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KANADIEČIAI ATSISAKĖ PRIŽIŪRĖTI
VIETNAMO PALIAUBŲ VYKDYMĄ
SA1GONAS, Vietnamas. — Kanados 

dalinys, iki šio meto prižiūrėjęs paliaubas pietų Vietname ant
dienį jau išskris iš Vietnamo. Kanadiečiai oficialiai paskelbė, 1 
jie buvo pasižadėję prižiūrėti tiktai karo veiksmų sustabdymą, 
tą atliko, Vietname kovos jau apstabdytos, todėl jie ir išvažiuc
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SENATO KOMITETAS ATIDŽIAI 
KLAUSINĖJA R. HALDEMANĄ

WASHINGTONAS, D. C. — Senato komitetas labai atidžiai 
adėjo klausinėti Robert Haldemaną, buvusį vyriausią prezidento 
iksono patarėją. Jis prasitarė sen. Ervino komitetui, kad turėjo 
ogos išklausyti magnetinę juostelę, kurioje įrašytas prezidento 
^Įkalbėjimas su buvusiu patarėju John Dean. Haldemanas pa
ke, kad iš to pasikalbėjimo komitetas negalės prikibti prie 
ezidento ir traukti jį teisman.

Jeigu jau buvęs prezidento pa
rėjės galėjo išklausyti pasi- 
Ibėjimus turimas juosteles, 
i kodėl senato komitetas negali 

juostelių pasiklausyti? — 
tusia komiteto nariai. Jie rei- 
lauja, kad prezidentas leistų 
rinktam komiteto narių skai- 
li išklausyti, kas tose juoste- 
e įrašyta. Atrodo, kad prezi- 
ntas yra pasiryžęs rinktiems 
lato atstovams leisti pasiklau- 
ti buvusių pasikalbėjimų. Į tą 
upę bus pakviestas ir proku- 
ras Archibald Cox, kad jis nu
tuktų bylą.

CHICAGO. — Jei oro sąlygos 
bus palankios, nuo šiandien iki 
rugpiūčio 11 dienos Chicagos 
srityje bus galima matyti dau
bose skraidančią Amerikos erd
vių stotį (Skylab). Jos praskri- 
dimo laikas bus šiandien 4.47 
vai. ryto iš pietryčių į rytus 
kryptimi. Ketvirtadienį 5 vai. 
ryto iš pietvakarių rytų krypti
mi; penktadienį 4:20 vai. ryto 
iš pietų į rytų kryptimi; šešta
dienį 3:39 v. r. iš pietų Į rytus; 
sekmadienį 5:15 v. r. iš vakarų 
į šiaurės rytus, ir t. p.

TOKIO. — Japonijos policija U.1L13 ll» UC1IJHU
mano, kad vienas teroristas, va-Į BERLYNAS — Rytinėje Ber- 
dovavęs pagrobusiai Japonijos Iyno pusėje> kitapus <<Gėdos sie_ 
keleivinį lėktuvą ir Libijoje jį nos» praeita savaitgali prasidėjo 
susprogdinusiai teroristų gaujai, komunistų ‘suorganizuotas “de- 
greičiausia buvo tas pats tero- r- - 
ristas japonas Osamu Maruoka, | studentų festivalis”, kuriame 
kurs dalyvavo skerdynėje Teljjei tikėti komunistu informaci_ 
Aviv Lod aerodrome, kur buvo|joms> dajyvauja a0;000 jaunuo_ 
užmušti 34 žmonės ir du teroris- lių iš 140 Buvo atvyku_
taLbuvo užmušti, o. trečias pa- 20 asmenų

šiaurėje ir Angelina 
Visos Uolos kalnų te

sudarytų vieną Rocky 
Prerijų valstijos nuo 
pasienio iki Meksikos

gavo inspiraciją
ANN ARBOR, Mich. — Mi- 
gano valstybinio universiteto 
mpiuterių instituto direkto- 
is Stanley B. Brunn iškėlė su- 
mymą dabartines Jungtines 
istybes iš 50 valstijų perda- 
ti į 16 valstijų irJiet paruošė 
aujų” JAV planą: Pącifiko 
trašeiu būtų dvi valstijos 
cifica 
tuose, 
ori jos 
stiją. 
nados
tikos sudarytų tris valstijas 
North Plains, Central Plains 
South Plains.

didžiųjų ežerų pakraščių val
ios, kur įeina ir Illinois, su
lytų dvi valstijas — North 
artland ir South Heartland, 
to seka kelios “naujos valsti- 
” iki Atlanto pakraščių — 
nkee, Empire, Mid-Atlantic, 
rolina; pietuose New South, 
If Coast valstija Meksikos 
ikos pakraščiu ir... vietoje 
ridos Tropicana. Atrodo, kad 
ifesorius bus savo “planui” 
piraciją gavęs iš Brežnevo, 
's penkiolika sovietinių res- 
>likų planuoja “perdirbti” ke- 
i SSS ūkinių sričių.
Caip neseniai buvo rašyta, so
tų Kremliaus valdovai pla- 
)ja SSSR 16 “respublikų” 
tvarkyti į keletą ekonominių 
ų.

Bombardavimo 
Rausimas teisme
VASHINGTONAS — Brukli- 
distrikto teismo sprendim.ą 

mbodijos bombardavimą su
ūdyti šį penktadienį, kaip ne- 
istitucinį, vyriausybė apelia- 
aukštesnėje instancijoje. Ji 
kė bombardavimo sustabdy- 

atidėti iki rugpiūčio 13 d., 
[a ši instancija bylą spręs iš 
lės.
Vyriausiojo teismo teisėjas 
Marshallas buvo susitikęs su 
•iausybės advokatais ir pro- 
tuojančiais 4 aviacijos kari
kais dalyko aiškintis. Atro- 
kad T. Marshallas spręs, ar 

ikti žemesnės teismo instan- 
>s sprendimą, neliesdamas 
istitucingumo klausimo.

Į Vietnamą prižadėjo atvy 
Irano kariuomenės dalinys. 1 
niečiai užimtų išvykstančių 
nadiečių pareigas. Bet iki 
meto nėra žinios, ar iš viso i 
niečiai atvažiuos. Irano šac] 
pasižadėjo šį reikalą aptarti 
savo ministeriais, bet iki šio i 
to tarptautinei komisijai jis i 
ko dar nepranešė.

Pietų Azijoje taikos dar ne 
Pasitraukus amerikiečiams, 
joma, kad pietų Azijos neužin 
komunistai. Maskva ir Pekii 
pasižadėjo neduoti ginklų ko 
ti norinčioms gaujoms, bet ; 
ventoj ai labai susirūpinę ta 
ne tik Vietname, bet ir vis 
pietų Azijoje.

16% tuščių balsų 
referendume

ATĖNAI. — Graikijoje įvyk
dytas referendumas balsų dau
guma pritarė monarchijos pa
šalinimui ir suteikė visuomenės 
pritarimą autoritariniam reži

mui. Vyriausybės informatorius 
pasakė, kad referentdume buvo 
įmesta 16% tuščių lapelių. Ne
patenkintieji tuo būdu pareiškė 
savo protestą.

Romoje gyvenąs buvęs kara
lius Konstantinas pasakė nepri
pažįstąs sekmadienį įvykusio re
ferendumo ir laikąs save teisėtu 
Graikijos vadovu. Pasak vyriau
sybės pranešimo, graikai balsa
vę 3:1 santykiu už kariuomenės 
remiamos vyriausybės palikimą, 

loję, pariame "aerodrome/ žin^ ’ nuvertė karalių ir paskelbė

gatvėka-1973 metų rugpjūčio 2 dieną San Francisco mieste paleistas pirmas elektra varomas
ris. Peveiksle matome inž. Andrew S. Hallidie, sugalvojusį tokią susisiekimo priemonę ir vai
ravusį pirmus vežimėlius... San Francisco miesto savivaldybę rengiasi paminėti šią svarbią 

sukaktį, nes prieš šimtą metų paruošti vežimėliai dar ir šiandien naudoįami.

‘Raudonojo jaunimo1
festivalis R. Berlyne

i BERLYNAS. — Rytinėje Ber-

šimtasis pasaulinis jaunimo ir

Thalodomide aukos 
laimėjo $50,000,000

LONDONAS. — Anglijos 
aukštasis teismas priteisė $50 
milijonų išmokėti deformuotai 
apsigimusiems kūdikiams, ku
rių motinos buvo vartojusios 
thalodomide vaistus.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

® Bostone sudužo Deltos ke
leivinis lėktuvas, kuriame buvo 
40 asmenų. Nelaimė Įvyko mig-

• Graikiją respublika.

gautas.
LONDONAS. — Garsiojo psi- 

choanalisto Sigmundo Freudo j leista dalyvauti. Nors Rytų Vo- 
vaikaitis Clement Freud, 49 me
tų amžiaus, netikėta balsų dau
guma išrinktas atstovu į britų 
parlamentą nuo liberalų parti
jos.'Jis laimėjo lažybas ir $7,500 
iš oponentų, kurie buvo įsitiki
nę, kad Freud niekados nebus 
išrinktas. Tvirtinama, kad Freud 
laimėjo “šunų balsais”, kadangi 
per britų televiziją milijonams 
žiūrovų garsindavo savo gamin
tą šunų maistą. Lažybose 33 
prieš 1 buvo įsitikinta, kad jis 
rinkimus pralaimės.

HOUSTON, Tex. — Skyląb 2 
astronautai pranešė, kad ir pir
madienį jie dar nebuvo pasvei
kę nuo svaigulio ir širdies pyki
nimo, dėl jų “pasivaikščiojimas 
ore” buvo atidėtas ketvirtadie
niui, rugp. 2 dienai. Erdvių me
dikai tvirtina, kad astronautai 
pilnai pasveiks kai apsipras su 
būkle kai nėra traukos.

NICOSIA, Kipras. — Arkivys
kupo Makarios valdžia pradėjo 
“valyti” policiją ir tautinę gvar
diją, norėdamas pašalinti gene
rolo George Grives šalininkus, 
kurie siekia Kipro salos unijos 
su Graikija.

delegacija iš Izraelio, bet festi
valio ceremonijose, jai nebuvo

kietijos komunistų' valdžia bu
vo pažadėjusi leisti jaunimui per 
devynias festivalio dienas leis
ti laisvas diskusijas, bet prisibi
jo nemalonumų , iš Vakarų Vo
kietijos komunistų — maoistų 
ir kt. ekstremistų, kurie Rytų 
Vokietijos režimo nepripažįsta 
komunistai,s o vadina “revizi- 
onistais”. Dėl to “Gėdos” siena 
iš rytų ir vakarų pusės yra su
stiprinta tūkstančiais policijos.

Allende tariasi 
su priešininkais

SANTIAGO. — Čilės prezi
dentas marksistas Salvadoras 
Allende pirmadienį pradėjo tar
tis su pagrindinės opozicijos par
tijos pirmininku; norėdamas ras
ti išeitį iš. didėjančios politinės 
įtampos^ kuri gresia virsti civi
liniu karu?
< • 9

Būklė susikomplikavo penk
tadienį, nužudžius laivyno kapi
toną Artūrą Arayą, Allendės pa
grindinį adjutantą. Partijos 
pirmininkas senatoriuj Patęicius 
Alvynas pasisakė nevengiąs kal
bėtis, bet negalįs duoti jokiųj 
pažadų ar nuoląidų.

» r •! z * > »t * i

' Tą pinigų sumą turės sumo
kėti didžiulė whiskey ir chemi
kalų gamybos firma, kuri tą 
thalodomide vaMą platino An- 
glijoje. Apie $15 milijonų bus 
išdalinta 443 deformuotai apsi- 
gimusiems vaikams ir jų šei
moms, o $35 milijonai bus padėti 
dėl ateities, kadangi daugelis ne
laimingųjų to -vaisto aukų nie
kuomet negalės jokio darbo dirb
ti.

Thalodomide pagamino viena 
vokiečių firma kaip raminanti 
vaistą, kurs tarp 1958 ir 1961 
metų buvo platinamas motinoms. 
Kai kurie iš tų motinų gimę vai
kai buvo be rankų, kiti be kojų, 
ir su daugeliu kitokių trūkumų.

Australija - ne 
satelitas

WASHINGTONAS. — q JAV 
vizito atvykęs Australijos mi- 
tiisteris pirmininkas G. Whitla
mas pareiškė, kad Australija nė
ra jokio krašto satelitas, o tik 
Amerikos bičiulis ir partneris, 
turįs nepriklausomų interesų.

Pasak Whitlamo; Australijos 
ir Amerikos santykiai yra su
siję su Anzus (Australijos — 
Naujosios Zelandijos — Jung
tinių Valstybių) sutartimi, ku
ri yra saugumo sąjunga, įparei
gojanti sutarties kraštus padėti 
vieni kitiems užpuolimo atveju.

ma, kad liko gyvas vienas ke
leivis. Jis išgelbėtas ir pasku
bomis nugabentas į ligoninę. Ma
noma, kad dar vienas sužeistas 
keleivis yra gyvas. Valdžia ti
ria lėktuvo nelaimės priežastis.

Buvęs krašto apsaugos se
kretorius Melvin Laird pareis- ; 
kė, kad jis įsakė Amerikos avia- • 
cijai bombarduoti Kambodijoje metų aJnęz71^s’ Persėjęs pabė- 
buvlsias komunistų karo jėgas, i gimux lg Velmo salos ir savo pa- 
Jis ėmėsi tokio žingsnio, kad ap-1 ^asy^a ny&a Papillon (plas- 

take).

Charriere 1931 metais buvo

iš Velnio salos
- MADRIDAS. — Liepos 30 
Madrido klinikoje nuo gerklės

j vėžio mirė Henri Charriere, 66

d.

