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VIKINGAS IŠSKRIDO I MARSĄ 
SURASTI, AR TEN YRA GYVYBĖ

Jei Marse gyvybės nėra, mokslininkai gausią 
atsisakyti ligšiolinės evoliucijos teorijos

CAPE CANAVERAL, Florida. — Pirmadienį iš čia pa
leistas Į Marsą erdvėlaivis Viking, kurio uždavinys yra patirti ar 
yra kokia gyvybė Marso planetoje. Vikingo 505 milijonų mylių 
kelionė truks ištisus metus. Erdvėlaivis Marsą turi pasiekti 1976 
metų liepos 4 dieną Jungtinėms Valstybėms švenčiant savo ne
priklausomybės 200 metų jubiliejų.

Jei Vikingas ras Marse šio
kią tokią gyvybę, mokslininkai 
galės tikėti, kad Visatoje yra 
išsivysčiusių civilizacijų toli 
daugiau pažengusių už mūsų. 
“Bet jei Marse rasime tokius 
pat neigiamus rezultatus kaip 
ir Mėnulyje, tai bus didelis 
smūgis daugeliui mokslininkų 
ir mes turėsime pradėti išgal
voti kokį kitokį negu kaip lig
šiolinį atsišaukimą, kad gyvybė 
išsivystė cheminės evoliucijos 
keliu’’, pasakė Vikingo plana
vimo biologų grupės lyderis 
Harrold P. Klein.

Erdvėlaivis Wiking yra la
bai sudėtingas robotas' — auto 
matiška miniaturinė labora
torija, kuri yra paruošta atlik 
ti labiausiai sudėtingus užda
vinius, kokius NASA yra da
riusi. Vikingas iššautas į savo 
kelionę Titan-Centauro rake
tos pagalba. Marsas šiuo metu 
yra “tik” 230 milijonų mylių 
atstu nuo žemės, bet Vikingas 
turės skristi 505 milijonus my
lių, kadangi Marsas nestovi vie 
toje.

Dešimtį dienų vėliau bus iš
šautas į Marsą ir antras Vikin
gas, kurs dviem mėnesiais vė
liau turės nusileisti ant Marso 
šiaurinio ašigalio poliarinės 
“kepurės” visai eilei kitokių 
uždavinių atlikti Cydonia va
dinamoje vietoje. Abudu Vi
kingai turės atlikti 13 eksperi
mentų — pasemti Marso “že
mės” ir savo laboratorijose ją 
ištirti, persiųsti į žemę pada
rytus paveikslus ir informaci
ją apie Marso orą ir atmosfe
rą ir k t.

Visas Vikingo projektas kaš 
tuos apie bilijoną dolerių. Ar 
Marse gyvybė bus rasta, moks 
lininkai prileidžia galimybę 
kaip 1 prieš 50...

PREZIDENTAS FORDAS 
APLANKE VIETNAMIEČIUS

VAIL, Colo. — Prezidentas 
Fordas, gerokai išvargęs dešim
ties dienų kelionėje, nutarė pra
leisti porą savaičių atostogų Co
lorado kalnuose. Prezidentas pa
noro aplankyti vietnamiečių 
tremtinių centrą, įrengtą Fort 
Chaffe srityje, šioje kolonijoje 
yra 21,000 vietnamiečių. Dau
gumą sudaro karo meto pasi
metusių tėvų vaikai.

Prezidentas padėkojo visiems, 
kurie padeda paruošti maistą ir 
prižiūrą jauniesiems. Vietnamie
čiai buvo labai patenkinti, kad 
■pats prezidentas ryžosi juos ap
lankyti ir padrąsinti. Jis užtik
rino, kad jiems bus sudaryta pro
ga tapti amerikiečiais.

Vaikai sudarė trijų mylių Ii-

IŠ VISO PASAULIO

NEW DELHI, Indija. — Pre
zidentas Fakhruddian Ali Ah
med sutiko pagreitinti priėmimą 
konstitucijos papildymo, kuriuo 
būtų panaikintas premjerės In- 
diros Gandhi nuteisimas už rin
kimų Įstatymo sulaužymą. Ji 
buvo apkaltinta 1971 metų rin
kimuose į parlamentą panaudo
jusi valdžios pareigūnus. Neabe
jojama, kad teismas visą tą bylą 
išmes laukan, kadangi premje
rės nuteisimas nebėra jo juris
dikcijoje.

