priimtas į Illinois Cook ap
skritis Apylinkės Paveldėjimų Teismą, Pa
veldėjimų skyrių, ir testamentiniai laiškai 
buvo išduoti šio teismo prašytojui kun. 
Walter Urbai 1966 m. Birž. 24, kaip Vyk
dytojui.

4. Sekantys nuostatai yra įrašyti prela
to Jurgio A. Paškaus paskutinės valios an
trame paragrafe,' būtent:

“Visa kita liekana ir palikimas iš mano 
turto, kurį aš turėjau prieš mirdamas, ne
žiūrint kokios rūšies ir kurioje būklėje, aš 
atiduodu, paskiriu ir užrašau Lietuvių Pen
sininkų Kunigų Namų Fondui (kuris būtų 
žinioje vyskupo Vincento Brizgio ir mano 
valios Vykdytojo ir Čikagos skyriaus Lie
tuvių Romos Katalikų Kunigų Draugijos 
pirmininko) ir kuris turi būti panaudo
tas pastatyti minėtam Lietuvių Pensininkų 
Kunigų Namui Čikagoje arba prie Čikagos, 
Illinois, USA”.

Ieškovas kun. Petras N. Katauskas yra 
Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Draugi
jos Čikagos skyriaus pirmininkas ir kun. 
Walter Urba yra prašytojas ir mirusiojo 
palikimo vykdytojas (executor).

5. Prelatas Jurgis A. Paškus, arba pre
latas Jurgis A. Paškauskas, parūpindamas 
sumą iš savo turto, kuri turėtų būti panau
dota pastatyti ir išlaikyti pensininkų lietu
vių kilmės Romos Katalikų kunigų na
mams arti Čikagos arba Čikagoje, Illinois, 
turėjo galvoje bendro pobūdžio šalpos in
tenciją. Jo intencija buvo, kad jo paliki
mas būtų paskirtas amžinai naudotis pa
veldėtojams, į pensiją išėjusiems Romos 
katalikų'kunigams lietuvių kilmės Čika
gos apylinkėje, Illinois. Testamentininko 
pasirinktas būdas ir pobūdis išryškinti jo 
pabrėžtą tikslą ir jo bendrą geraširdišką 
intenciją buvo atsitiktinio pobūdžio, kad 
pabrėžtų bendrą geradarybės intenciją.

6. šitoji suma, kaip vienintelė, yra ne
užtenkama įkūnyti minėtam užsimojimui.

7. Prašytojas kunigas Walter Urba, 
kaip Vykdytojas velionio palikimo, ir at
stovai vyskupas Vincentas Brizgys ir kuni
gas Petras Katauskas iš tikrųjų yra patikė
tiniai, paskirti testamentininko perimti ir 
vykdyti jo bendrą labdarišką intencijų. 
Jie negali įvykdyti-Įpareigojimų, testamen- 
tininko uždėtų, nes fondas šiam tikslui 
yra nepakankamas, ir jų parinkimas, kaip 
patikėtinių, buvo testamentininko tik atsi
tiktinė labdarybės intencija.

8. šis teismas privalo pertvarkyti anks
čiau minėtą'kalbos pobūdį, kuris yra įra
šytas mirusiojo valios likusioje dalyje, an
trame paragrafe — perredaguoti ir suteik
ti naują pobūdį ar metodą, kuris išreikštų 
testamentininko bendrą labdarišką inten
ciją.

9. Atsiliepiantis ieškovas, Čikagos Ka
talikų vyskupas, kaip vienašmenė korpo
racija yra paskelbusi planą pastatyti namą 
visiems pensininkams Romos Katalikų 
kunigams Čikagos apylinkėje.

10. Pensininkai Romos katalikų kuni
gai, lietuvių kihnės, bus aptarnaujami ši
tame name, kuris bus pastatytas Čikagos 
katalikų vyskupo, vienašmenės korporaci
jos.