WASHINGTONAS. — Indi
anos senatorius Vance Hartke 
pasiūlė įsteigti greitojo geležin
kelio koridorių tarp Chicagos ir 
South Bend, kur būtų išbandoma 
ateičiai greito tranzito sistema. 
Geležinkelio distancija tarp' šių 
miestų yra 87.8 mylios, ši ge
ležinkelio linija — South Shore 
_  per praeitus metus neteko 
47 nuošimčių keleivių, dėl to tą 
liniją pagerinus ir pagreitinus 
esą būtų galima gauti atgal pa
sitraukusius ir naujų keleivių 
pritraukti, pasakė sent. Hartke. 
South Bend geležinkelis turi 36 
stotis ir gali turėti iki milijono 
keleivių per metus.

Argentinoje paleido
pagrobtąjį

BUENOS’-AIRES. — Grobi
kai pirmadiehį,,paleido-pagrob
tą Charlesą Agnew Lockwooda, 
67 metų amžiaus britų finansų 
kompanijos pirmininką. Jį pa
grobtą išlaikė beveik du mėne
sius. Argentinos laikraščiai spė
lioja, kad kompanija sumokėjusi, 
išperkamąją 2 milijonus dolerių. 
Grobikai buvo užsiprašę mi
lijono. L

Kombinacija dėl 
Hofos paleidimo

WASHINGTONAS. — Vežikų 
unijos prezidento J. R. Hofos 
paleidimu iš kalėjimo rūpinosi 
Charles W. Colsonas ir tos uni
jos prezidentas F. E. Fitzsimon- 
sas sutvarkė, jog Hofa iš ka
lėjimo būtų paleistas tik su są
lyga, kad negalėtų jokių parei
gų unijoje imtis lig 1980 m. Ho
fa įtaria, kad už šitą apribojimą 
Fitzsimmonas pavedė Colsonui 
unijos teisinių reikalų tvarky
mą.

saugotų Amerikos karius, tais 
laikais buvusius Vietname. Ko
munistų daliniai per Kambodi- Į visam amžiui nuteistas ištrėmi- 
ją buvo permetami į pietų Viet- ’ mu į Velnio salą už žmogžudys- 
namą, kad galėtų pulti vietna-■ tę ir 13 metų iškalėjęs pabėgo 
miečius ir amerikiečius. Prezi- į Venecuelą, kur jo parašytoji 
dentas buvo įsakęs planingai at- knyga “Papillon” pasidarė dau- 
šaukti Amerikos karo jėgas. Bu- giausiai perkama knyga, ir jos 
vo susidaręs pavojus, kad didės- j autorius pagaliau grįžo į Pran
ai priešo daliniai neužpultų ame
rikiečių.

® Japonijos premjeras Tana
ka vakar gana ilgai tarėsi su 

firXio piXs i automobilių gamybai
Japonai nori padėti ameriekie-Į
čiams sustiprinti dolerį, bet jie (Aplinkos Apsaugos įstaiga) 
bijo, kad nesumažėtų prekyba su trims stambiausioms automobi- 
JAV. jlių gamyklos firmoms dar vie-
• Held em an as prisipažino, niems metams pratęsė terminą,

kad jis buvo parsinešęs magneti- kurio turi automobilius pri- 
nes juosteles namo, kur klausė-, derinti švaros standartams. EPĄ 
si prezidento pasikalbėjimą su įsitikinusi, kad iki nustatyto 
patarėju John Dean. Senato- 1976 metų termino industrija 
riams labai nepatinka, kad juos- negalės reikalaujamų švaros 
teles gali nešiotis įvairūs asm e-j standartų pasiekti. EPĄ anks- 
nys, bet prezidentas neleidžia čiau buvo vieniems metams pra
šiems jų pasiklausyti. (tęsusi terminą angliavandenių
• JAV kariuomenės štabo ir anglies viendegio iš automo- 

viršininkas praneša senatui, kad bilių kuro pašalinimui. Tos fir- 
Amerikos karo lėktuvai buvo mos yra General Motors, Ford 
pasiųsti į Kambodiją su prezi- ir Chrysler.
dento Niksono žinia. Priešo ka- Į 1970 metais išleistas švaraus 
ro jėgų bombardavimas buvo Oro Aktas nustatė švaros stan- 
reikalingas atvežtiems komu- dartųs 4)0 nuošimčiais automo- 
nistų kariams išsklaidyti. j bilių degaluose sumažinant ni- 

Bostone sudužusiame lėk-j trogen oxides (azoto junginius), 
tuve buvo 90 žmonių, sako pa- (hydrocarbons (angliavandenius) 
čios vėliausios žinios, žuvo visi, J ir carbon imonoxides (anglies 
išskyrus du keleivius.

cūziją kaip garsenybė.

Dar metai lengvatų

WASHINGTONAS. — EPĄ

Muzika įkinkyta 
biznio tarnybon

SAN FRANCISCO. — šve 
tyli, raminanti muzika, nej 
čiamai sklindanti aerodromų 
lėse, supermarketuose, depar 
mentinėse krautuvėse ir res 
ranuoše._išsivystė į daugmili 
.ninęį industriją, kurias tiks 
yra nuteikti publiką palanl 
bizniui.

Užkulisinė muzika jau irę: 
ta daugelyje fabrikų ir įmor 
kur darbininkai valandų vai. 
das turi monotoniškai išdir 
prie konvejerių (assembly 
nes); patirta, kad muzika ; 
(lengvina monotoniją, padidi 
darbininkų akylumą ir darbš 
mą ir — svarbiausia — pa^ 
kia pirkėjų nuotaikas.

Viena visoje Amerikoje tur 
ti eilę hamburgerių restora 
kompanija patyrė, kad įvec 
restoranuose muziką ir ją j 
leidžiant greitu tempu valgy 
jai pagreina valgymo tempą 
vietoje normaliai praleidžiai 
bevalgant 22 minučių, paval 
per 17 minučių, kas yra lai 
naudinga bizniui, nes didesi 
skaičius valgytojų patenki: 
mas. Departamentinės kraul 
vės, priešingai — muzika ty< 
sulėtinama kad pirkėjai 
bedami vaikštinėtų ir 
čiupinėtų ir rezultate 
pirktų.

nesi 
pre! 
labi

viendegj).

CHESTERFIELD, Anglija. —NEW YORKAS. — Iš Angli
jos atvažiavusi britų “rock” šo- Keltuvui su 28 angliakasiais nu- 
kėjų grupė pasigedo $200.000. sileidžiant į kasyklą nukritus 
Grupės vedėjas Led Zepelin pra-, 14 vyrų buvo užmušta ir 14 su
nešė policijai, kad tie pinigai, žeista. Nusileisdamas žemyn 
gauti už parduotus tikėtus, bu- 600 pėdų gilumo šafta elevato; 
vo padėti Drake viešbučio seife, rius sugedo ir netekęs kontrolės 
iš kurio dingo. I nukrito į šaftos dugną.

McALISTER, Oklahoma. — 
3 dienu aršiu riaušių Oklal 
mos valstybiniame kalėjii 
tvarka pagaliau atstatyta irdi 
giau kaip 800 maištaujančių 1 
linių sukontroliuota. Kalin 
sutiko grįžti į savo celių bloki 
bet daugumas pasilaikė “gir 
lūs” — mėsai kapoti kirvuki 
virtuvės peilius, ir iš motorizt 
tos žolei piauti mašinos išimt 
išgaląstas dalges. Apskarčiuo; 
ma, kad kaštuos apie $10 mili; 
nų atstatyti visa, kas buvo s 
griauta per tris riaušių dien;

WELLINGTON, Naujoji 5 
landija. — Prancūzijos valdži 
atstovai pranešė protesto jac 
tos įgulai, kad jau gali grįžt 
atominių ginklų išbandymo s 
na, iš kurios ta jachta buvo p 
šalinta pirmajam sprogdinim 
artėjant. Spėjama, kad pranc 
zai apsisprendė sprogdinimų r 
bedaryti.



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

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

MIGRENOS PALENGVINIMO REIKALU
Venkime maisto, kuriam jautrūs esame, pranyks 

dėl alergijos maistui atsiradusi galvasopė.
William H. Philpott, M. D.

Psichiatras susilaukia migre
na sergančiojo tada, kai neuro
logas ir vidaus ligų gydytojas 
nutaria, kad šito paciento mi
greninis galvos skausmas yra 
jo asmenybės iškrypimo pasek
mė. Iki šiol manyta, kad migre
na gali kilti dėl žmogaus asme
nybės nepakankamumo. Todėl 
tokie žmonės dėl savo migreni
nių galvos skausmų turį ieško
ti pagalbos pas psichiatrą.

Filler Memorial Sanitarium 
(South Attleboro, MA) dirbąs 
psichiatras Williamas H. Phil
pottas savo patyrimu nuneigia 
minėtą prielaidą. Ištikrųjų mi- 

. - grena, pasak jo, syji su sergan- 
, čiojo asmenybe tik kaip su ant- 

, riniu dalyku. Paciento jautru- 
mo (alergijos) stovis pakelia jo 
veiklumą, šitame stovyje žmo
gus išmoksta būti labai tiks
lus — net per tikslus savo el- 

. gesiuose — perfekcionistu tam- 
.. pa. žinoma, kad tokiam reikia 

išmokti būti gyvenimiškesniam 
— nereikalauti nei'iš savęs, nei 
iš kito perdėto tikslumo (per- 
fect). Atsiminkime, kad (šituo 

. atveju) toks perdėtas iš savęs 
reikalavimas kyla dažniausiai iš 
alergijos maistui, neretai alko
holiui, bet gali būti ir bet kuri 
kita medžiaga, sukelianti aler- 
giją. Maistas ir alkoholis turi 
chemikalą Thyramine. O jis 
Įtakoja migrenos išsivystymą 
žmoguje. Todėl migrena nekyla 

. pirmiausia dėl asmenybės trūku- 
. mo.

koja migreną tik kaip antrinis 
veiksnys. Užtat migreną gydy
ti nesiseka tam, kuris alergijos 
nesuseka ir nepajėgia ją susek
tą reikiamai gydyti. Iki šiol dau
gumas gydytojų nelaikė alergi
jos rimta priežastim migrenai 
atsirasti. Psichiatras W. H. 
Philpottas primyktinai reika
lauja, kad migreninius galvos 
skausmus turintieji žinotų, jog 
jų skausmai jų galvose atsiran
da dažniausiai dėl jsijautrini- 
tno kuriam nors maistui bei (re
čiau) kuriai nors medžiagai. To
dėl visiems migrenininkams vi
sų pirma alergija turi būti gy
doma. Dėl 
(alergijos) 
atsikratyti 
rias dienas
kia kiekvienas maisto rūšį im
ti pavieniui ir susekti, kuris mai
stas sukelia galvasopę nuo aler
gijos.

Išvada. Migreninis galvos 
skausmas (vascular headache) 
gali kilti dėl per didelio jautru
mo kuriais nors medžiagai — 
dažniausiai maistui. Tai nervų 
sistemos alergija. Reikiamai 
tvarkydami alergiją —.vengda
mi maisto, kuriam esam jautrūs 
-----  mes galime geriausiai ko
voti ir išvengti alerginių galvos 
skausmų — migrenų.

Pasiskaitžti. Modern Medi
cine, Vol. 41, No, 15, July 23,

jautrumo maistui 
kilusios galvosopės 
norinti reikia ketu- 
badauti. Po to rei-

Didžioji migrenos priežastis 
' yra žmogaus jautrumas kokiai 
■ nors medžiagai. Asmenybė Įta-
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DRAUGAS IR BIČIULIS

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI

kku eu aavaisiais elgtis. Pana- tnAwna Pwrkr
STENKIMĖS TEISINGU bažnyčią > JUOZSS UjŲ

ATSAKYMU PASINAUDOTI > negyvenlmUkua reikalavinuu aL Juoaaa Gylys, 6S metų pensi-
šaukti ir kitose srityse, 
penktadieniais,] ___ ____
Juk protingiau, yra visą gyve- Uepos 15 dienį. Palaidotas 
nšmą, visas dienas, žmoniškas, Waterbury. Liko žmona Anta

nina ir jos sesers šeima 
goję. Velionis Amerikoje 
Veno 24 metus.

Velionis gimė ir augo 
kazo papėdėje, Petigorsko mies
te. Ten ir mokyklas lankė. Po 
lęjo.D. karo jo tėvai grįžo iš Rū

mą sąlygoja ne kokiai nors re- sjjog j sanro tėviškę Likėnų "k., 
ligijai priklausymas ar nepi» Pabiržė valsč., parsiveždami 
klausymas, bet Žmogaus jaus- kartu Ir jaunuolį Juozuką. Jis 

.X X... . u- lietuvių kalbos pra
moko.

Velionis Juozas Gylys 1924— 
1939 m. buvo Biržų apskrities 
žemės tvarkytojo tarnautojas ir 
keletą vėlesnių metų ėjo tos įs
taigos buhalterio pareigas. 1940 
—1941 m. buvo ūkio skyriaus 
buhalteriu Mažeikių mieste. Per 
1941—1944 m. vokiečių okupa
ciją kaip buhalteris dirbo “Siū-

IKA GERIAUSIA DUVAxNA
vyresnieji Amerikos Lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as

meniškai pažino, sk<ite jo straipsnius, knyga* ir Juausesi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dedėv Šerno gyvenimą, 
jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskiltyti gražių istorijų. 
Kaujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
Šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Ruko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su musų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkęs, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Uetuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, karna 2 dol.
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LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 

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 perskaifė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygnlė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608
lUiuuiii Ulini

Katalikai ir gimdymo kontrolė
Klausimas. Prašau, daktare, 

paaiškinti kas čia dabar darosi: 
žmonių taip gausėja, kad nespė
jama jiems mokyklose patalpų 
surasti, o katalikų vadai visiems 
pataria veistis ir daugintis. Ku
rioje pusėje šiuo reikalu yra ne
tvarka $

Atsakymas. Paskutiniais dviem 
dešimtmečiais vis didėja ame
rikiečių moterų katalikių skai
čius, kurios nesilaiko katalikų 
bažnyčios mokymų pastojimo 
reikalu. Bažnyčia pripažįsta tik 
vieną metodą pastojimams su
mažinti — tai laikymąsi netū- 
ralaus mėnesinių ritmo. Prince- 
tono universitete atlikti naujau
si tyrimai rodo, kad amerikie
čių katalikių nesilaikančių baž
nyčios patarimo pastojimo rei
kalu didėja. Jų skaičius nuo 
30$^, 1955 pašoko iki 68%, 1970. 
Tyrinėtojas Dr. Westoffas tvir
tina, kad minėtų nesilaikančiųjų 
moterų skaičius vis gausės, ir 
po kelerių metų visai n eliks 
skirtumo šioje srityje tarp ka
talikių ir kito tikėjimo pasekė
jų elgesio.