SALISBURY, Rodezija, Afri
ka. — Rodezijos baltųjų mažu
mos valdžia žada pareikalauti to 
krašto juodųjų nacionalistų, kad 
kaipo sąlygą tolimesniems pasi
tarimams, jie visiškai sustabdy
tų savo partizanų veiklą. Pasiū
lymus Rodezijos krizei baigti 
parvežė premjeras Ian Smith iš 
Pretorijos, kur jis turėjo dvi die
nas trukusius pasikalbėjimus su 
Pietų Afrikos premjeru John 
Versteriu.

MASKVA. — Aštuoniolika 
Amerikos kongresmanų atvažia
vo trijų dienų pasikalbėjimams 
su Sovietų įstatymų leidėjais 
apie prekybą, emigraciją ir nu
siginklavimą. Delegacijai vado
vauja Atstovų Rūmų pirminin
kas (House Speaker) Carl Albert 
(demokratas iš Oklahomos). 
Kongresmanai, kurių daugumas 
yra su savo žmonomis, atvyko 
į SSSR atsilygintdami sovietų 
parlamentarams, kurie pernai 
vizitavo Jungtines Valstybes. 
Trys pasikalbėjimų sesijos pra
sidėjo pirmadienį.

SAN GIMIGNANO, Italija. — 
Policijos taikliams nušovus vie
ną revolveriu grasinantį kalinį 
ir sužeidus antrąjį buvo baigta 
visą parą trukusi drama, kai tie
du kriminalistai pasigrobę aš
tuonis kalėjimo tarnautojus įkai
tais, pareikalavo neperšaunamų 
švarkų ir pabėgimui paruoštų 
automobilių. Įkaitais pagrobtie
ji visi išliko nesužeisti.

PRINCESE ELZE 
BAGAJA TEISINASI

LONDONAS, Anglija. — Dik
tatorius Idi Amin labai žiauriai 
apkaltinęs Ugandos užsienio mi- 
nisterę Elzę Bagają ir atleidęs 
iš pareigų.

Princesė tvirtina, kad Pary
žiaus aerodrome ji neturėjusi 
jokių reikalų su pažįstamais ar 
nepažįstamais. Ji nesirengia 
grįžti į Ugandą, modeliuos Ang
lijoje.

niją abiejose kelio pusėse, kad 
galėtų pamatyti pamažu prava
žiuojantį preziderttą.

Pavergtųjų Tautu tribūna protesto demonstracijoje — Chicagoje. Stovi iš -kairės į dešinę: reorganizuotos 
L. Bendruomenės Tarybos Prezidiumo pirm. dr. Z. Danilevičius, Altos vicepirmininkas kun. Adolfas Stasys 

ir Altos pirm. dr. Kazys Bobelis ir kih
; V. Noreikos nuotrauka

VĖLIAUSIOS ŽINIOSMASKVA NESIRENGIA IŠLEISTI 
DAUGIAU ŽMONIŲ f UŽSTOS
Kalbasi su kongreso komiteto nariais, bet 

nekreipia dėmesio į Helsinkio pažadus
MASKVA, Rusija. — Sovietų Sąjungą lanko ir su atsakin

gais valdžios žmonėmis kalbasi kongrese atstovų 18 narių ad hoc 
sudarytas komitetas. Kongreso atstovai nori patirti, ar sovietų 
valdžia ruošiasi išleisti didesnį žmonių skaičių į užsienius.

Kongreso atstovų grupei va
dovauja kongreso atstovas Syd
ney Yates. Jo pavaduotoju kon
greso pirmininkas Carl Albert 
paskyrė atstovę Millicent Fen
wick. Jiedu kalbėjosi su atsakin
gais sovietų valdžios pareigū
nais. Jiems susidarė įspūdis, kad 
Maskva nėra pasiruošusi daryti 
jokių nuolaidų.
Priminė Helsinkyje padarytus 

pažadus
Kongreso atstovai, kalbėjusie

ji su sovietų aukščiausios tary
bos nariais, priminė jiems Hel
sinkyje Brežnevo pasirašytą pa
žadą.