11. Bendroji labdariška testamentinin
ko intencija bus įvykdyta, jei perredaguo
jant ištisa liekanti turto suma bus atiduo
ta Čikagos katalikų vyskupui, kaip vie
nintelei korporacijai, ir panaudota pasta
tyti minėtam pensininkų Romos katalikų 
kunigų namui. «

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i e n r a š t {
“NAUJIENAS”

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DU ANNA BALIONAS
akIų, ausų. nosim

IR ėftitKLM LIGOS

2858 W. 6«rd Street
Valandos pagal susitarimą

Apgaulingi kelionių agentai

DR. K. G. BALUKAS
IR

OR. FANG C LU 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGIJA 
•449 So. Putoki Rd. (Crawford

ModicSl Building). Tai. LU 5-644* 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE, IL. Tai. 599-0500 

Priima ligonius pagal suaitanm*. 
■>ei neatsilieptas ^kąjąbiąti. $744012

Šiandien kelionių į Lietuvą 
tvarkymas komplikuotas, rei
kalaujantis patyrusių žmonių, 
turinčių legaliai veikiančius 
kelionių biurus, gerai žino
mus net tik Inturist Maskvoje, 
bet ir valdžios įstaigoms Ame-

keliautojų 
aplankyti 

mūsų tar-

DR. G K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Toiof. 495-0533 

Fox Valley Madlcai Cantor 
840 SUMMIT ST;

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

OH PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WIST 71st STREET 
"Ofisas: HEmiock+5849 

Raxld.: 388-2233

OFISO VALANDOS:
nrrnkdieniais ir ietvirtad, 1—7 vaL. 
xsxrai. penktadieni nuo 1—5. tree.

ir iėftMl tikūi šmitarua.

Rou GI 8-0873

DR. W. EISIM - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GlNEfdjLOGINS CHIRURGIJA 

8132 So. Kėdžia Avs., WA 5-2870
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia,' skambinti Ml 3-0001.

OR. NINA KRAUCEL -” 
KRIAUČEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
5132 So. KEDŽIE AVĖ. 

Telef. WA 5-2570.
Neatsihepuš — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise tek: HE +1818 arba RE 7-9700 
zsadehcijos: PR 6-9801

DR.j. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

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

Tikrina ' akis, Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.
■ ■ UI Į ——WWW

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, 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
Naujas rėž. felef.: 448-5545

DU P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS 16 CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Kasdien didėjant 
skaičiui, norinčių 
gi minęs Lietuvoje, 
pe atsiranda ir tokių, kurie no
ri pasipelnyti iš tų kelionių. 
Apie tarptautinį turizmą jie ne
turi jokios nuovokos, bet jie 
imasi šio darbo. Jie neturi rei
kalingų leidinių turizmui orga
nizuoti, bet jie skelbiasi agen
tais. Jie ieško norinčių važiuo
ti lietuvių tarpe, o vėliau suras
tus keleivius atiduoda svetim
taučiams, kartais abejotinos 
vertės specialistams.

Greitai pasipelnyti norintie
ji žmonės, ko gero, net nesu-

fr

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

oro vėsintuvą,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
9

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
i BEVERLY HILLS GELiNYčlA

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

i ~ .......... r •>.

PERKRAUSTYMA1

Leidimai —. Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

SS'■įtu. n ■

(PUTĖAMEN1AS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Telef.: HEmlock +2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL 60629

sek-
vaL'

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

1454 WEST 71 st STREET ,•
Ofise telef.: HEmlock +2123 
R*rid. telef.: Glblon 8-6195

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

H ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - ProteiaL Med. Ban
dažai. Speciali pfgalba kojoms
(Arch Sup petit) Ir t t

VaL: p—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2i50 Wett 63rd St4 Chicago, Ui. 60629 

Telef.: PRoipocf 6-5084

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

pranta, kokią atsakomybę jie 
prisiima, kada sugalvoja labai 
skambiusĮ bet dar neegzistuo
jančius kelionių biurų vardus, 
kaip lietuvių tarpe buvo garsi
namas “Vilniaus kelionių biu
ras”, ir pradeda reklamuotis 
lietuviškuose laikraščiuose. 
Džiugu pripažinti, kad Nau
jienose tokio biuro nereklama
vo ir bereikalingai žmonių į 
bėdą neįvėlė.

Neturėdami patyrimo, netu
rėdami leidinio ir net neturė
dami registruotos įstaigos, jie 
pradėjo fantastišką biznį. Te
lefonais jie ėmėsi gaudyti būsi-* Nepalyje 
mus klientus, davė jiems fikty
vius adresus, privačius butus 
pavertė įstaigomis, o virtuvę 
padarė pačia svarbiausia tu
rizmo sale. Kas iš tikrųjų tvar
ko įkliuvusios aukos kelionių 
reikalus — lieka didžiausioje 
paslaptyje, nes rankpinigiams 
duotas šimtas dolerių lieka be 
teisingo ir teisėto pakvitavimo. 
Vietoje atsakingo pareigūno 
parašo, joks pakvitavimas ne
duodamas, o rankpinigių če
kis prašomas išrašyti asmenis- is^a^mai V1S 
ku vardu.