Šitokio katalikių elgesio pa
kitimui turi įtakos sekantieji 
veiksniai. 1. Amžius; trys ket
virtadaliai dar 30 metų nesulau
kusių moterų vartoja bažnyčios 
nepripažintus būdus pastojimo 
apsaugoti. 2. Išsilaisvinimas: la
biausiai išsilavinusios amerikie
tės daugiausia nesilaiko baž-ny- 
čios patarimo. 3. Religijos prak
tikavimas (komunijos ėjimo 
dažnumas) neturėjo įtakos baž
nyčios patarimui šioje srityje. 
1970 net 53% religingų moterų 
nepildė minėto patarimo.

Tai didelis “dievobaimingųjų” 
neklaužadų pagausėjimas nuo 
1965 metų — tada tokių neklau
žadų buvo tik 33% . Tai faktai, 
susekti Wisconsino universiteto 
darbuotojų. Matom, kad vyriau
sioji priežastis žmogaus atsisa
kymui nuo nežmoniško elgesio 
yra jo sužmoniškėjįmas ir apsi
švietimas. ‘ Kuo ' męf£ daugiau 
jausmus subrandinsime ir tikru 
mokslu gausiau apsišyiesime, 
tuo mes greičiau nuo visokių 
prietarų atsikratysime. Klaida 
yra skelbti, jog nereikia visais 
galimais-''būdais tvarkytis, kad 
nepastotum be reikalo. Kas tvir
tina kitaip, turi parūpinti gimu- 
siems žmoniškas sąlygas joms 
išauginti į tikrus žmones. Kol 
tokių sąlygų neparūpinama, yra 
nežmoniškas elgesys reikalauti, 
kad žmonės veistųsi be tvarkos. 
Vien mėnesinių ritmų pasitikė
jimas yra neveiksminga priemo
nė pastojimui sureguliuoti. Ši 
sena priemonė neveiksminga bu
vo ir seniau, tik tada nereikėjo 
tokios stiprios pastojimo kon
trolės. Dabartinis netvarkingai 
pastojimą tvarkąs žmogus yra 
pats didžiausias priešas sau ir 
Dievui. Nepastojimas, kada ne
reikia, yra protingas — išmin
tingas žmogaus elgesys. Prie
šingai, veistis netvarkingai yra 
nežmoniškas gyvenimo būdas, 
nors bažnyčios ir patariamas.

Visai kitas reikalas yra pra
dėtos gyvybės nežudymas. Kar
tą pastojai — gimdyk ir žmo
nišku asmeniu pagimdytąjį iš
augink. Todėl greit bažnyčia pa
čių žmonių bus priversta žmoniš-

r-.<- gyvenęs Waterbury, 
pasninkayun^..0Mį|, Širdies priepuoliu staiga

elgtis, o ne tik penktadieniais. 
Taip yra ir nekariavimu sekma
dieniais ar per gavėnią — rei
kia dirbti, kad išaugintum žmo
nišką asmenį. Toks nekariaus 
per visą savą gyvenimą. Matom, 
kad visų negerovių atsikratę

Čika- 
išgy-

Kau-

mų susitvarkymas ir šių dienų ; 
mokslu apsiginklavimas. Kuo 
daugiau taip dvigubai teigiamų 
žmonių mes turėsime, tuo ma
žiau mes minėtiems ir dar gau
sybei kitų nežmoniškumų paklu
sime. Tas toks mūsų nepaklus- 1 
numas visokioms, kad ir se
niems, ir bažnyčios įsakytiems 
netikslumams pildyti bus žmo
niškumo įrodymas ir tikro Die
vo nemeluotas garbinimas.

Klausimas. Gėrb. Daktare, 
prašau pasakytu kodėl mano bro
lis neatsikrato Žaizdos skrandy
je. Tiesa, jis nugeria, bet nėra kojas sutinusias turint, gydy- 
paškutinis girtuoklis. Jam dak- tojas buvo uždraudęs mėsą. Ma
tarai aplopo dvyiipirštėje žarno
je žaizdą, jis, žiūrėk, po dides
nio išsukimo vėl viduriuoja tam
siomis išmatomis. Ką man su 
juo daryti, kad padėčiau jam 
žaizdos atsikratyti.

sos net jos pagimdytai dukrai 
ištekėjus ir vaikų susilaukus. O 
jai nėščiai su ta dukra esant ir

lo” fabrike, kuris yra Biržų prie
miesty, Astravo dvare. 1944 m. 
karo frontui vėl užgriuvus Lie
tuvą, velionis, būdamas vien
gungis, pasitraukė į Vokieti j ąr 
Kur savo laiku susirado ir gy
venimo draugę. Karui pasibai
gus, jau kaip šeima turėjo lai
mės atvykti į JAV nuolat gy
venti. Atvyko į Waterbury pas 
savo kvietėją, kuris padėjo jiems 
įsikurti, čia begyvendami įsigi
jo gražų vieno buto namą, kur 
pavyzdingai sutvarkė sodybą ir 
kas vasarą augina įvairių rūšių 
gražiausių gėlių. Tai daugiau
sia Antaninos, dabar jau.naš
lės, žinoma, kartu ir velionies 
Juozo, rūpestingumas ir mei
lė gėlių grožiui.

Velionis per visą savo gyve
nimą buvo praktikuojantis ka
talikas. Labai mėgo muziką ir 
pats puikiai grojo gitara.

Tegul būna velioniui lengvas 
amžinas poilsis šioj svetingoj 
šaly, likusiai našlei visų nuošir
di užuojauta. S. P.

SKAI^YK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
/Vnsambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzeuiphnnų, 

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

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608
•<r*"

tom, kad gyvenimas iš mūsų rei
kalauja dviejų dalykų visur ir 
visada: jausmų subrendimo ir 
apsišvietimo, šitie du dalykai 
mums gali atnešti tikrą laimę 
ir sveikatą mūsų gyvenime. Už 

Atsakymas. Chroniškos dvy- tai jau dabar dirbkime visi, kad 
likpištėj žarnoj žaizdos geriau 
gyja tada, kai tokia žarna turi 
ramų savininką, lamuose, nors 
ir negeriantysis, sunkiau tokias 
žaizdas sutvarko, palyginus su 
ligoninėn porai savaičių atsigu
lusiuoju. Mat, čia svarbu kūno 
ir jausmų atsipalaidavimas, -nu
siraminimas. Namuose, nors ir 
nebloguose, tai ■ žmona praneša 
vyrui, kad atėjo' Sąskaitos, kad 
stogas prakiuro,A’kad šuo koją 
nusilaužė. Vis*’ sergančiajam 
neramumą keliaritysdalykai. Ta-: 
da žaizdai sunkiaĮ gyti, nes be- Į 
sirūpinančio žmogaus skrandis 
gamina daugiau rūgščių. '

Gijimui pagreitinti neturi įta
kos amžius, lytis^ligos ilgumas 
prieš tikrai imant, gydytis, šei
moj turėtos skrandyje žaizdos, 
ar dažnumas jos atkirtimo. Taip 
pat neturi įtakos tos žaizdos gi
jimui, kaip dažnai getiama stip
rių vaistų nuo rūgščių skran
dyje. Susekta, kad didelės žaiz
dos mėgsta atsirasti trejopai 
nusidedantiems žmonėms: 1. As
piriną ir kitus salicilatus varto
jantiems. 2. Rūkoriams ir 3. 
Bachą garbinantiems.

žaizda, normaliai ją tvarkant, 
dvylikpirštėje žaizdoje dažniau
siai sugija po trijų savaičių. Taip 
susitvarko 53% namuose besi- 
gydančiųjų ir 73% ligoninėje! 
gulinčiųjų. Už tat svarbu, kad 
namai nebūtų pragarai. Žmoniš
ka šeima ir normalus pats ser
gantysis gali susitvarkyti ge
riausiai, namuose būdamas ir 
tik per pirmas dienas pagulėjęs. 
Ir po susitvarkymo žmogus turi 
gyventi normaliai. Deja, yra 
žmonių, kurie tik skausmo klau
so. Tokie nesusitvarko per vi
są savo gyvenimą. Reikia gydy
tis nuo skrandyje, dvylikpirštė
je žaizdų dar jų ten neturint. 
Reikia žmoniško elgesio, galvo
jimo ir jutimo. O kai gavai 
skrandyje žaizdą —ją reikia ar
ba tuojau operuoti, ar gastrosko- 
puojant išgydyti. Kito trečio 
saugaus elgesio tokiu atveju nė
ra. Dvylikpirštėje žarnoje žaiz 
da nevirsta vėžiu. Jos operuo
ti tuoj nereikia. Tinkamas gy
dymas dažniausiai sutvarko net 
it dideles ten žaizdas 
imtiniais atvejais — 
jant nesulaikomai, susiaurėjus 
angai ar skaudant nepakeliamai 
priseina išimti dvylikpirštėje 
žarnoje žaizdą su didesne dali
mi skrandžio. Nesiduotina kiek
vienu atveju operacijai: pasitar- 
tina pirma su pajėgiu it sąžinin
gu daktaru. Dar vieno vengti
na: senesnieji žmonės skundžia
si turį "ulcerius” net po kelio
likos metų juos sugydžius. Mat, 
jau tokia kai kurių žmonių ma
da. Viena moteris nevalgi, Tn^-

ko gausiau šitų gerovių įgautu- 
me. Dirbkime su mažai vaikais 
tinkamai, kad juos nuo mažens 
Įpratintume pasisavinti subren
dimą ir apsišvietimą, kaip du 
būtiniausius ..kiekvienam Jžmb- 
gui dalykus. Visa kita bus tik 
daugiau ar mažiau reikšmingi 
žmogui priedai.

Tik iš- 
kraujuo-

Kas SSSR draudžiama
Nepaisant santykių “atšili

mo”, Sovietų valdžia tebėra sto
ra cenzūros siena apsistačiusi.

žurnalas “Time” savo liepos 
16 d. numeryje paskelbė visą 
eilę “tabu”, kurių Sovietijoje ne
galima minėti laikraščiuose, per 
radiją ir televiziją.

Sovietijoje draudžiama rašy
ti ar kitaip skelbti: piktadarys
čių skaičius, apie Vaikus be glo
bos (“bezprizoraikus), apie val
katas ir elgetas, apie darbo la
gerius, juose esančių tremtinių 
ir kalinių skaičių, sveikatą ir 
mirimų kvotas; apie nepasiten
kinimus kariuomenėje, apie gy
venimo sąlygas ir aprūpinimą; 
toliau draudžiama skelbti apie 
epidemines ligas, cholerą, lėk
tuvų ir laivų nelaimes, žemės 
drebėjimus ir potvynius.

Time ištisą draudžiamų skelb
ti dalykų sąrašą rado slaptose 
1970 metais išleistose direktyvo
se redaktoriams ir cenzoriams.

SKAITYK IR KITAM PATARK
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iW^e seen the amount of mail we 
handle get bigger every year. 
Zip Code’s the only way we’ve kept 
tip with it.” '

S ; Norbert J. Rofcusek 1 1.

People depend upon the maik*

* move faster. So use Zip Code on every letter you mail.‘ 
Į. X If you don’t know a local Zip Code, check the Zip Code 
Ffx Section of your phone book* *
|p J^^-Eor out-of-town Zip Codes, call us. Our number is an

M • Zip Code Section too. /
oS'•' 3. For nėxt-day delivery crosstown, Zip Code and mail*!

Hhe ^ast P^up before 5:00 p.m. z > . I
ftt *• Fpr next-day delivery to cities within 600 miles, Zip < 
Mx /and mall before 4:00 p.m. from any specially marked 
VA Air Mail Box.

\ 5* Always put your Zip Code on your 
LįjįASo peoplorcan copy it down. T IO£

1739 So. Halsted Street Chicago, IU. 60608
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ROMO KALANTOS TRAGEDIJĄ MININT
Povilo P. Dargio, SLA prezidento, kolba, pasakyta 
Hamiltone, Ont., Kanadoje, 1973 m. liepos 22 d.

Mieli Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje nariai, broliai ir se
serys lietuviai: atvykau pas jus 
į Hamiltonų, Ontario, į SLA 72- 
ros kuopos gegužinę, kuri yra 
specialiai surengta Romo Ka
lantos tragedijų paminėti.

Lygiai metai suėjo po nepa
prasto momento, po jaunuolio 
Hemo Kalantos susideginimo 
Kaune. 1972 metais gegužės 14 
dienų, sekmadienį, apie vidurdie
nį Kaune 20 metų amžiaus fa
briko darbininkas ir vakarinių 
kursų studentas Rpmas Kalan
ta, atvykęs į miesto sodų prieš 
dabar ten esantį muzikinį teat
rų, apsipylė benzinu ir negyvai 
susidegino. Jo paskutiniai žo
džiai nuskambėjo po visą Kau
ną ir pasiekė tolimiausius Lie
tuvos kampus; “Laisvės! Laisvės 
Lietuvai” 1

Ir Kauno jaunuomenė atsi
liepė į šį tragiškai dramatišką 
įvykį. Gegužės 18 dieną per Ka
lantos laidotuves, kuriose da
lyvavo tūkstančiai lietuvių, dau
giausia jaunuolių, sukilo de
monstracija, iš kurios sklido 
drąsus garsas į orą: Laisvės, 
Laisvės Lietuvai!