Šio klausimo sovietų valdžia 
dar nesvarsčiusi, bet amerikie
čiams pabrėžė, kad rusai neleis 
užsieniečiams kištis į vidaus rei
kalus. Kongreso komiteto na
riai turėjo progos pasikalbėti su 
keliais Maskvos žydais. Jie su
tiko porą tų pačių, su kuriais 
kalbėjosi sent. Javits ir sen. Per
cy delegacija.
Tuo tarpu naujų neareštuoja

$u kongreso atstovais kalbė
jusieji Maskvos žydai pranešė, 
kad tuo tarpu jų policija dar ne
areštuoja, bet seka kiekvieną 
žingsnį ir užsirašo kiekvieną 
pratartą žodį.

Su senatoriais kalbėjusių ne
liečia, bet šiaip visame krašte ei
na areštai. Pareiškimus išva
žiuoti užsienin pėdavusieji žmo
nės tuojau atleidžiami iš darbo, 
o jų vaikai pavaromi iš mokyk
lų. Policija išskiria šeimas, o 
tardymams galo nesimato.

Kongreso atstovė Fenwick, 
respublikonė iš New Jersey vals
tijos, besiklausydama negalėjo 
savo ašarų sustabdyti, tiek ją 
paveikė besikalbėjusių žmonių 
pasakojimai.

SURUOŠTAS PERVERSMAS 
PORTUGALŲ TIMURE

DARWIN, Australija. — Tarp 
Australijos, Indonezijos, Mala- 
zijos ir Naujosios Gvinėjos yra 
gan didelės Timur sala. Pietinę 
salos pusę valdo Indonezija, o 
šiaurinę salos dalį valdė portu
galai nuo penkiolikto šimtmečio 
vidurio.

Timure portugalai turi gerą 
uostą, kuriame visą laiką buvo 
aprūpinami portugalų prekybi
niai laivai. Portugalų Timure 
yra virš pusė milijono gyventojų. 
Salą valdė portugalai, bet jie tu
ri didoką skaičių maišytų šei
mų. šiaurės Timuras kalba por
tugališkai ir valdosi pagal Portu
galijos tradicijas ir papročius.

Timure esantieji Portugalijos 
kariai ir jūreiviai nemėgsta ko
munistinės tvarkos. Patyrę, kad 
pati Portugalija komunistėj a, 
Timuro portugalai atsisakė 
klausyti centralinės valdžios. 
Dabar į Portugalijos Timurą pre
tenzijų reiškia Indonezija ir Aus
tralija.

BELFASTAS, šiaurinė Airi
ja. — Lurgan geležinkelio stoty
je sprogusios dvi po 20 svarų 
bombos padarė žymiu nuostolių 
ir išgąsdino gretimai esančios se
nelių prieglaudos gyventojus. 
Praeito savaitgalio neramumuo
se vienas asmuo užmuštas, 37 
sužeisti ir 60 suimtų. Riaušės, 
kurios prasidėjo penktadienio 
naktį, šeštadienio rytą pasiekė 
“čiukuro”: tą dieną buvo 5 metų 
sukaktis nuo britų valdžios įves
tos kontroversinės politikos su
laikyti ir įkaitinti be teismo te
roro veiksmais įtariamuosius.

o Irano bankininkai Arlington, 
Va., srityje nupirko du didelius 
dangoraižius pačioje gražiausioje 
Fairlington Village srityje. Jie 
investavo virš dviejų milijonų 
dolerių. Dangoraižių savininkai 
bijo, kad nepradėtų kristi nuosa
vybių kainos visame Arlingtone.

♦ Moris K. Udall pareiškė, kad 
jis kandidątuos j ^kongresą ir 
bus demokratų partijos kandi
datu’ prezidento pareigoms.

•o Kalifornijos Jacinto kalnuo
se dega 4,500 akrų miško. Gais
ras toks didelis, kad gaisrinin
kai nepajėgia jo pristabdyti.