Kad būtų galima patraukti gauįam klientui lieka daryti? 
nesumas Jam reikia vėl iš naujo, kad ir 

.; . . pavėluotai, tvarkyti visus ruo- 
bendralaiškį ir §jamos kelionės reikalus. Jis 

turi kreiptis į legaliai veikian
tį ir biznį tvarkingai darantį 

‘S kelionių biurą ir vėl pradėti 
;susitarimus tai pačiai kelionei.. 
O apgaulingą nesamo kelionių 
biuro vedėjus, atiduoti valsty-

ij

Nepalyįe yra kali dideli tiltai, laidžią gyventojams lengviau susisiekti tarp 
aukšty kalny. Tiltai labai brangiai kainavo, bet jie pagreitino prekybą. Pa
veiksle matome nepaliečius, artėjančius prie Katmandu miesto. Gyventojai 
kupranugariais neša prekes į Katmandu. Paveikslą nutraukė žurnalistas J.

Kaributas, praeitais metais užsukąs į Katmandu Ir kitas Nepalio vietas.

ro. Toks elgesys sukelia nepa
sitikėjimą ir nereikalingą pyk
tį-

Kiek teko patirti, tokių ap
gaulingų, leidimų neturėjusių 
ir savo klientus apgavusių 
agentų lietuvių tarpe jau Jjuvo 
keturi. Jie visi turėjo nutrauk
ti savo darbą, nes Amerikoje 

dėlto neleidžia
žmonių apgaudinėti.

Kas tada nusivylusiam ir ap-

daugiau keleivių, i 
skambaus vardo kelionių. biu-‘ 
ras paruošia J 
siuntinėja kiekvienai aukai. 
Neturėdami tikslių informaci
jų, jie skelbia, kad kiekvienas 
keleivis be primokėjimo gali J 
vežtis 60 svarų bagažo, kada* 
visiems turistinėj klasėj yra’ 
nustatyta 44 svarų riba. Neap
dairūs žmonės . patiki tokiais _
bendralaiškiais ir patenka į 
spąstus, kaip muselė į vora
tinklį.

Neturėdami reikalingų leidi- , 
mų ir neturėdami turizmui rei
kalingų rūšių, toki fiktyvūs kė-, 
lionių biurai neneša jokios at-1 
sakomybės. Jeigu klientas pa- i 
prašė pakvitavimo arba kelio
nės dokumentacijos tikroms 
atostogoms ar kelionės užtikri-, 
nimui, tai staigiai visa ta kelio-j 
nė išįra, kaip vėjo nupūstas 
kortų namelis. Skambaus var-j 
do kelionių biuras staiga pa
virsta privačiu asmeniu, nu-1 
traukiančiu su klientu padary-' 
tą susitarimą. Jis grąžina pa-! 
imtus rankpinigius ir pasą (Dar 
gerai jei grąžina), ir. pataria 
susirasti kitą kelionių biurą..

Nesamo biuro vardų prisi
dengusiam asmeniui nesvarbu 
joki susitarimai su klientu, ir . 
jo iš anksto padaryti susitari
mai su giminėmis Lietuvoje. 
Tokio biuro nėra, galvoja, tai, 
jam ir atsakomybė nekrinta. 
Taip jis galvoja, bet taip flėra. 
Jis apgavo būsimą keleivį, su
trukdė jo planuotą kelionę ir 
visai išardė galimybę nuva-

su savišiais.
rašinėjimą apgaulingas Agen
tas išmeta j šiukšlių dėžę, 
geraširdį ir juo pasitikėjsį kli
entą toks aegntas kvailiu pada-
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

i KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI
VKipats Dievas yra arfl tiems, kurie sudaužytos širdies yra; Ir gelbsti 

Htms, kurie turi H0dh| dvasi#. Teisusis tur daug kentėti, bet Dievas Išfel- 
{ bsti (į ii to visė. Pseimaš 34:18,19.

Teisusis puola septynis kartus, bet vėl atsikelia. Sal. p. žod. 24:16.
i • a

Jeigu kartais atsitinka taip, kad pasijuntame, jog jau einame netikru 
į keliu, kuris neveda į atlyginimą, tada žinokime, kad prisigausime, kaip 
i Viešpats iš anksto yra pasakęs. Bet kartais Dievas leidžia ant mūsų tokius 
atsitikimus, kad suminkštinus mūsų širdis ir padarius mus tinkamais pri- 

I imti palaimas, tokias kaip Dievui patinkamą nuolankumą, didesnį uolumą, 
! apsisaugoiima ir ištikimumą ateityje. Taigi matome, kad ir nekurios gyve
nime padarytos klaidos, gali patapti laiptais, kuriais lipdami mes pasiek- 

i siine aukštesni malonės ir tiesos laipsnį.