Milicijai pradėjus demonstra
ciją kliudyti, minia nenusilei
do. Kilo didelės riaušės. Buvo 
iššaukti rusų parašiutininkų da
liniai, kurie kruvinai numalšino 
demonstruojančius jaunuolius. 
Ryšium su tuo, daug gerų lie
tuviu suimta. * - , *■

Romo Kalantos pasiaukoji
mas ir pastangos atkreipti pa
saulio dėmesį į Lietuvos liūdną 
būklę ir jaunuolių drąsi mani
festacija įrodo visiems, kad lais
vės idėja Lietuvoje yra gyva. 
Jaunųjų lietuvių, gimusių ir au
gusių sovietų santvarkoje, did
vyriškumas ir karšta tėvynės 
meilė tvirtina tai, ką daktaras 
Vincas Kudirka įrašė į tautos 
himno pirmuosius žodžius: “Lie
tuva tų didvyrių žemė”.

Romo Kalantos žygis mums 
visiems pademonstravo, kad ir 
šių dienų Lietuvos jaunimas 
ryžtasi aukotis už Lietuvos lais
vę ir nepriklausomybę. Jo skau
smingas pasiaukojimo būdas 

taip pat mus turėtų liūdnai nu
teikti : jo ekstrimistinis aktas 
pažymi, iki kokio laipsnio lie
tuvis nekenčia sovietų Jungo, 
iki kokio laipsnio net jaunuoliai 
nepakenčia žmogų žeminančios 
santvarkos. Fizikos mokslas 
dėsto: kad kiekvienas veiksmas 
susilaukia atitinkančio atoveiks
mio. Vadinasi, į kiekvieną ak
ciją atsiliepia lygi reakcija. Ma
tuojant Romo Kalantos despera
tišką aktą išgarsinti Lietuvos 
padėtį indiferentiškam pasau
liui, galima {įsivaizduoti, koks 
tas sovietų režimas turi būti, 
jei jaunieji žmonės imasi to
kių priemonių kovoti prieš jį.

Gaila to jaunuolio, bet dvigu
bai gaila, kad mes, laisvėje gy
venantieji lietuviai, negalime 
palengvinti Lietuvos naštos. Ne
galime priversti sovietus pa
leisti iš kalėjimų ar grąžinti iš 
Sibiro tremties tuos jaunuolius, 
kurie pernai, Kalantos aukos 
įkvėpti, sukėlė protesto demon
stracijas Kaune. Sąlygos mums 
nepalankios.

Bet Kalantos pasiaukojimas 
turi prasmę. Lietuvos liaudis ne
užmiršta savo didvyrių: ji se
mia stiprybės iš jų pavyzdžių. 
Žinoma, jo pėdomis visiems eiti 
ir susinaikinti būtų beviltiškas 
veiksmas. Lietuvių tautai rei
kia gyvų patriotų, kurie, tinka
mai valandai išmušus, galėtų sto
ti į tankias gretas ir atkovoti 
Lietuvai nepriklausomybę. To
kiam evantualumui reikia pa
siruošimo. Todėl mes negalime 
likti palaida minia, bet. privalo
me tapti ir išsilaikyti stipriai 
organizuota visuomenė. Tik 
drauge susibūrę, visi, neatsi
žvelgdami Į politinius ir ideo
loginius skirtumus, būsime pa
jėgūs vesti kovą už mūsų tau
tos teises ir nepriklausomybės 
atstatymą.

Tokiame patriotiniame judė
jime dalyvauja Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje savo dar
bais ir lėšomis. Daugelis iš jūsų 
esate girdėję, kad SLA yra ap- 
draudos organizacija. Tai nėra 
tikras apibūdinimas.

Savo tikslais ir paskirtimi SLA

SLA Prezidentas

yra lyg dvilypis organizmas: na
riams atlieka medžiaginį patar
navimą, bet kartu reiškiasi vi
suomenėje.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje veiklos pagrindas — bro
liškumas. šis broliškumas ne 
vien gražiais žodžiais, bet ir 
kilniais darbais išreiškiamas, 
teikiant naudos artimui ir tau
tai. Mūsų Susivienijimas išreiš
kia savo lietuviškąjį brolišku
mą, užjausdamas ir šelpdamas 
į vargą ar į nelaimę patekusius 
lietuvius.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje istorijoje yra daug gra
žių pavyzdžių, kaip SLA nariai 
suskubo paguosti ir padėti ka
tastrofoje žuvusių angliakasių 
ar liejyklininkų našles ir vai
kučius, kaip teikdavo medžiagi
nę pagalbą, penktųjų metų re
voliucijos aukoms lietuvių vei
kėjams, caro žandarų suimtiems 
ir kalėjimuose esantiems. Su
sivienijimas-ir jo kuopos bei pa
vieniai nariai nesigailėjo aukų 
atsikūrusiai Lietuvai. Netekus 
savo nepriklausomybės, vis vien 
Lietuva nebuvo Susivienijimo 
užmiršta. SLA emigrantų fon
das buvo atgaivintas šelpti Ant
rojo pasaulinio karo pabėgė
liams tremtiniams Vokietijos D. 
P. stovyklose. Susivienijimas 
daug prisidėjo prie palankaus 
imigracijos, įstatymo išleidimo 
JAV kongrese, kuriuo buvo su
teikta pirmenybė Pabaltijo vals
tybių piliečiams — Displaced 
Persons. — atvykti Į Ameriką.’ 

Kalifornijoje, Oakland© apylinkėje arkliu augintojas au
gina pačius mažiausius arkliukus pasaulyje. Jie nesvaria 
šimto svarų. Bet kuris sveikas vyras tokį arkliuką gali 
pakelti ir nusinešti. Arkliukų savininkas tvirtina, kad šie 
maži arkliukai yra protingesni, negu didieji. Maži ark
liukai netinka jodinėjimui, jie silpni, bet galima uždirbti 
pinigų parodose. Žmonės, ypač vaikai, labai mėgsta žiū
rėti ir džiaugtis mažais arkliukais. Jie nepavojingi. Rody
mas arkliukų vaikams neša pinigus.

Tvirtinama, kad viduramžiais šią mažų arkliukų veislę 
išaugino Ispanijos ir Prancūzijos karaliai. Jie nebijo 
žmonių, ėda bet kokią žolę ir neblogai veisiasi.

Neapsirinkritr pasakęs, kad Su
sivienijimas Lietuvių Ameriko
je ir kuopos lietuvių tautiniams, 
kultūriniams bei politiniams rei
kalams yra išleidęs Šimtais tūks
tančių dolerių, na, o apdraudo- 
mis yra išmokėjęs savo nariams 
per aštuonius milijonus dolerių, 
/.ia, mano manymu, pakaktų 
prisiminti tik vieną neseną epi
zodą, kaip broliškumo pavyzdį. 
1972 metais, birželio mėnesio 
antroje pusėje, nepaprasti vie
sulai, uraganai nusiaubė pietinę 
New Yorko valstiją ir siautė pro 
Pensylvanijos valstiją. Ypač 
skaudžiai buvo paliestas Pensyl
vanijos Wyomingo klonis, ku
riame potvyniai sunaikino dau
gelį namų ir sodybų. Daugelis 
Wyomingo klonio lietuvių ne
teko savo pastogių, sunkiu dar
bu ir taupymu įsigytų. Daugelis 
liko be namų, be asmeninio 
turto. Apie šią tragediją mes 
sužinojome saulėtame Miami 
Beach, per Jubiliejinio Susivie
nijimo seimą. Nepaisydami ju
biliejaus, linksmumų nuotaikos 
ir balių, kurie lydi tokius sukak
tuvinius . seimus, visi SLA sei
mo delegatai užjautė broliams 
sesėms Pennsylvanijoje. Dau
gelis delegatų ašaras braukė, kai 
gyvi urogano liudininkai prane
šė apie audrų nuostolius. Sei
mas priėmė užuojautos rezoliu
cijas, bet to neužteko. Vien 
užuojautomis nepaguosi žmonių, 
kurie liko be pastogęs ir be tur
to. Reikia ką nors konkretesntio 
padaryti. SLA Pildomoji Tary
ba. kreipėsi į JAV federalines 
įstaigas, kurios rūpinasi tokiais 
dalykais. Galima su pasididžia
vimu pareikšti, kad SLA įsijun
gimas į fraternalistų akciją už 
nukentėjusius turėjo gražių re
zultatų: JAV valdžios įstaigos 
nusiaubtoms apylinkėms pasky
rė dideles sumas pinigų apylin
kių atstatymui. Nors neįma
noma grąžinti tai, kas per ilgus 
metus branginama, SLA Pildo
moji Taryba, norėdama sukon
kretinti savo (užuojautą,) Jsavo 
1972 metų lapkričio mėnesio su
važiavime nutarė nukentėju- 
siems nuo potvynio nariams iš 
SLA iždo Sumokėti jų vienerių 
metų apdraudos duokles. Kodėl 
primenu šitą epizodą? Todėl, jog 
noriu parodyki, kad Susivieniji
mas yra organizacija, kuri tu
ri didelį potencialą dirbti lietu

vių naikiai. Tokie labdarybės 
žestai yra mūsų Susivienijimo 
atestatai. Tokie broliškumo 
reiškiniai puikiausiai atsako į 
klausimą, ar verta priklausyti 
prie'Susivienijimo? Aišku, ver
ta ir net pridera. Susivienijimo 
milijonai yra pačių narių su
dėtas turtas. Jis yra jų lobynas. 
Susivienijimo laimėjimai ir pa
siekimai yra laisvųjų lietuvių 
laimėjimai. Kitaip sakant, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
kultūriniai patriotiniai ir lab
darybės žygiai ir darbai yra vi
sų narių nuopelnas.

Prieš akis visiems nariams 
stovi nauji darbai. Nuo mūsų 
pačių priklausys organizacijos 
gerovė ir ateitis. Minint jau
nuolio Romo Kalantos pasiau
kojimo tėvynei sukaktį, tenka 
mums SLA nariams pareikšti, 
kad visais galimais būdais Su
sivienijimas prisidės prie Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo. Ateities Lietuvai reikės 
visokeriopos paramos. O nau
dingiausią paramą tegalės su
teikti laisvojo pasaulio lietuvių 
pajėgios finansinės institucijos. 
Galų gale ir čia šiaurės Ameri
koje reikia stiprios materialinės 
bazės, jei norime palaikyti kul
tūrinį, patriotinį veikimą aukš
tumoje. ‘

t ’s“ ■ .

Mes žinome, kad mūsų bro
lių ir sesučių akys Lietuvoje 
yra nukreiptos į mus ir demo
kratinį pasaulį, laukiant užtari
mo ir pagalbos. -Tik mes,'gyve^ 
nantieji -šiame laisvės krašte, 
esame jų viltis .ir jų gyvasis bal
sas. Todėl mes nepailstamai tu
rime kalbėti -ir skelbti pasauliui 
mūsų brolių baisią priespaudą 
ir kančias.

Kova už Lietuvos išlaisvinimą 
gali būti sunki ir ilgą, todėl dar 
sykį kartoju, kad tik būdami or
ganizuoti, tik visi bendrai, dirb
dami mes galėsimi to pasiekti. 
Mūsų pusėje yra teisė ir teisy
bė, tad su drąsa ir narsumu Lie
tuvos keliu. Vardan tos Lietu
vos vienybė težydi.

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 parūpina fondus namams įsigyti.

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

INSURED r\ r

UNIVEST TAUPYMO- 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Hl. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais. Tek 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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KANADOS NAUJIENOS
Juozo Šarapnicko pagerbtuvės

ST. CATHERINES, Ont. — 
Kanados lietuviai dažnomis pro
gomis pademonstruoja savo vie
ningumą ne tik bendruose dar
buose, bet ir šeimų šventėse, ypa
tingai gerbiant nusipelniusius 
asmenis. Tai buvo ryšku Juozo 
šarapnicko pagerbtuvėse 60 m. 
amžiaus sukakties proga.

Juozas gimė 1913.VI 1.5 Yla
kių valse., Mažeikių apkr., pasi
turinčio ūkininko šeimoje. Nuo 
pat mažens buvo gabus ir pa
slaugus, todėl būdamas 13 metų 
pradėjo dirbti krautuvėje, o vė
liau perėjo į kooperatyvą, nuo
latos kildamas pareigose ir už 
darbštumą, sąžiningumą ir pas
laugumą, žmonės jį išrinko to 
kooperatyvo vedėju. Nors tar
nauti visuomenei ir žmogui buvo 
šūkis, bet bolševikai jį iš tų pa
reigų atleido. Jiems iš Lietuvos 
išsinešdinus, žmonės vėl jį iš- 
ripko vedėju ir tose pareigose 
buvo iki pasitraukimo į vaka
rus.

Savo gerų būdo savybių — pa
reigos lietuvių visuomenei ir 
meilės lietuviui šarapnickas ne
prarado nė tremtyje. Todėl ne- 
.nuostabu.,- kad jį pagerbti į St. 
Catherines Fairview ^Mall salę 
sūširihkdMrš 150 asmenų iš ar
timu ir rišt tolimesniu vietovių. 
Minėjimą- atidarė rengėjų ko
miteto ‘vardu J. Paukštys, pa- 
kvięsdama kun. kleb. J. Liaubą 
sukalbėti maldą, o J. Staškevi
čių iš Port Colborne pirminin
kauti. ,

Po ’ tos; trumpos oficialiosios 
dalies, svečiai buvo prašyti vai
šintis. Vaišes laikinai nutraukė 
kalbos ir sveikinimai. Kalbėjo 
kun. kleb. J. Liauba, KLB pirm. 
K. Šukienė, Sav. kūrėjas ir 2 
Vyčio kryžių kav. Šukys, Tau
tinių Šokių grupės vad. Zubris- 
kienė,'p. Paukštys, šetkus, Dai
nora, Ročytė ir Staškevičius. 
Raštu sveikino SLA prez. Povi
las Dargis, kun. Tadarauskas, 
taip pat Juozo bičiuliai iš To
ronto ir kitur. Po sveikinimų 
įteiktos prasmingos ir vertingos 
dovanos. - - n

Tarpe kalbų ir sveikinimų bei 
vaišių buvo puiki meninė pro
grama, kurioje pasirodė nauja 
jaunutė Kanados lietuvių žvaigž

dė Anita Pakalniškytė. Mes tik 
išgįrdę ir pamatę jos meninius- 
gabumus, supratome, kodėl ją 
kanadiečiai taip gerai vertina 
teikdami medalius, trofejas ir 
pirmąsias vietas įvairiuose kon
kursuose.