♦ Iki šio meto neišaiškintas 
James Hoffos likimas. Manyta, 
kad jo posūnis teiks informaci
jas, žinių policijai jis neduoda.

♦ Sportininkas Jack Scott ir 
jo žmona dingo iš namų, kai pa
tyrė, kad FBI nori jį dar kartą 
klausinėti apie Patricijos Hearst 
pabėgimą.

■* Karibų jūroje, netoli Ko
lumbijos esančioje San Andress 
saloje, nužudytas 45 metų am
žiaus Amerikos skulptorius Ed
ward Easty.

Portugalijos karo vadovy
bė paleido kelis naikintuvus virš 
Angolos kareivinių. Portugalai 
naudos lėktuvus, jei juodžiai ne
baigs tarpusaviu kovų Angolos 
saloje.

Kaltinamas rabinas
NEW YORKAS. — Slaugymo 

namų užlaikytojas Bernard 
Bergman apkaltintas visa dešim
timi įvairių suktybių keliu pasi
savinant apie $1.2 milijono iš 
Medicaid fondų, — suokalbiais 
laužant mokesčių įstatymus, iš
rašant už daugiau kaip milijoną 
dolerių netikrų Medicaid sąskai
tų. i

Kaltinami trys — Bergman, 
kurs yra rabinas ortodoksas, jo 
sūnus Stanley ir jų sąskaitinin
kas Sam Dachowitz. Jie tvarkė 
du slaugymo namus — Park 
Crescent ir Towers, kuriuos val
džia dar pavasarį uždarė. Fede
ralinis apklausinėjimas prasidės 
šio rugpiūčio 18 d. ir rugsėjo 17.

KARIUOMENĖS DALINYS VERČIAMAS
SAUGOTI KOMPARTIJOS CENTRĄ 

u

Portugalijos kariai nesiryžta šautuvais 
primesti komunistinę diktatūrą

LISABONAS, Portugalija. — Praeitą sekmadienį Bragoje, 
šiaurės Portugalijoj esančiame miestelyje, įvyko stiprus susirė
mimas tarp vietos komunistų ir bažnyčion susirinkusių apylinkės 
žmonių. Gyventojų pasipiktinimas komunistais toks didelis, kad 
jie ryžosi išnaikinti partijos centrąą kaip tai daroma visoje šiau
rėje. Iki šio meto Portugalijos miesteliuose nebuvo komunistų, o 
dabar jie pradėjo steigti savo centrus pačioje didžiausioje miesto 
aikštėje. Jie turi pinigų krautuvėms išnuomoti, įrengia savo pla
katus ir kviečia žmones užeiti ir pasikalbėti.

Bragos apylinkės gyventojai ===========
ryžosi išvaryti komunistus iš 
miesto centro. Jie pradėjo veis
tis į komunistų partijos naujai 
įrengtą centrą ir rengėsi komu
nistus išvaikyti. Bragoje komu
nistų nebuvo iki šio pavasario, 
jie žmonėms atrodo nebereika
lingi ir šiandien. Bet komunistai 
užsidarė Centro duris ir žmonių 
neįleido į vidų, o kai pradėjo bels
tis į duris, tai tada iš vidaus 
paleido kelias kulkas. Prie Bra
gos komunistų /partijos centro 
buvo užmušti 4 ir sužeista 20 
portugalų.

Pralietas kraujas dar labiau 
įsiutino 50,000 minią, jie nugrio
vė propagandinį piautuvą ir kūjį 
pradėjo plytomis daužyti parti
jos centro langus. Sužeistieji ir 
užmuštieji buvo nugabenti į li
gonines, bet minia nesitraukė. 
Jeigu nebūtų atvykusi Portuga
lijos kareivių kuopa, tai minia 
nebūtų pasitraukusi nuo centro. 
Kareiviai minią nustūmė nuo 
centro, bet tada supykę portuga
lai sudegino komunistuojantį 
knygyną ir komunistams prita
riančio vietos advokato ofisą.