Kristus pasakė, kad jis Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
' Hekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
į taus bažnyčia. 1 visus žinos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
i knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia1’. Ją nemokamai gausite, je* 
parašysite tokiu adresu: F. Žavisi, 3715 W. 66th 5tw Chicago, Illinois 60629

BV. RAITO TYRINgTOJAI
1IBBB1BBBIB1BBBBBBBBB1BB1BBBBBBBBHBBBBBB
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Su juo vestą susi-

o

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryli įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus • išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

I NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

I liti ■•ftaifti.i fl irti. ftfMrrf irti

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelate
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
, __________ ____ - - ■ .1111 ■ -

bės gynėjų, kad ištirtų visą rei
kalą. Įdėtus pinigus galima at
siimti, jeigu suktas agentas dar 
juos tebeturi, bet prokuroras 
negali priversti klientui mokė
ti už sugaištą laiką ir padary
tus atidėtos kelionės nuosto
lius.

Jeigu kas dar šią vasarą nori 
nuvažiuoti į Lietuvą, tai pa
tarčiau būti atsargiems ir su 
sukčiais neprasidėti, kad nfeat- 
sitinktų, kaip man atsitiko. 
Geriausia eiti į ilgametę prak
tiką ir gerą vardą turintį biurą; 
negu pasitikėti blogais, o kar
tais ir suktaiš žmdhėrhiš. Rim
tai kėlibnei į Lietuvą geriausia 
pasinaudoti gerą patyrimą tu
rinčių žmonių ir įstaigų patar
navimais. kėiiaiitbjas

■!

HOME
Street

6-2345-6

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I

VIKTORIJA STANKUS 
Pagal tėvus Maslauskaitė 

GYVENO 2108 50. Slst AVĖ., CICERO, ILL.

Mirė 1973 metų liepos 21 dieną, 4:00 vaL po pietų*- jsjdaukusi se
natvės. Gimusi Lietuvoje, Suvalkų guber., Seinų apskrity, Maceinų 
kaime. ’ ' ’ .

‘Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: duktė Jean Vace, žentas, 2 seserys — Ona Ma
kauskienė su šeima ir J ūžė Kazokiėnė sii šeima, gyvena Lietuvoje, 
velionės .mirusio brolio Motiejaus Maslausko vaikai, gyvena Collins-' 
ville, Illinois, velionės. pusbrolio Motiejaus Gdbero vaikai, veliones 
mirusio vyro giminės Ahkudvičių šeima ir kiti giminės, draugai bei 
pažistaAii. - '

Priklausė Kęstučio klubui, LDS Cicero kuopai ir “Cicero 'Lietuvių 
Moterų Chorui. - .

Kūnas pašarvotas Vance koplyčioje, 1424 South 50th‘ Avenue, 
Cicero, Illinois.

Ketvirtadienį, liepos 26 dieną 9:00 vai. ryto būs lydima is kop
lyčios į St. Attracts parapijos bažnyčią, o po gedulingų-pamaldų bus 
laidojama kapinėse šeimos sklype.

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

Laidotuvių Direktorius J. Varice. Tel. 652-5245

Nuliūdę lieka:

Duktė, žentas, seserys, giminės

LIUDVINA BIGEIAENĖ 
Pagal tėvus Raustyte, GyV. Cicero, Ill. 
Tragiškai žuvo 1973 m. liepos 21 <L; sulaukusi 53 metų amžiaus. 

Gimė Lietuvoj, Druginiuose, Saulių apskrity.

Paliko nuliūdę: vyras Vincas, sūnus Ramūnas, duktė Jūratė Sil
verman, jos vyras Charles, teta, dėdė, pusseserė, pusbroliai, vyro gi
minės — broliai ir seserys su šeimomis bei kiti giminės, draugai, pa
žįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus koplyčioje, 1410 So. 50th Avė., Cicero. 

Trečiadieni, liejos 25 d. 8:30 vai. ryto bus lydima iš koplyčios į 
§v. Antano paiapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidoja
ma kapinių šeimos sklype.