Po šios įspūdingos programos 
kalbėjo p. Šukys ir Toronto lie
tuvių radijo vedėjas Simanavi
čius, taip pat sukaktuvininkas 
Juozas. Jis savo kalboje, kaip 
ir savo gyvenime, pabrėžė pa
reigas savo žmonėms, visuome
nei ir Lietuvai, ypatingai sun
kiose pastangose dėl jos ir ten 
gyvenančių žmonių laisvės. Vi
sos kalbos ir sveikinimai pasi
žymėjo nepaprastu nuoširdumu. 
Tokiu pat nuoširdumu puikio
sios šeimininkės vaišino sve
čius, geriausi valgiai ir skanu
mynai plaukte plaukė į stalus, o 
gėrimai liejosi, kaip toje pasa
koje. Visų nuotaika buvo pui
ki, šven tiškai graži. Už tai pa
garba rengėjų komitetui — p. 
Zubrickienei, Paukščiui, Meš
kauskui ir Jokuboniui, taip pat 
jų padėjėjams ir šeimininkėms. 
Aš esu tikras, kad kiekvienas 
dalyvis, išeidamas dar linkėjo:

—Gerb. Juozai, tegul ilgai skam 
ba Tavo atmintyje iš visų širdžių 
giedoti “Ilgiausių metų” linkė
jimai ir tie gražūs žodžiai, ku
riuos visi (kalbėtojai) {sakė už 
Tavo nuveiktus darbus. J.

TOKIO. — Japonai vis labiau 
pradeda pamėgti gerus geriau
sius automobilius, kaip antai 
Lincoln Continental Mark IV, 
Mercury, Mustang, Mercedes - 
Benz, Chevrolet, Oldsmobile 
arba Jaguar. Per pirmąjį šių 
metų pusmetį importuotų au
tomobilių skaičius padaugėjo 
53 nuošimčiais, o amerikietiš
kų automobilių eksportas pa
daugėjo net pustrečio karto. 
“Japonai turi didelį entuziaz
mą liuksusiniams produktams, 
ir dėl to liuksusinių brangių au
tomobilių pageidavimas didė
ja”, paaiškino japonų automo
bilių importo sąjungos pirmi
ninkas Lwai Mizutani.

RENKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”-
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Kaip rusai lygina lietuvių tautą
Vakarykščiose Naujienose skaitėme ilgą ištrauką, 

paimtą iš teorinio komunistų partijos žurnalo, kaip 1940 
metų “aštri klasinė kova” “peraugo į socialistinę revoliu
ciją”, kaip “Lietuvos darbo žmonės su komunistų partija 
priešakyje nuvertė buržuazinį režimą ir atkūrė tarybų 
valdžią krašte” ir kitus nebuvusius ir nepatikėtinus daly
kus. Visi žinome, kad nepriklausomoje Lietuvoje komu
nistų partijos negalėjai rasti nei priešakyje, nei užpaka
lyje jokio svarbesnio krašto gyvenimo žingsnio. Lietuvon 
įsiveržusi raudonoji armija darė pakaitas karo jėgos ir 
policijos pagalba. Jeigu Lietuvoje komunistų partijos 
nebūtų buvusios, tai rusai būtų sugalvoję. Kaip Leninas 
su Trockiu padarė Lietuvos valdytojais Kapsuką ir Anga- 
rietį, taip Dekanozovas su Suslovu rinko kvislingus ir or
ganizavo “tarybas”.

Nebūtume tos ilgos citatos darę, jeigu okupantas, 
naudodomas jarmolavičius, bernotavičius ir Žmuidzina
vičius, neruoštų pavergtai lietuvių tautai dar stipresnių 
pančių. Kraštas yra pavergtas, prijungtas prie Sovietų 
Sąjungos ir labai žiauriai išnaudojamas. Tą darbą atliko 
Sniečkus, Guzevičius, Zimanas ir kiti čekistai. Iki šio 
meto pavergti lietuviai priešinosi okupantui ir rusams 
dirbantiems kvislįngams įvairiomis priemonėmis. Rusai 
tai matė ir ėmėsi antro žingsnio — palaužti lietuvių tau
tą ir išnaikinti pasipriešinimą. Lietuvių tautos palaužimą 
jie vadina “sulyginimu”. Lietuviai, -girdi, buvo nepaten
kinti todėl, kad jie nebuvo lygūs su kitomis Sovietų Są
jungos tautomis.

Jau minėtas komunistinių “mokslų” kandidatas J. 
Jarmalavičius, ištikimiausio Maskvos tarno Honano Zi
mano prižiūrimas, apie tų lietuvių tautos “lyginimą.” ši
taip rašo:

“RSKP (Tarybų Sąjungos komunistų partijos) 
XXIV suvažiavimas pabrėžė, kad darbininkų socia
listinių interesų ir komunistinių idealų pagrindu vis 
labiau tvirtėja tarybinės visuomenės vienybė, susi
formavo nauja istorinė žmonių bendrija'— tarybinė 
liaudis. Ši nauja istorinė bendrija — tai realus socia
listinės darbininkų klasės, kolūkinės valstietijos, ta
rybinės inteligentijos, visų TSRS tautų ir tautybių 
socialinės, politinės ir idėjinės vienybės įsikūnijimas, 
jų susitelkimas apie Lenino partiją., jų bendrų inte
resų ir tikslų įgyvendinimo išraiška. Tarybinės liau
dies sudėtinė dalis yra ir socialistinė lietuvių nacija.

Per 32 tarybinio gyvenimo metus Lietuvos liaudis, 
broliokų tautų padedama, 37 kartus padidino bend
rąją pramonės produkcijos apimtį, daugiau kaip du 
kartus padidino bendrąją žemės ūkio produkciją, į 
istorines aukštumas pakėlė kultūros ir švietimo lygį 
krašte. Panašius laimėjimus pasiekusios visos Tary
bų Sąjungos tautos, šalyje iš esmės įgyvendinta fak
tinė nacijų lygybė. Visi šie socialistiniai poslinkiai 
ryškiai atsispindi ir dvasiniame tarybinės liaudies gy
venime, socialistinėje asmenybėje. Dvasinis tarybi
nių žmonių turtingumas, jų atsidavimas komunizmo 
idealams akivaizdžiai atsiskleidžia socialistiniame 
lenktyniavime, judėjime už komunistinę pažiūrą į 
darbą”. (Komunistas, 1973 m. birželio m. numeris, 
36-7psL)..
Kiekvienas Jarmalavičiaus parašytas ir Zimano pra

leistas sakinys yra gryniausias melas. Komunistų parti
ja nepadidino žemės ūkio produkcijos Lietuvoje, kaip jos 
nepadidino Ukrainoje ir plačiose Rusijos plotuose. Jeigu 
būtų pagaminta bent tiek žemės ūkio praduktų, kiek 
plačiausi Rusijos plotai pagamindavo caro laikais, tai 
Sovietų Sąjungos gyventojams duonos užtektų. Javų ir 
bulvių rusams trūko šiais metais. Sovietų valdžia jau yra 
užsakiusi didelius kiekius javų ir ateinantiems metams. 
Jeigu gamyba būtų bent kiek padidėjusi, tai sovietų agen
tams nereikėtų važinėti po kapitalistinius kraštus ir pirk
ti tokius didelius javų kiekius. Jarmalavičius kalba apie 
pramonės produkcijos apimties padidinimą 37 kartus 
taip pat yra tuščias tvirtinimas, kol jis nepasakys, ką jis 
i tą “apimtį” paima ir ko nepaima. Tiktai tiksliais sta
tistikos duomenimis ir aiškiais terminais galima pramo
nės padidinimą ar sumažėjimą lyginti. Jeigu Rusijos pra
monė būtų tiek padidėjusi, tai šiandien sovietų inžinie
riams nereikėtų kreiptis į italus, kad statytų jiems mažus 
automobilius, nereikėtų prašyti Amerikos inžinierių ir 
chemikų, kad pastatytų rusams zuperio dirbtuves.

Jarmalavičiaus “nauja žmonių bendrija” yra gry
niausias jo išmislas. Kalbėti apie “socialistines darbinin
kų klases, kolūkinės valstietijos ir tarybinės'inteligenti- 
jos” bendriją yra nesąmonės, nes ne tik Sovietų Sąjun
goje, bet ir pavergtoje Lietuvoje nėra jokios socialisti
nės santvarkos. Socializmas yra galimas tiktai toje bend
ruomenėje, kurioje yra garantuota tos bendruomenės 
narių laisvė, kurioje respektuojamos tos bendruomenės 
narių pilietinės teisės. Visa ta Jarmalavičiaus “naujoji 
bendrija” yra paremta prievarta. Rusijoje prievartau
jami ir skriaudžiami valstiečiai, ten prievartaujama in
teligentija ir labai žiauriai išnaudojami darbininkai. Pa
saulyje nėra' kitos tokios valstybės, kurioje darbo žmo
nės būtų taip žiauriai išnaudojami, kaip jie yra išnaudo
jami Sovietų Sąjungoje.

Lietuvon įsiveržę rusai komunistinės saittvarkos 
vardu plėšė krašto gyventojus visu platumu. Atėmė iš jų 
viską, ką vertingesnio jie turėjo, šiuo atžvilgiu jie suly
gino lietuvių tautą' su visomis anksčiau komunistų pa
vergtomis tautomis. Iki šio meto lietuviams jie dar nieko 
nedavė. Jeigu bet kurioje gyvenimo srityje jie būtų bent 
ką davę, tai neaptvertų Vilniun nuvažiavusių lietuvių 
spygliuota tvora. Jie leistų jiems nuvažiuoti į kaimą ir 
pamatyti tuos laimėjimus.

IkMllJ

(Tęsinys)

GAKSINKITĖS NAUJIENOSE

... Suprantama, ėjusiems 
mokslą svetima kalba dėsto
mose mokyklose nesunku su
klysti. Man pačiam savo laiku 
darant studentišką pranešimą 
Vytauto D. Universitete, prof. 
A. Rimka paklausė, ar aš lan
kau lietuvių kalbos kursą. At
sakiau, ne, nelankau, bet su
pratau, kad kas nors negerai 
su mano lietuvių kalba...

Na, ir “negerai” ir buvo ir 
yra! Ką reiškia “svetima kal
ba dėstomose mokyklose”? ? 
Argi mdkyklos dėstomos? To
liau turi būti: ... bet supratau, 
kad kažkas (o ne kas nors) ne
gera (o ne negerai) su mano 
lietuvių kalba...

... Tačiau, pasižvalgius po 
platų, beveik berybį horizon
tą, nesimatė jokių kariškų įren
gimų. ,. Riba ir beribis, o taip 
pat neribotas — rašomi su i 
trumpąja, o rytas ir rymoti čia 
nieko netur pridėję!

... mes privalome apversti 
aukštyn galva visą mūsų gal
voseną. .. Ar tatai reiškia, kad 
mūsų galvosena prieš tai buvo 
apversta aukštyn kojomis? ?

... Baigiant, už lietuvišką 
maistą (išskyrus krienus), či- 
kagiškiams duodamas kredi
tas. .. Nors Lietuvoje šiuo me
tu jau pažįstama “komiksus” 
(ne komikus, o būtent komik
sus — comics) ir “džinsus”, bet 
dar, tur būt, nežino, ką reiš
kia “duoti kreditus”, čia au
toriui, Vyt S. (šitaip pasirašęs) 
uždavinys, dovanokite, pro
blema: o kaip gi vis dėlto pa
sakyti lietuviškai?

... Podarogift, Ine. skelbi
me randame “ZHIGULI auto
mobilis”. .. Juk daug papras
čiau: žiguli (kirtis, tarp kita 
ko, paskutiniame skiemenyje, 
tai tokie kalnai, tiksliau kalvos 
prie Volgos) Juk nerašome 
Paryzhius? ! kodėl būtina vis
ką perkošti per anglo — ame
rikietišką koštuvą?

... Eilę metų, purendami 
skautiškus dirvonus, įsitiki
nau. .. Arba purendamas ir 
įsitikinau, arba purendami ir 
įsitikinome.

... Į vyriausybės tribūną su
eina aštuoniolika pagrindiniai 
bolševikinės gengės nariai... 
Žinoma, pagrindinių ir narių...

Perskaitęs (iš eilės) “Spro- 
gau iš juoko” ir “Dar apie co
pyright” (atspėkite, kur?) bu
vau beveik besprogstąs, bet 
šiaip taip išlikau gyvas! Mili- 
taniškas, tiesiog gėda (turėtų

būti tikrai gėda), batalijonas, 
dementi, networkas, formula- 
cija (t b. formulavimas), ma
niškis straipsnis ( maniškis — 
mano vyras), Ponas Budrec- 
kis maniškį tekstą panaudojo 
visiškai kaip savą..; (t. y. P. 
B. man tekstą panaudojo visai, 
kaip savo — čia buvo žodžio 
savas piktnaudojims),
pritariu (L b. visiškai arba vi
sai pritariu), jei tikėti (t. b. ti
kėtum, arba tikėtume) 
Diržio nurodymui (t. b. nuro
dymu
galima Ponui Diržiui), Tą tik 
ponas Budreckis tegali pada
ryti (jei tegali, tai nereikia 
žodelio tik, o jei tik, tai ne te
gali, o gali; be to ne Tą, o tai) 
... Na, ar ne gražu mūsų ame-

Kanada pasitraukė
SAIGON AS. — Kanada ofi

cialiai baigė savo šešių mėnesių 
dalyvavimą karo paliaubų kon
trolėje ir atšaukė iš Vietnamo 
visą savo 249 kariškių grupę. 
Kanados pasitraukimas iš ICCS 
(tarptautinės kontrolės ir prie
žiūros komisijos) faktiškai su
stabdo visą taikos Vietname sau
gojimo akciją, pareiškė vengrų 
atstovas toje komisijoje Ferenc 
Esztergalyos. -

Pilnai

pono

o tikėti arba netikėti

Roosevelto agentai 
šnipinėjo atstovus

Senato specialiam komitetui 
vykdant Watergato klausinėji
mus, įdomu išgirsti, kad ir ki
ti prezidentai nėra buvę nekal
ti avinėliai.