Bragoje buvo vadinamas “dar
bininkų centras”, kurį kontro
liavo komunistai. Minia viską 
išnaikino ir vėl pradėjo rinktis 
ties partijos centru, esančiame 
niestelio centrinėj e aikštėj e. M-i 
nia reikalauja, kad būtų pavary
tas generolas Vasco Goncalves ir 
būtų leista daugiausia balsų ga
vusiam demokratinėm partijom 
sudaryti vyriausybę. Jie taip pat 
nori, kad būtų leista steigiama
jam seimui posėdžiauti ir valdy
ti kraštą. Katalikai reikalauja, 
kad būtų gražinta galinga radi
jo stotis, kurią valdžia atėmė ir 
atidavę komunistams. Socialistai 
reikalauja, kad -jų dienraštis 
Respublica būtų atiduotas so
cialistams, laikraščio savinin
kams. Goncalves valdžia atėmė 
iš socialistų dienraštį ir atidavė 
jį komunistams.

Portugalijos kariuomenėje ei
na didelis bruzdėjimas. Karo va
dų ir karių dauguma mato, kad 
valdžios viršūnėje sėdintieji ge
nerolai nori primesti kraštui ko
munistinę diktatūrą, tuo tarpu 
kai krašto gyventojų dauguma 
pasisakė už demokratinę san
tvarką. Komunistai vienus va
dus atleidžia, o vėliau ir vėl su
gražina į savo vietas. Karinin
kų ir kariuomenės dauguma ne
pritaria kelių generolų planams 
primesti komunizmą.

Gerald Warren, buvęs pre
zidento Niksono spaudos sekre
torius, tvirtina, kad buvę prezi
dentas kliudė vykdyti teisėtumą 
ir laužė įstatymus.

Niksonas dar netarė 
paskutinio žodžio

WASHINGTONAS, D. C. — 
Prieš 25 metus senatorius Rich
ard M. Niksonas išaiškino, kad 
valstybės tarnautojas Ager Hiss 
yra sovietų šnipas, teikia rusams 
Valstybės Departamento politi
nius nutarimus. Hissas buvo su
imtas, nuteistas už šnipinėjimą 
ir padėtas Į ktlėjimą.

Šiandien Hissas ne tik paleis
tas iš kalėjimo, bet jam grąžin
tos teisės advokatauti Massa
chusetts valstijoje. Tuo tarpu 
prezidentas Niksonas, netekęs 
prezidentūros, neturi teisės ad
vokatauti.

Bet tvirtinama, kad šioje by
loje buvęs prezidentas dar neta
rė paskutinio žodžio. Jis yra pa
sižadėjęs padaryti kelis pareiš
kimus per radiją, o vėliau ren
giasi parašyti savo atsiminimus.

Diktatoriaus Franko 
sveikata silpna

MADRIDAS, Ispanija. — Da
bartiniu metu diktatorius Fran
cisco Franko yra šiek tiek atsi
gavęs, bet prieš kelis mėnesius 
jo sveikata buvusi labai silpna, 
pareiškė jo sesuo Pilar Frankai- 
tė.

Prae:tų metų pabaigoje pa
skubomis teko diktatorių vežti 
Į ligoninę, kai dešinėje kojoje 
buvo flebaitis ir didelis kraujo 
prasiliejimas viduriuose.

Re to. diktatorių Franko la
bai smarkiai tampė dvokiantis 
šleikštulys. Sveikatos silpnumas 
buvo slepiamas, bet krašto karo 
vadovybė žino tikrą jo sveikatos 
stovį.

šiltas, tvankus.
Saulė teka 5:54, leidžiasi 7:56



TVIRTA OTUTA-PASTOVI L® 
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Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas
- JONAS ADOMAVIČIUS, D. ______

NUSiMINČUO SAVfS PAMINIMAS
Pažink pate §ąye nu$ųnjnimu sergąs žmogau, tik 

tada pajėgsi reikiamai išsivaduoti iš tos ligos.
* Mediciniška tiesa

Sunkiausias dalykas žmogui 
yra gave pažinti. Mat, apie ki
tus mes, turėdami plačias bur
nas ir dideles ausis, prikalbame, 
girdime visokiausių, dažniausiai 
nebūtų dalykų o apie save-nė 
mur mur. Jei vyras girtuokliau
ja, medicina dabar pataria kar
tu gydyti ir girtaujančiojo žino 
na. ši, nepažindama savęs ir ne
pajėgdama pažinti mediciniškos 
tieses, kaltina vien sergantį vy
rą. Dėl to ir mirkstame perdaug 
giliame girtavimo rave. Tas 
pats pasakytina ir apie nusimi
nimą be priežasties. Mes kaltina 
me kitus, aplinkybes, visokius 
mažmožius, tik jokiu būdu ne 
save-nesigydome reikiamai. Už 