Visi a. a. Liudvinos Bigelienės giminės, draugai fr pažįstami ma
loniai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini patar- 
navirna ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūrius, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Anthony B. Petkui. TeL 863-2108

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MbbEtfiNlSKOS AiK-CONDITiONED KOPLYČIOS
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EXPERIENCED RATE MAN
Call ANDY or STEVE

MOTOR DISPATCHER. INC.
2559 So. Archer Ave. 

842-3500

TOOL MAKER — TURRET LATHE 
Operator and assemblers must be 
experienced in electrical and mecha

nical assembly.
Steady work, fringe benefits. 
HILD FLOOR MACHINE CO.. 

INC.
5339 WEST LAKE ST.

HELP WANTED — MALE 
Derbininky Reikia

« PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

j I $ CHICAGOS IR 
I APYLINKIŲ

J. Kaributas, keliaudamas aplinkui Žemę, buvo užsukęs į Nepalį ir apžiūrėjo Katmandu 
miestą. Jam pavyko nufotografuoti nepaliečius, pardavinėjančius roputes.

LIETUVIŲ DIENA KENOŠOJE
Svečiai iš Čikagos

Liepos įnėn. 15 d., sekmadie
nį, apie 40 čikagiečių būrys, 
10:30 vai. buvusio šaunaus 
ulono Prano Runišos vadovau
jamu autobusu iš Brighton Par
ko 44-sios gatvės išvykome į 
Lietuvių Dieną Kenoshoje. 
Jauno šoferio atsargai vairuo
jamas autobusas, pamanev- 
ravęs miesto gatvėmis, išnėrė 
į “Dangaus” kelią, kuriuo, de
ja, dėl kelio remonto tikėti to 
greičio išvystyti negalėdami, 
kelias mylias slinkome, pro
tarpiais net pastovėdami. To
dėl Kenoshą pasiekėme kiek 
vėliau projektuoto laiko. Tai 
nieko nepakenkė.

Nuvykome pačiu laiku. Ten 
mus mielai pasitiko lietuvių 
būrys su šauliu Petrušaičiu 
priešakyje. Tuojau po mūsų 

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA
Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.10, o kietuose 

viršeliuose už $6.0f.
Abi knygas gausite, Jei pinigus pasilsite tokiu adresu: 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

1 MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustysi o 

įrankiai. Ugu metu patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, Hl. 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairią prekią.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chic«go, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 25«32£)

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

V. VALANTINAS
1 -Y . ’L "L—-——— ■  r—
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KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI "
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
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vende Frenkienė - Veitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. SI,50.

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

5. Meironis JAUNOJI LIETUVA, ooeme. 118 psl., S1.00.
6. Alfonsas Vembutes, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail. 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas įveistas, 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 pA$ma< 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., $1.00.

Valkai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
{pratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu 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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atvyko kitas cieeriečių unifor
muotų jūrų šaulių būrys, My
kolo Maksvyčio vadovaujamas. 
Mūsų broliai — jūrų šauliai sa
vo uniformose puikiai atrodė. 
Ne viena našliuke ir mergelė 
mielu živlgsniu stebėjo juos.

Jaukioje aikštėje, milžinų la
puočių pavėsyje, tvarkingai ir 
gražiai išrikiuotų JAV ir Lie
tuvos bei organizacijų vėliavų 
asistoje, įdomiai buvo atlikta 
Dienos programa. Po įžangi
nio žodžio ir invokacijos sugie
doti himnai, kviestieji visuo
menininkai ir kongresmenai 
tarė atitinkamus “žodžius”. 
Ypač gražiai lietuviškai turi
ningą ir įdomią kalbą pasakė 
čikagietis inž. pulk. K. Oksas. 
Kalbėjusiems buvo audringai 
paplota, nes visi jautriai pami

CTA gavo $6 milijonus
Chicagos tranzito" adminis

tracija (CTA) gavo du čekius: 
keturis milijonus dolerių iš 
Chicagos mero Daley ir du mi
lijonus iš Cook apskrities tary- 

Įbos pirmininko George Dunne. 
Tos sumos buvo liepos 6 dieną 
ko ne vienbalsiai užgirtos mies
to ir apskrities tarybų. Kiek 
anksčiau Chicagos miestas ir 
Cook apskrities buvo davę 
CTA $3.3 ir $3 milijonus, ku
riais CTA vertėsi iki praeitos 
birželio 30 dienos. Tuos pini
gus miestas ir apskritis surin
ko iš mokesčių nuo gazolino 
Tikima, kad gautais naujais 
milijonais CTA įstengs išsi
versti iki kol Jegislatūra išspręs 
visą masinės transportacijos 

reikalą.

nėjo Lietuvos laisvės kovoto
jus ir Laisvei pasiaukojusius: 
S. Kudirką, R. Kalantą, kūrė
jus savanorius, partizanus ir 
kitus tebesidarbuojančius Lie
tuvai išlaisvinti lietuvius ir nuo
širdžius lietuvių bičiulius, kaip 
kongresmeną Dervinskį ir kt.