... ir šiais metais parašiusi 
tezę: “Mirtis Jonesco veika
luose”.

bet vis

tezė —
acija, nes lietu- 
pagrindinė min- 
kur tezė, radau

lietuviškai rašo-

kalbi-

Grai- 
vears

reiškia 
arba pa- 
pinigais;
prigavi-

Na, disertacija, kaip ir tezė, 
nėra lietuviškas žodis, 
dėlto šiuo atveju turi būti ne 
tezė, 
visk a i
tis. Ten pat, 
“daktaratą”! Juokinga ir ne
logiška, bet 
ma ir tariama daktaras, bet 
doktoratas ir doktorantas. Ne
įtikėtina, bet taip yra! Kaltin
kite ne mane, o mūsų 
ninkus.!

... 140 metų senumo 
kijos monarchija... 140
old.... gražu! ... Staiga jūs 
realizuojate, kad čia kažkur 
suslėptas falšo momentas. .. 
Lietuviškai realizuoti 
arba įvykdyti ką nors 
versti turtą grynais 
falšas — apgavimas,
mas. Kuria linkme juda mūsų 
tautiškai — valstybiškos kryp
ties laikraštis?

Skelbimo pabaiga... ir lie
tuviams labiausiai mėgstamo,- 
je krautuvėje (seka adresas). 
Arba lietuvių mėgstamoje ar
ba lietuviams patinkamoje 
krautuvėje, bet tik jau ne lie
tuviams mėgstamoje!

Pabaigai: susimildami-ne
sakykite daviniai, kur yra duo
menys ir atvirkščiai duome
nys, kur yra daviniai; nesaky
kite išpildyti ten, kur reikia 
sakyti atlikti ir nesakykite pil
dyti, kur tinka vykdyti (arba 
atvirkščiai!)

Š. T. B. (Šis sutrumpinimas 
lengvai iššifruojamas: šaukian
čio tyruose balsas).

Buvęs JAV atstovų rūmų na
rys Hamiltonas Fishas, atsto
vas respublikonas nuo 1921 iki 
1945 m. ir Roosevelto užsienio 
politikos priešas, sako, kad 
telefonų sekimas, šnipinėjimas 
ir priešų sąrašų sudarinėjimas 
nėra nieko nauja. Pasak Fisho, 
senatrius Reedas 1930 m. pasa
kojęs, kad Roosevelto vyriau
sybė sekusi ne tik jo telefoną, 
bet ir daugelio kitų kongreso 
narių respublikonų.

Fishas sako, kad 1939 m. jį 
sekė valdžios pareigūnai, kai 
jis vizitavo Britanijos užsienio 
reikalų ministrą lordą Hali- 
faxą. “O kalbant apie priešus” 
Fishas pareiškė New York Ti
mes laikraščiui, “niekas netu
rėjo daugiau politinių priešų, ; 
kaip kerštingas F. D. Roosevel- 
tas. Aš buvau vienas iš jų ir 
per penkeris metus nuodugniau 
šiai tikrino mano mokestinius 
pareiškimus (taip pat ir mano 
žmonos). Į šį darbą buvo įkin
kyta ne mažiau kaip pustuzi
nis pajamų mokesčių agentų 
ir bus turėję atsieiti mažiausiai 
$50.000. Ręzultatas: man grą
žino $80”.

nugabenti Į
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PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KEISTAS NUOPUOLIS
EFFINGHAM, Iii.— Rimtai 

sužeisti Greyhound autobuso 
šoferis ir penki tuo autobusu 
važiavę keleiviai 
ligoninę.

Tarpvalstybiniu plentu
per kelioliką mylių nuo Effing- 
hamo važiuodamas traktorių 
su treileriu Jim Shaubert nete
ko kontrolės ir jo traktorius su 
priekaba perbėgę skersai užtva
ras, įsuko į priešingąją plento 
pusę ir iširo. Priekabos ratai 
ir du traktoriaus ratai nukrito 
ir nuriedėjo į trafiką ir viena 
ratų pora užgavo ta plento pu
se važiavęs Greyhound autobu
sas.

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS” 
i.
Vokietijos konsulate Klaipėdoje buvo 

labai smarkus priešas Toepke. Jis nuolat
man rašinėja grasinamas pastabas už laiš
kų, neatitinkančių tarptautinių nuostata-
tų. gražinimą į Vokietiją ir kur galėdamas
kenkė Lietuvos 
vojau. kaip jį 
Vieną popietį, 
jos paplūdimį.

reikalams. Aš nuolat gal
is Klaipėdos išgyvendinti, 
važiuodamas keltu į Neri- 
pamačiau Toepkę. sėdin

tį gale kelto ir svajojamai žiūrintį į Nariją, 
lyg jis galvotų šį kraštą vėl pagrobti. Aš
sukaupęs visas jėgas, žiūrėjau į Neriją ir 
marias, geisdamas, kad mūsų senų tėvų 
galia man padėtų šį kryžiuočių palikuonį 
išgyvendinti iš mano tėvams priklausan
čios žemės...

Kitą dieną ant darbo stalo radau iš vo
kiečių konsulato laišką. Atplėšęs pama
čiau Tocpkės parašą. Turinys buvo labai 
įdomus. Jis gyrėsi savo draugui Tilžėje, 
kad jis nelegaliai persiunčia j Vokietiją 
politinius nusikaltėlius .iš Klaipėdos kraš
to ir tyčiojasi iš mūsų pasienio policijos ne
apdairumo. Matyt, konsulato- sekretorė 
sumaišė vokus. Aš pakviečiau du valdinin
kus, surašiau protokolą, kad šis laiškas 
su voku gautas iš vokiečių konsulato ir nu
nešiau jį gubernatoriui, kuris jį nusiuntė

Užsienio reikalų ministerijai. Po kiek lai
ko Toepke paliko Klaipėdos kraštą, kaip 
“persona ingrata”.

Taip Nerijos prūsų senelių dvasia man 
padėjo atsikratyti nuo lietuvių priešo...

BOLŠEVIKŲ ŠNIPAS
Klaipėdoj buvo ne vien vokiečių šnipe

lių, bet ir bolševikų šnipų. Jie buvo nesu
lyginamai geriau paruošti ir taip gerai tam 
reikalui išlavinti, jog net žinodamas, kad 
jie yra šnipai, negalėjai nuo jų atsikratyti.

šį tikrą įvykį aprašysiu, kad ateityje 
mūsų politikai ir valstybės vyrai būtų at
sargesni ir daug geriau pasiruoštų vasty- 
bės reikalams ginti.

Vienas bolševikų šnipas, Maskvos pa
ruoštas su visomis gudrybėmis, neva mė
gino išvykti iš Sovietų Sąjungos. Jis vyko 
su dirbtiniu Lietuvos užsienio pasu. Prie 
sienos jis buvo neva sulaikytas. Jis protes
tavo, sakydamas, kad skųsis Lietuvos at
stovybei, ir buvo paleistas. Toliau vyko 
per Kiniją, neva neturėdamas iš ko pra
gyventi, vertėsi piešdamas paveikslus esa
mų restoranuose žmonių. Tai irgi bolševi
kų šnipinėjimo būdas. Vėliau nuvyko į 
Prancūziją ir pradėjo studijuoti inžineriją. 
Bet jam neva trūko lėšų. Niekaip neišaiš
kinamu būdu jis gavo iš Paryžiaus vięnuo- 
Irų-stipėndiją. Reikia žinoti, kad bolševi
kai turėjo savo tikslams fondų net pas vie
nuolius. Su vienuolių stipendija tas šni
pas baigė mokslą ir gavo inžinieriaus dip
lomą. Nėra abejonės, kad techniškai jis

buvo iš anksto paruoštas. Baigęs mokslą, 
jis susipažino su vienu mūsų profesorium 
Paryžiuje, kurs mėgo išgerti. Tas šnipas 
jam fundijo, kiek galėdamas. Šis profeso
rius jį užtarė mūsų atstovybėje ir išrūpino 
leidimą įvažiuoti į Lietuvą.

Čia jis gavo paprasto darbininko darbą 
prie geležinkelių statybos. Kaip tos rūšies 
specialistas buvo greitai pastebėtas ir nau
dodamas apsukrius metodus, greitai paki
lo iki inžinieriaus. Būdamas gabus, žino
ma, ne be įtakos naiviai palankių žmonių 
iš mūsų tarpo, buvo paskirtas tarnybos vir
šininku į Klaipėdos uostą, čia jam buvo 
skirta vieta šnipinėti, štai kur tikras ke
lias komunistų šnipo... Reikia įsidėmėti, 
kad negalima skirti į aukštesnę vietą ne
žinomų atsibastėlių.

Aš su juo susipažinau Klaipėdoj. Tikra 
jo pavardė buvo Rimkov. Lietuviškai va
dinosi Rimdžius. Buvo be galo malonus, 
linksmas Ir gudrus šnipas. Kadangi aš bu
vau tautininkų pirmininkas, tai jis dar la
biau stengėsi man įtikti. Bet aš jam netikė
jau, jaučiau jame kažką svetimą.

Kartą būdamas Kaune, sužinojau, kad 
mūsų, atstovas ^Baltrušaitis yra atvykęs iš 
MaskvOs. Sd man artimu M. L. ūžėjau į 
viešbutį aplankyti mūsų atstovo. Jis susi
jaudinęs papasakojo šio šnipo istoriją ir 
pabrėžtinai patarė būti atsargiems, juo ne
tikėti ir dar pasakė, kad jis yra rusas. Jis

pasivadino lietuviška pavarde tik apgavi
mo tikslams.

Grąžęs į Klaipėdą, buvau su juo drau
giškas. Jis nepatyrė ką aš žinojau. Kiek 
vėliau jis atėjo pas mane su prašymu pri
imti į tautininkų sąjungą. Tas jo žygis 
dar labiau įrodė, kad jis ieško glaudesnių 
saitų su vyriausybės žmonėmis. Prašymą 
priėmęs pasakiau, kad nusiųsiu valdybai 
spręsti jo kandidatūrą, o pats įspėjau ge
neralinį sekretorių, kad jo nepriimtų.

Kažkokiu būdu jam viskas sekėsi. Vos 
porą mėtų būdamas Klaipėdoj įsigijo naują 
namuką ir pakvietė mane jo pažiūrėti. Jis 
mėgino mane pavaišinti kažkokiu mišiniu, 
bet man buvo aišku, kad jis galvojo mane 
nugirdęs sužinoti nuomonę apie jį. Trupu
čiuką paragavęs mišinio negėriau, saky
damas, kad imu vaistus nuo tulžies skaus
mo.

Bet po kiek laiko jis man pasigyrė, jog 
pas jį svečiavosi mūsų Klaipėdos saugu
mo viršininkas ir nusigėręs jam pasakė, 
kad saugumas jį seka, ir linksmai juokėsi 
iš savo pasisakymo. Aš su juo irgi juikiau
si iš naivaus saugumo viršininko. Rimkov 
buvo išmokytas ruošti “koktailius”, nuo 
kurių žmogus greitai pasigeria ir viską iš
plepa. .»

SKUBUS MOBILIZACIJOS PLANAS
Lenkų ultimatumas normaliam susisie

kimui su Lenkija atidaryti, mus užklupo
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netikėtai. Bet kariuomenės štabas ruošė 
mobilizaciją. Atseit, buvo planuota prie
šintis.

Atvykęs į Klaipėdą man gerai pažįsta
mas iš generalinio štabo karininkas atėjo 
manęs aplankyti. Aš paklausiau, kaip jie 
mano įvykdyti mobilizaciją Klaipėdos 
krašte.

— Aš kaip tik atvykau pas jus šiuo rei
kalu pasitarti.

— Šaukti karius per krašto vokiečių po
liciją visai nepasisektų, nes ji tyčia truk
dytų kvietimų įteikimą. Mobilizacija turi 
būti įvykdyta greitai — per keletą valandų.

— Karininkas klausiamai pažvelgė į 
mane.

Aš siūliau tokį planą:
— Jūs man atsiųskit šaukiamųjų sąra

šą, kai gausiu telegramą vykdyti, tada tuo
jau išsiųsiu sąrašus su automobiliais į ati
tinkamus rajonus, o paštų laiškanešiai 
įteiks kvietimus kiekvienam pašauktam 
per 3 — 4 valandas. Tokiu būdu mobiliza
cija bus įvykdyta maždaug per šešias va
landas. '

Karininkas nustebo.
— Tokio skubaus mobilizacijos plano 

nė mūsų generalinis štabas nebūtų sugal
vojęs.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
“NAUJIENAS"
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sxiiracL, pemcuaiem nuo 1—o. tree, 

ir sesud. tiktai susitarus.

Rax.: GI *0*73

SR. W. H51K - EISIMAS 
AKUkkKUA IK MOTERŲ LIMGX 
V1NĖKULUG1NS CHIRURGIJA 

el32 So. Koctzia Ava., WA 5-2670 
valandos pagal susitarimą. Jei neat

siliepia, sxamoinu mi 3-uuul.

ŪK. NINA KRAUClL- 
KRIAUCEUUNAin 

AKUŠERIJA IR MOffcKV -*-Q- 
5132 So. KkDAIC 

Telet. WA 5-25? v.
Neatsiliepus — skami>inti 

*/1-0225. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tek HE 4-1818 arba RE 7-9700 
zszideneijos: 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. popieL 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

NEIŠKENČIU
Dar kartą peržiūrėjau liepos 

mėn. 5 dienos Naujienas. Sudo
mino trumpas p. K. Radvilos ra
šinėlis, pavadintas “Priešrinki
miniai pažadai galioja tik iki 
rinkimų”.

Jame sakoma, kad p. Radvila 
susitiko “Paramos” krautuvėje 
su p. Nainiu ir p. Šlajumi. Į po
kalbi įsiterpęs ir krautuvės sa
vininkas p. J. Janušaitis. Jis pa
sakė, kad “dėl rinkimų pralai
mėjimo Vaičiūnui palinkėjo nu
sišauti”...

Įdomu, ar Janušaičiui Vaičiū
nas buvo buvo palinkėjęs tą pa
tį, kada Marquette Parko apy
linkės susirinkime Janušaitis, 
pirmininko pakviestas, buvo pa
siūlytas vadovauti susirinkimui, 
bet deja, susirinkimo dalyviai 
išsirinko kitą prezidiumo pir
mininką ?

O gal Janušaitis pasiūlys nu
sišauti Vaičiūnui už Marquette 
Parko apylinkėje atliktus dar-

GRADINSKAS
ŠIANDIE PIRKSI

ORO VĖSINTUVĄ,
ŠIANDIE GAUSI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
h - --------- — -

'gužauskų
, GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GELiNYčIA

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

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2611 W. 71$t St. — Tai. 737-5149

Tikriną akis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree. 
-„TJ'-LL—a—

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS 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 rez. telef.: 448-5545

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

G i L I N I N K A 5 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTAS) 
5525 So. HarUm Avė. — 516-1220

M 0 V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel.: Frontier 6-1882

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tai.: 925-82*6

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-309?

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak Seštadie- 
niali 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.
z

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

2454 WEST 71 tf STREET 
t»l«f.: HEmlock 4-2123 

Rnld. Hl«f.: Glbton 8-6195
Priima ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
orthopedas-protezistas

4K Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
W dažai. Sp^iali pagalba k»|oms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. Seitadieniais 9—1. 
2&50 West 13rd St., Chicago, III. 60629 

Tolof.t PRospoct 6-5084

Z= ■■■a

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽEIMOS VALANDOS

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

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-1 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šėštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

' CHICAGO, ILL. 60629L—--- . jj

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

bus: Kalantos ir kitų susidegi
nusių minėjimus,"Genocido Pa
rodos išstatymas lietuviškai ir 
amedikoniškai visuomenei, apy
linkės lietuviškosioms mokyk
loms dovanų suorganizavimas ir 
t. t.? Gal Janušaitis pasiūlys 
nusišauti Vaičiūnui už apylinkė
je seniūnijų sudarymą, kad bū
tų galima daugiau solidamumo 
įnašų išrinkti ir į artimesnį są
ryšį su apylinkėje gyvenančiais 
lietuviais sueiti ?

Tai yra Vaičiūno ir jo valdy
bos darbai tik per tris keturis 
mėnesius.

Dau£ ko neišrinko, bet ki
tiems Janušaitis nesiūlo nusi
šauti. Jis Vaclovui Kleizai ga
lėjo tą patį pasiūlyti ką ir Vai
čiūnui, nes Kleiza turėjo užė
męs aukštą postą, JAV LB Pre
zidiumo sekretorius. Kodėl taip, 
tik vienam? Nors kiti neišrink
tieji kandidatai kažin ar tiek 
Bendruomenei per tokį trumpą 
laiką atliko tai, ką Vaičiūnas su 
savo valdyba. Arba ir išrink
tieji.

Dar, prie progos, norėčiau pa
klausti, ar Janušaitis buvo at
silankęs į Genocido Parodą? Per
žiūrėjęs aukų dapus, Janušaičio ’ 
pavardės, deja, neradau.

Laikykime tą Janušaičio pa- j 
sakymą humoru, bet toks humo
ras parodo asmens charakterį.' j 
O Vaičiūnas savo vienodu cha
rakteriu, savo nuolatiniu ramu
mu, niekad nieko nėra pasakęs 
apie nieką neteisingai. .Jis nie-' 
kad nesidžiaugė savo laimėji
mu ar darbu (bent niekad to ne
parodė, kaip ir niekad iš jo ne
galima buvo matyti jo nepasi
sekimo). čia ir glūdi darbštus 
ir kultūringas asmens bruožas, i |

Eikime prie kito K. Radvilos 
iškelto klausimo. ’’Besikalbant 
apie rinkiminius laimėjimus ir 
pralaimėjimus, buvo užsiminta' 
apie kandidatų paskelbtus pasi
žadėjimus ir porink iminės veik
los platformas”, rašo K. Rad-
vila. Mano nustebimu, p. Nai
nys, gal tik norėdamas iš pra
laimėjusių pasityčioti, | pasakė, 
kad: “priešrinkiminėse reklamo
se paskelbti pažadai ir platfor
mos galioja tik iki rinkimų”.

Prašau sugretinti- dviejų p. 
Radvilos rašinėlyje paminėtų as
menų priešingybę: Vienas ne
praėjęs dirba didelį lietuvišką 
darbą, (net jam nusišauti siū
loma), kitas, lengvai praėjęs, 
skelbia mintis kurios kažin ar 
derinasi su išrinktojo Tarybon 
užimama pozicija. K. Januška

Direktyvos vyskupams
Popiežiaus įstaiga — Kongre

gacija vyskupų reikalams pa
skelbė direktyvas, pabrėždama, 
kad visų pirmoji vyskupų parei
ga yra “sutikti su Romos popie
žiumi visais tikėjimo ir mora
lės klausimais”. Be to, direkty
voje pabrėžiama, kad vyskupai 
privalo būti neturtingi ir skais
tūs (nekaltybėje), atiduoti baž
nyčiai kiekvienas pajamas, gau-

- ■ — - - - ~ Kl

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan- 
Igas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
Į •. ' bus pasiųstas tokiu adresu:
I NAUJIENOS, I

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga

ATSLMINIMAI 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. Halstod Street, Chicago, Illinois 60S08

tas einant savo pareiga, ir pri
valo vengti bet kokių viešų dis
kusijų bažnyčios problemomis.

-Tos direktyvos buvo paskelb
tos tokiu laiku, kuomet Romos 
katalikų bažnyčioje vis labiau 
didėja nepritarimas (doktri
noms) kunigų ir pasauliečių tar-

Kalbamosios direktyvos —- 
150 puslapių knygos formoje — 
buvo paskelbtos popiežiaus Pau
liaus VI popiežiavimo dešimtme
čio sukaktuvių proga. Direkty
vos buvo popiežiaus patvirtintos. 
Jose aiškinama, kokia turi būti 
vyskupų elgsena popiežiaus, ki
tų vyskupų, kunigų, vienuolių 
ir pasauliečių bei civilinės val
džios atžvilgiais. (Romos Kata
likų Bažnyčia visame pasaulyje 
turi apie 3,500 vyskupų).

Be to direktyvose pabrėžiama, 
kad bažnyčios dvasininkija (pre- 
lats) turi rinkti “švento Petro 
grašius”, kurie yra reikalingi 
Vatikano reikalams ir jo labda
ros veiklai.

Kalbant apie direktyvų dalį, 
kuri liečia vyskupų “neturtą”, 
ten reikalaujama, kad vyskupas

privalo būti “beturtis savo vidu
je ir išorėje. Vyskupo namas 
turi būti kuklus kaip dekoraci
jomis taip gyvenimo standartais. 
Jo pajamos ir išlaidos taip pat 
turi būti kuklios... Jis privalo 
šalinti nuo savęs visa, kas nors 
kiek atsiduoda autoritarizmu ar 
pasaulinės valdžios pamėgdžio
jimu“

Amžius ilgėja
Nacional. sveikatos statisti

kos centras praneša, kad ameri
kiečių amžius palaipsniui ilgėja, 
nors ir dažniausioj i mirties prie
žastis — širdies ligos daugėja.

Praeitais 1963 metais ameri
kiečių amžiaus vidurkis buvo 
69.9 metai, 1971 metais buvo 
71.1, 1972 metais buvo 71.2.

Širdies ligomis 1971 metais iš 
100,000 gyventojų mirė 358.4 
žmones, o 1972 metais 361.3. Vi
so širdies ligomis 1971 metais 
mirė 741,010; 1972 metais mirė 
752,450.

Vėžys tebepasilieka antras di
dysis žudikas — iš 100,000 gy
ventojų vėžio ligomis miršta 
166.6 žmonės.

ffvra in wk b 
ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
NWs Žinome, kad Dievą mylintiesiems, tiems, kurie kaip jo nutarta, pa

laukti bOti šventaisiais, visi dalykai išeina j derą. Rom. 1:28.
e e e

Atsimindami tai, visi Dievo vaikai turėtų pasitenkinti savo likimu, ko
kį Dievo apveizda jiems siunčia; jie neprivalo būti rambūs, bet turi būti pa
tenkintais, jei viską atliko, ką tik jų rankos paėmė daryti; jie neturi būti 
perdaug susirūpinę, susiraukę, neužsiganėdinę, ir neturi skųstis apie tai, ką 
Dievo apveizda daleido ant jų ateiti. Turbūt kad Dievas pamėgo prirengti 
ir pritaisyti mus asmeniškai tokiam tarnavimui. Turime taipgi atsiminti, 
kad mes esame nesugebūs teisti net patys savo netobulybės, ir todėl ne
galime tinkamai išspręsti kokių prityrimų reikia mūsų tinkamam priren- 
gimui.

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčių. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kri> 
taus bažnyčia, Į visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ja nemokamai gausite, jei 
parašysite tokiu adresu: F. Zavlst, 3715 W. 66th Chicago, Illinois 60629

BV> RAITO TYRINtTOJAI
sssssassBSsssssssssaassssssssBsssesessBB

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

HOME
Street

6-2345-6

Metinis

SOPHIE WELICKA
mirties prisiminimas

Ilgus metus ji gyveno Chicagoje, o vė
liau Miami, Floridoje. Ji mirė 1972 metų rug- 
piūčio 2 dieną. \

Duktė Bernice Jenkeliūnas
. > .hpišiirii/

T r i j ų m e4 ų • ■ ■
< - 
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STANLEY KARPIS

mirties sukakties prisiminimas

Jis gyveno Floridoje, Miami Beach.
Mirė lO'TO metų liepos 27 dieną. Palaidotas

Lietuvių Tautinėse Kapinėse.
Prisimena

t M t >’ * * ’ '
Sesuo Bernice Jenkeliūnas

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

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiei Įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. ------------ S6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psL _____ -................   $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., irišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; II dalis, 225 psl., įrišta — S3,00, minkš 
tais viršeliais — __________________________ — $2-00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras- Bielinis, GANA TO JUNOO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. —...----- ---- ---- ---- --------------------------------- SS.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ____________________ $300
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. ....... ............... ....... ----- ---------------------------$L00
Janina Narūnė, TRYS IR rIENA, jaunystės atsiminimai.

170 psl. ,________________________________________ $3.00
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 ;

puslapiai. __ ■:---------------------- ---------------------------------- $3.00 l

j NAUJIENOS,

1739 S. Halted St, Chicago, DI. 60608. — Tel. HA 1-6100 , 
L- ■ —v

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!....

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyje Lietuvišku Knyflv iBtoriĮr" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkst. $250.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šibo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Hakted Street, Chicago, Ilk 60608.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODEKHISKUS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

i. .«. ..... ii.mL...........uj ..

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
M.«kS DIENĄ 
;r naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-34(11

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

T, ^RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET , Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
S — MAUJIINOG, CHICAGO 8, ILI___ WZDNTSDAY, AUGUST 1. 1973



i Slaptoji policija tvarko raudonąsias unijas

ARNOLDAS VOKETAITIS
Solistas Arnoldas Voketai- 

tis dainuos boso-baritono par
tiją konipoz.
niame kūrinyje Stabat Mater- 
Liūdinti Motina, palydint cho
rui ir orkestrui, Grant parko 
koncertuose rugpiūčio 8 ir 10 
d. d. 8 vai. vakaro, A. Voke- 
taitis pradėjo kilti dainos, mu
zikos ir operų pasaulyje 1958 
m. dalyvaudamas “Fausto” ir 
“Figaro vestuvių” N. Y. City 
Operos pastatymuose. Chicago- 
je jis dalyvavo 1970 m. Grant 
parko koncertuose, taip pat 
Lyric operos 1966, 
1970-72 m. Įvairiuose pastaty
muose. Koncerto rengėjas Chi
cagos Parkų distriktas savo 
pranešimuose gražiai pristato 
iolistą Arnoldą Vokelaitį, at
skirai mums pažymint, kad jis 
era lietuvių kilmės.

Darbininkų būklės 
į tnais rašąs laikrašti įlinkas 
i Viktoras Rieselis viename 
straipsnyje sako, jog su di
džiausia nepagarba ir pasipik
tinimu turįs skaitytojams pra
nešti, kad komunistų partijos 
sekretorius Leonidas Brežne
vas valdąs kraštą, kuris vie
nintelis Europoje laikąs pri
verstinio darbo stovyklas.

Tarptautinės politikos atos
lūgis vis dėlto neatimąs laik
raštininkui teisės ir būtinos pa
reigos pranešti, kad esama tūks
tančių dokumentų, įrodančių, 
jog Sovietų Sąjunga savo ver
gų darbo stovyklas tvarko pa
gal trečiojo reicho nacių tradi
cijas.

Iš patikimiausio šaltinio ga'u-
Dvorak dramati-p* faktai rodo, kad paties Brež-

1968 ir

nevo įsakymu daugiau kaip 
milijonas darbininkų išsiųsti į 
250 didžiųjų ir 750 mažesnių
jų priverstinio darbo stovyklų.