'Jaunimėlis grakščiai pašoko 
kelis mūsų tautinius šokius. 
Oras pasitaikė labai puikus: 
nekarštas, »sausas ir nešaltas. 
Todėl aikštėje lietuvių tarpe, 
šmaikščiai savo tautiniais dra
bužiais pasipuošusios švaistėsi 
ukrainietės. Mačiau ir porą lat- 
vaičių bei estaičių. Viskas vy
ko pagal programą gražiai ir 
tvarkingai. Tikiuosi jog deta
liau viską aprašys kiti.

Labiausiai sąmonėn įstrigo 
netikėtas susipažinimas su iki 
šiol tebuvusiu pažįstamu tik iš 
Naujienų kultūringu žvalgu.

Kai pavaikštinėję aplinkui 
aikštę ir pasistiprinę Kenošos 
dailių lietuvaičių skaniais tau
tiniais kopūstais su dešromis ir 
kugelių, apsupome savo vėsi
nančiais gėrimėliais ištrošku
sius viliojusį barą, tai atsidū
riau šalia senyvo, bet gražiai 
apsirengusio džentelmeno, ku
ris, pastebėjęs mane ne “čio
nykščiu” esant, pasveikinęs 
paklausė: Las ir iš kur esu, kar 
tu pats prisistatydamas. žodis 
po žodžio, maloniame pašne
kesyje abipusiškai išsiaiškino
me ir net savo pseudonimus, 
kuriais Naujienose esame žino
mi, pasisakėme. Ta iš tikro 
miela progą mūsų “pasiaiški
nimą” ' sekęs kaimynas nuo
širdžiai pasiūlė abiem po tau
relę “V. O.”. Padėkoję jam at
sisakėme, nes troškulį malšino
me gaiviaisiais skysčiais.

Maloniosios pirmosios pa
žinties užantspaudavimui, už
uot mokėję už skysčius su laips
niais sumetėm po dolerį Nau
jienoms, kuriose abu bendra
darbiaujame. Abu pensinin
kai (nors, tiesa, ir ne vienodo, 
pajėgumo aukojimui) iškėlė 
mintį, jog būtų labai gražu, 
kultūringa ir naudinga, kad 
kiekvienas piknikai!tojas ar ki
tokių pramogų, renginiųlan- 
kytojas, kur kartais “burnai 
praskalauti” ir savo sveikatai 
kenkiant išeta po keliolika do
lerių, nepagailėtų nors po vie
ną doleriuką paaukoti lietuvių 
spaudos reikalui. Aukotojui 
tai reikštų tik mažą lašelį jū
roje, o spaudai (Naujienoms 
ar kuriam kitam laikraščiui) 

— būtų jau kaip “iš pasaulio 
po siūlą — nuogaliui marški
niai”.

Rengėjai turėtų tam tikslui 
tam tikrose viešai matomose 
vietose pastatyti atitinkamas 
auku dėžutes. Pabandyki me!

C

Pasaulis ne be gerų žmonių. 
Tik reikia sugebėti prie jų “pri
eiti” ir sudaryti palankią pro
gą jiems savo kultūringumą ir 
dosnumą veiksmu įrodyti, (kp)

Kiaulienos svaras $2?
Vartotojai gali tikėtis kiau

lieną, lašinius ir kitokius kiau
lių mėsos produktus šiomis 
dienomis pabrangsiant 20 nuo
šimčių ir daugiau perspėja rin
kos kainų žinovai. Vietoje da
bartiniu kainu $1.49 iki $1.40 
svarui, kiaulienos svaras Chi- 
cagos krautuvėse kainuosiąs 
iki $2.00.

ENGINE LATHE 
OPERATOR

MUST BE EXPERIENCED
M.E.C. CORPORATION
1546 N. MANNHEIM RD. 