Autorius teigia, kad Brežne
vas yra kaip “naujasis” rusų 
laivas “Michail Larmontov”,, 
dailus ir blizgąs iš paviršiaus, 
o apskuręs viduje. Tokį įspū
dį padarė jūrininkų unijos 
prezidentui, S. Wallui, ku
riam teko lankytis New Yorko 
uoste sustojiusiame “Michaile 
Larmantove”.

Lygiai toks pat yra ir Sovie
tų Sąjungos profilis. Dailus ir 
blizgąs iš paviršiaus. Bet pa
čioje valstybėje net vadinamie
ji laisvieji darbininkai yra ui
te ujami greitinti ir greitinti 
gamybą.

Sovietų Sąjunga giriasi tu
rinti 98 milijonus narių centri
nėje unijų sąjungoje. Tad dėl 
ko AFL — CIO netraktuojanti— Field. Muziejaus vadovy- 

hėpraneša, kad jau yra pa
ruošti planai remontuoti prieš 
50 m. įrengtą pastatą. Be kitų 
atnaujinimo darbų bus įrengti 
keltuvai, nes apie 600,000 mies
to ir apylinkės gj’ventojų dėl 
fizinių trūkumų negali patekti 
į muziejų lipant laiptais, ku
rių yra net 38. Taip pat bus pa
tobulintas įėjimas iš vakarų 
pusės.

— Chicago Lung Association 
teikia patarimus apie įvairius 
plaučių negalavimus, infor
muodama gyventojus ir kovo
ja prieš oro taršą. Užterštas 
oras sukelia kvėpavimo ligas ir 
kosulį. Kosint oras iš plaučių

klausi-.jos kaip fratėrnaiinės organi
zacijos

Tuo klausimu George Mear 
nys pareiškė, kad Amerikos 
darbininkų unijos vadinamą
sias sovietines profesinės orga
nizacijas Rusijoje ir kituose to
taliniuose kraštuose laiko esant 
darbininkų frontais, panašiais 
į tuos, kuriuos steigė Dr. Ley 
ir Hitleris.

Sovietų Sąjungoje darbinin
kų fronto galva, skirta komu
nistų diktatūros rankos ir agen
tūros. Jos yrą policinės valstv- 
bės įrankis — skubinti darbi
ninkus įmonėse.

Svarbu atsiminti, kad šele- 
pinas dabar yra politbiuro na
rys ir partijos sekretoriaus 
Brežnevo artimas bičiulis. Tad 
ką sako šelepinas, laikytina 
Brežnevo žodžiu.

šis raudonųjų darbininkų 
“judėjimas”, slaptosios poli
cijos diriguojamas, turėjo di
delę įtaką Amerikos darbinin
kų organizacijoms. Dabar jis 
besireiškia tik kai kuriuose 
Vakarų pajūrio sluoksniuose.

AFL —CIO tarptautinių rei
kalų skyrius ir žydų darbo ko
mitetas turi gausybę dokumen- 
jų apie koncentracijos stovyk
las, jų vietoves.

Daiwdamas išvadą autorius 
sako, jog svarbu suprasti, kad 
Brežnevo balsas yra šelepino 
balsas, ošelepino lūpomis kal
ba KGB (slaptoji policija), ši
taip juos turi suprasti ameri
kiečiai ir mūsų vadai, vesdami 
derybas su komunistais. Jie nė 
kiek nepasikeitė nuo Stalino 
laikų. Išorė blizga. Bet viduje 
yra moralinis puvimas ir geri 
žmonės, surakinti grandinė
mis.

yra stumiamas nepaprastu grei
čiu, sukeliant net 500 myliii 
per valandą hurikaną.

— V. Dagilis iš Toronto "bu* 
vo sunkiai susirgęs ir buvo du 
kartus operuotas. Sveiksta ir 
stiprėja namuose.

— M. Kūjus iš Pilsen apylin
kės, pratęsdamas prenumera
tą, atsiuntė vajui 5 dol. Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja. 
Visi skaitytojai yra prašomi 
remti Naujienas ir jas platinti. 
Visi lietuviai yra kviečiami su
sipažinti su Naujienomis ir jas 
užsisakyti.

šimtatūkstantmečiai 
ženklai

' SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENŽ 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

Susižinojimas įrašytais sim
boliais gali siekti iki 135,000 
■metų žmogaus istorijos, pra
lenkdamas Neandertalio žmo
gų, gyvenusį prieš 50,000 metų, 
šį dalyką teigia harvardiškio 
Peabodžio muziejaus narys 
Aleksandras Marshackas, mik
roskopu ištyrinėjęs 135,000 me
tų senumo jaučio šonkaulį su 
simboliškais rėžiniais.

Mikroskopu tirdamas įrai
žas kaulo paviršiuje. Marsha
ckas galėjo nustatyti, kokiu 
rėžtuku buvo naudoįamasi ir 
ar raižytojas buvo dešiniaran
kis, ar kairiarankis. Turėda
mas šią informaciją, jis galė
jo išgliaudyti šių įrašų tikslą ir 
sudėtingumą.

SIUNTINIAI Į LIETU"
I COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

L V. VALANTINAS

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaiku mėgstami ne mažiau kaio žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

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

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiejuAms. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

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

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, ooema. 118 psl., $1.00.
6. Alfonsas Va mbuta s, TRYS SAKALAI, Liet. Mokvtojų s-gos p fa m i 

luotą knvga. Joje originalūs ansakvmai. padavimai. legendos, novelės. Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kain pasakos 
vaikams iš ju gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienė* 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVAS LIETUVIU DIEVAI, mitologuos p^sma’ 
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 knvgą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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Jo tyrimų rezultatas tas, kad 
šis šonkaulis yra rašto užuo
mazgos pavyzdys, nes stiliaus 
atžvilgiu aiškiai panašus į tuos, 
kurie raižyti 75.090 metų vė
liau, ir įveda raižymo tradici
jų, ėjusią toliau per tūkstan
čius metų.

'Kokios tradicijos buvimas 
įtaigauja, kad turėjuši būti ko
kios nors formos kalba ir visuo
meninė tolydybė, galėjusi šią 
raižymo tradiciją^ palaikyti. 
Marshackas taria, jog šis kau
las rodo, kad Neandertalio 
žmogus bus galėjęs kalbėti ir 
susižinoti gan gudriu būdu.

Tirdamas kaulo įraižas, Mar
shackas pastebėjo, kad ženk
lai buvo įrašyti įvairiais lai
kais. Pavyzdžiui, praėjus il
gam laikui po dvigubų puslan
kių simbolių įgraviravimo šon
kaulyje, buvo pridėta papildo
mai šakų raižinių. Tyrinėtojas 
teigia, kad šis savotiškas sti
lius telkti ir atkartotinai nau
doti įvaizdžius yra būdingas 
Neandertalio žmogui ir homo 
sapiens (vėlesniam vadinama
jam “protingam žmogui”).

Marshackas nežino, ką iš 
tikrųj reiškia puslankių ir ša
kų rėžiniai. Siejant su vėles
niais tūkstantmečiais, jie ga
lėtų ženklinti vandenį, bet 
nieku gyvu neįmanoma įspėti, 
ką jie galėjo reikšti prieš 135, 
000 metų.

Pagrindinė šio atradimo 
reikšmė yra pats faktas, kad 
tai yra seniausias iš seniausių 
įgraviruotas kaulas, pateikiąs 
mūsų patirčiai dar kitą grandį, 
kuri rodo, kaip iš panašių sim
bolių išsirutulojo senų senovės 
ir mūsų eros raštas. D. M.

FAZĖ 4 — NEVALGYTI!
Nacioal. Vartotojų Kongreso 

pirmininkė Ellen Zawel, komen
tuodama prezidento Nixono ad
ministracijos naująją fazę Phase 
4) pareiškė: ‘^Galime laukti dar 
didesnio maisto kainų kilimo. 

Mane labai neramina tai, kad jie 
nekontroliavo žemės ūkio pro
duktų. Manau, kad vartotojai 
labai mažai teturės pasirinkimo. 
Vienintelis jiems likęs pasirinki
mas bus nevalgyti!”

—Lietuvių šv. Kazimiero ka
pinių Sklypų Savininkų Drau
gijos metinė gegužinė-piknikas 
įvyks rugpiūčio 5 d., 12:00 vai. 
p. p. Bruzgulienės sode, 8274 
Kean 
Veiks 
giais.
mui ir įvairūs laimėjimai. Drau 
gijos valdyba kviečia visus da
lyvauti — smagiai praleisti lai
ką prie linksmos Jurgio Joniko 
muzikos. (Pr.)

Ave.. Willow Springs, Ill. 
virtuvė su skaniais val-
Bus gėrimų atsigaivini-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 
t_____________________________ __ _____________ _ _______

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai.
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už S4.R0, o kietuose 

viršeliuose už S6.0<.
Abi knygas gausite, fei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. Illin-cris 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 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

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

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Monar 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu Ir pasiųsti:

1737 So. HALSTED STW CHICAGO, ILL. MM

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

PLATE GLASS CUTTER
Experienced. Able to cut %”» 

and %” plate 
P. P. G. INDUSTRIES 

4850 So. Kilbourn 
CL 44100 Mr. Hutchinson

ESTATE
PLASTICS

Top pay. Part or full. Extrusion ea
sy sheet operators. Helpers 2nd and 
3rd shift. Fabricator — setup man 
— simple fixtures vac. form, die cut.

829-6668
i

GENERAL MAINTENANCE MAN 
New manufacturing plant requires 
male for general maintenance. Ex
perienced in- all aspects of plant 
maintenance. Full company benefits. 
Apply in person:

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr.

-Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

EXPERIENCED FORK LIFT 
OPERATORS

Good company benefits. Must be 
ambitious.

ARMAC ENTERPRISES
4444 W. Ferdinand 72^-2916

GENERAL FACTORY HELP 
New manufacturing plant requires 
male and female help. General fac
tory and packers. For 3 shift opera
tion. Full company benefits. Apply 
in person: 

WHITESTONE PRODUCTS 
6750 Belt Circle Dr.

Approx, location Harlem Ave. & 65 St.

BENCH MACHINISTS
SHEET METAL WORKER

5 year experience. Able to read 
lay-out from Blue prints parts 
medium size -machinery.

Clybourn-Damen area.
Phone

C. BURKHARDTW.
528-3401

An Equal Opportunity 
Employer.

MACHINE

5 year 
prints

and 
for

Blueexperience. Work from 
on medium size machinery.

Clyboum-Damen area.
Phone

C. BURKHARDT
*528-3401

An dual Opportunity 
Employer.

HELP WANTED — FSMALE
Darbininkių Rsikia

TEACHERS NEEDS DEPENDABLE 
WOMAN. Live in or daily. 5 day 
week, child care twin infanfs. Light 
house keening. Top salary. Referen
ces desired, but not necessary. Start 
now. Chicago North Side. Excellent 
transportation. Some English neces
sary. 248-5198

— Experienced —
. SEWING MACHINE 

OPERATORS
1240 N. Homan Ave.

3rd Floor
Tel.: 235-6436

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai ir Įrenginiai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

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

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

MAINLAND’S BLUEBERRIES U-Pick. 
Open daily 8 to 6. Picnic area. Take I 
94 to New Buffalo exit, turn south 
on 39, go to 1000 North and turn 
right 1 and v4 miles to Mainland 
Farm. Phone 324-7064.

BUSINESS CHANCES
Biznio Protas

DEVON-WESTERN AREA 
Business building. 1 store — 1600 
square feet — air conditioned. 2 
apartments above. No leases. An ex
cellent business area. 2-car brick ga
rage. Owner leaving city must sell. 

Call: 262-1558

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

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIM6 AGENTŪRA"Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

FLORIDOJ — ST. PETERSBURG 
IR APYLINKĖJ

- Island Real Estate
4506 Gulf Blvd.

St. Petersburg Beach. Fl 33706
Area code 813 362-1441

LAIMA JAKUŠOVAS. brokeris

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

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS ,

BUD’H REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS 

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia busite užtikrintai sąžiningai 
aptarnauti.

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST I9th STREET ' 

Tel.: Republic 7-1541
_ ----- - - - - - -7

T B $ I? A 

3rangenyb*$, La»kro^rU? Dovano? 
visoms progoms.

3237 WEST 53rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4S69

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4«65 Areher Aro.

Chicago, III. £0631 Tat. YA 7-5580

A. G. AUTO REAWDiRS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusiu darbininku. Kai-

351>«'W/«rti Street, Chicago, III. 
TffL. — 77S-5238

Anicete? Garbačiauskas, sav.

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu 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 S104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

—---------------------------------------------------- --- ■ —■■■ 1 v - " r

M. A. š I M K U S
Real Fstata. Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Meokwood. Tel. 254-745S 
Be to daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir’ 

kitoki blankai.

NĖRA ABEJONIŲ
AUKŠTO mūras du butai — 

5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

MIELAM Beverly Shores, nota blo
kų nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai po 4 kambarius. Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos $300 kas mė
nesi. Taksai S356 už 1973 m. Kaina 
S2L750L

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

' LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. ~ Narnėtai. Daug 
ęražiu pripdu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. $41.900.

ARTI 52-TROS ir CALIFORNIA 
Didelis, gera^ 5 kambarių medinis su 
garažu. $18 900.

6 KAMBARIU OCTAGON. Trenktas 
sausa* beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23,000.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. .Nauja* gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36,000.

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12.000 
pajamų. 'Maži taksai. Į pietūs nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen-- 
tinis mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Verta*? $68 000 ir daugiau: 

( PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomos. Naujas gazti šildymas. .Mūro 
garažas. Kaina S18.000.

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalou. Kiekvienas vienetas' atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir aodrauda. Investavimas duoda 
virš 10% oelno.

MŪP^^^NGAWW^.kį^rių.

Gėrį, kilim kie-

f ^Tel. 436-7878 |
1 1

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontai

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu nieste 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 garantu o M.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. HL Tel.: VI 7*447

—

CALIFORNIA SUPK SERVICE 
Taicemi auto motorai, itaWiial, 

tuno-ups Ir t. t.
So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-T327
■ ...

Call: Frank Zapolis

GA 4-8654
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