STONE PARK 
626-4085

—HELp“wANfŠD — FBMALE 
Darbininkių Reikia

Nėra blogo kad 
neišeitų į gerą

Čikagiškiai nemažai susirūpi
nę dėl naujo maisto kainų kili
mo, kaltina prezidento “fazes” 
(Phase 1, 2, 3 ir dabar 4). kurių 
visas rezultatas buvęs vis aukš
tesnis kainų kėlimas. Vieninte
lis ginklas, kokį maisto pirkėjai 
dar turi, yra susilaikymas nuo 
valgymo. “Ar buvote maisto 
krautuvėje šiomis dienomis?” 
— paklausė viena šeimininkė 
reporterio. “Aš žadu nebeval- 
gyti!”

Pasirodo, nėra tokio blogio, 
kur neišeitų į gerą. Kita šeimi
ninkė pareiškė reporteriui: “Aš 
lioviausi valgiusi mėsą ir jau
čiuosi stebėtinai gerai!”

Gubernatorius atostogauja
Juo Chicagos Tranzito Ad

ministracija (CTA) skubiau 
reikalinga pagalba, juo ilgiau 
ji nudelsiama. šį kartą kaltė 
už delsimą verčiama guberna
toriui Walkeriui, kurs nepai
sydamas kvietimo į “viršūnių” 
konferenciją išvyko į Havajus 
atostogų.

“Viršūnių” konferencija tarp 
Chicagos miesto, mero Daley. 
Illinojaus seimo pirmininko 
Roobert Blair, senato pirmi
ninko William Harris, senato 
mažumos vado Cecil Partee ir 
atst. rūmų mažumos vado pa
dėjėjo Gerald Shea įvyko pra
eitą savaitę, bet gubernato
riaus kėdė tuščia ir konferen
cijos dalyviai nutarė susirinkti 
rugpiūčio 6 d., kai gubernato
rius bus grįžęs.

TRUMPAI |

— Southwest Kolegijoj ir ki
tose miesto kolegijose greitai 
prasidės Neighborhood Youth 
Corps, programos aukštesnių
jų mokyklų mokiniams 16 — 21 
m. amžiaus. Kreiptis į arti
miausią miesto kolegiją.

— Danutė Bandite ir Char
lene Slants haigė Mięhael Reese 
Medicinos slaugiu mokvkla.

— Adomas Andersort iš Mar
quette Parko apylinkės. Ame
rikos Legiono l-lo distrikto ko- 
mandierius, rugpiūčio mėn. vi
duryje vyks j Nationalinę Ame
rikos Legiono atstovų konfe
renciją Honolulu mieste. Ha
vajų valstijoje. Su juo kartu 
vyks ekskursantai Waltcris ir 
Ona Benzinai, taip pat Ona 
Ažukienė. Walleris nesenai iš
ėjo pensijon. Jis tarnavo vie
noje Amerikos geležinkelių 
bendrovėje dirbdamas įvairio
se keleivinėse linijose. Pri
klauso AL Don Varnas postui, 
kurio koniandierium paskuti
niais metais buvo A. Anderson. 
Jis yra Naujienų nuolatinis 
skaitytojas ir dažnai atvyksta 
talkon bei dalyvauja parengi
muose.

— Ponia Ellen Sasnauskas iš 
Orlando Parko apylinkės buvo 
klausiama pareikšti savo nuo-

CLERK — TYPIST
One person, permanent, to work in 
small insurance operation. Must type. 
Salary depending on skills, need 

immediately
N. MICHIGAN AVE AREA. 1 

Contact Mr. BROWN 
649-1334

KEYPUNCH OPERATOR
1st or 2nd shift, high pay, good 

benefits, flexible hrs.
Harlem and Armitage.

Call JANE at
237-9125

FOR WORKING COUPLE 
Start in Sept. Reliable woman 5 davs 
per week to care for one infant child, 
5 months old. Light housekeeping. 

Good salary for right person. 
References. Some English necessary 

ARLINGTON HEIGHTS 
398-0466

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

ATIDUODAMAS ŠUO, Collie ir Ger
man Shepard mišinys. Geras namų 
sargas ir žmoeaus draugas 10 m'ėn. 
amžiaus. Skambinti nuo 9 iki 9 v. v.

Tel. 776-8931

NEED A TYPEWRITER?
Rebuilt hv office machine rena’r man. 
No middle man profit. Priced from 
$10 (beeinner — student tvne) to $50. 
Also S350 electric Smith-Corona ma 

chine onlv $200.
452-8228

CADILLAC COUPE 1964

Elegant shane. Onę owner fa
mily car. Sweet riming engine.

Onlv $700.
452-8228

mohe įvairiais Watergate bv- 
los klausimais Economist laik
raščiui. Ji sąmoningai atsakė 
ir pareiškė, kad visa tai nekei
čia ir nedaro Įtakos jos politi
niam nusistatymui ateities bal
savimuose.

— Jonas šilinskas. Philadel
phia. Pa., pratęsdamas pusme
čiui prenumeratą. atsiuntė 
Naujienoms auką vajaus pro
ga-

— St. Gružauskas. New Bri
tain. Conn, atsiliepė teigiamai 
į paskelbtą platinimo bei nau
jų skaitytojų vajų užsisakyda
mas Naujienas vieneriems me
tams. Vajaus komisija dėkoja 
rėmėjams už aukas, o naujiems 
skaitytojams už dėmesį. Visi 
skaitytojai yra prašomi remti 
Naujienas ir jas platinti. Visi 
lietuviai yra kviečiami susipa
žinti su Naujienomis ir jas už
sisakyti.

$1.00 galionas gazolino?
Gulf Oil korporacijos direk

torių pirm. Robert R. Dorsey, 
kalbėdamas “Rotary” klubų 
suvažiavime Austin. Texas, pa
sakė, kad gali iki to prieiti, jog 
amerikiečiai už galioną gazo
lino turės mokėti po dolerį. 
Naftos krizė JAV-bėse galinti 
nusitęsti iki 20 metų. Net pa
stačius skersai Aliaska naftos 
vamzdžius vargu bebusią gali
ma tikėtis tų gerų laikų, kuo
met amerikiečiai nuosavuose 
automobiliuose galėjo nebran
giai važinėti po visą kraštą.

Didžiausias naftos atsargas 
turi arabų kraštai, kurie tačiau 
labai aukštai kelia jos kainas.

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA i|

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.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkių

PART TIME SALES
Established firm looking for man, 
woman, or couple to handle our bu->___ _____
siness in this area. Require only that .$21,900.

2-JŲ AUKŠTU puikus mūras, ^arti 
mūsų. Naujas šildymas. Alum, lan- 

;gai. Karpetai. Kabinetų virtuvė. 
Sausas beismantas. Garažas. $29,900. 

’ 8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

| LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
171-mos ir Mozart. Karpetai. Daug 
, gražių priedu. Garažas. įrengtas beis
mantas. Siūlymas. $44.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu. S18.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
I sausai beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas. Arti mūsų. $23,000.

ARTI MARGUČIO geras pajamų 
mūras. Alumin, langai. Naujas gazū 
šildymas Garažas. $17,900.

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

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68,000 ir daugiau. Pa- 
matvkit.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazu šildymas. Mūro 
garažas.

MODERNUS 15 M. MŪRAS. Cen- 
tralinis oro vėsinimas. įrengtas beis
mantas. ' 1% vonios. Garažts. — 
$24;000.

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

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

they be ambitious, honest, eager 
make money. Write PRESTIGE, P. 0.

Box 150, Aurora, Hl. 60507 or 
Phone 312 — 892-2256

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanas 

visoms progeny
3237 WEST 63rd ST„ CHICAGO

Telefo 434-4561

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95fh SL 

GA 4-8654

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4®65 Archer Are,

Chicago, III. 40632. Tai. YA 7-5580 
1

_

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $104 metams automobilio 
Liability apdraudimas. 

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tek 254-7451
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

čia automobiliai išlyginaani ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
351*04 W. 63rd Street, Chicago, III.

T2L. — 77«m
Anicetas Garbačiauskas, sav

LAIKRODŽIAI IR BAANCBNYBfcS
Pardavimas ir Taisymas 

2M6 WEST 6Mh STRBST 
T«L: Republic 7-1 Ml

CALIFORNIA SUPK KRVICE
T»U«ml auto motonl, stabdžiai, 

tun»-ups Ir f. t.
4HA So. CALIFORNIA AVE. ■

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-M27

’------------------ :---------------- -----L-L" .T— -_g -js. -----------------------------

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengtu ir taisau kambarius, vonias, 
virtuvo*. Atlieku cemento darbus: 

Šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

Tel.: 778-0838 ar 651-9625

» i t » ■ * « «

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS |

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

GEROVĖS IEŠKANT
GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. Arti 

71-mos ir Mozart Modernus viduj,

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų" Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Mamų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 0*501. Tel.: VI 7«447

—•""
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