. tai nusiminėlių, visokiausiais 
pavidalais mūsų tarpe pasireiš
kiančių, mes Uurime nesuskai

tomą daugybę. Vienas, žiūrėk, 
ima nevalgyti ir nemiegoti dėl 
nusiminimo ligos-manot jis eis 
nuo nusiminimą gydytis pas pa
jėgų gydytoją. Kur tau-jis eis 
nusipirkti apetitui burnelę ar 
miegui tabletę. Taip ir lieka ne- 
gydama pagrindinė nemigos-ne- 
valgos priežastis. Todėl ir ken
čiame visi reikalo. Gana mums 
tokių kančių. Visi pradėkime 
neikiamai tvarkyti savo sveika
tos reikalus.
Nusiminimo ryškiausi ženklai

Nusiminimo liga sergantis 
ne visada nosį nukabina ir ver
kia. Visi esame normalūs, kai 
tęvui-motinai mirus nusimena
me ir verkiame. Kitaip elgda
miesi mes būtume vieno sraigto 
smegenyse netekę, čia kalbame

Š. m. liepos mėn. 11—13 d. Įvykusiame, Detroite prie upės Pavergtu Tauty festivalyje — liepos 13 d. 
vergovę nesančiy tauty dvasiškiai bendroje maldoje ui taiHy laisvę.

K. Sragausko nuotrauka

P.: taip, be galo esu nusimi-apie nusiminimo ligą, kada žmo
gus be priežasties esti nusimi- nęs. Nįtikėtinas nusiminimas 
nęs. Dar to negana-kartais net yra mane apėmęs.
gydytojui yra nelengva pažinti 
nusiminimu n e g a liuojantįjį. 
Mat, tokie ne visada turi aiš
kius, visiems suprantamus nusi 
minusio požymius.

Nors jau šUrne sky/iųje bu.-

nai prięūnsįnj£, -kąd syajį^ųsi 
nusiminusio žmogaus požymiai 
yra sekantieji; L Nusimin^į?

da jam lengviau. Sutrinka jo 
apetitas, miegas ir energija Jgr-

G.: Kada esi daugiau nusimi- 
nęs-rytą ar vakre,

P.: Iš ryto. Kiek atsileidžia

nuąigfflnfa. įr 4 
Hau .didinasi.

-

paskutiniais mėnesiais mano gy
venimas buvo labai ramus, 
kas man klojosi puikiai.

G.: Jokių sunkumų?
P.: Visai jokių.
G.: Jokių nesusipratimų

moje ?
P.: Jokių.

Išeina, kad tamstos gyve- 
jgtąąs buy/> ytiąi tvarkoje?

P.: T«ųp, tikrai taip.
tkeger urnai staiga atė

jo bę jokios tamsta jaučiamos
įriežąstigs?

vis-

šei-

ję.: Dar yįenąs klausimas: ar 
msta kartais verki? Ar užei-

ir galima gauti knygų rinkoje

^UVIŲ ISTORIJĄ j
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų ■ 

CUicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psl. Kaina ' 
CIO. Išleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž- | 
ayėios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija,'48 
pašaulietiskr chorai, 9 bažnytiniai ir 3I Į veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, šoėailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti .darbai, įsteigtos' mokyklos, skaityklos,' ban- j 
kai ir*kl7 * ' ' '*’ ’ - j

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 1 
Orderį , 1 .

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti: I

Jau kuris laikas atspausdintą

CHICAGOS LIEf
— jam sunku
5. Nusiminėlių šalinasi yisuogie.- 
nės — jis, girdi, į^įį-

tas nusiminusias — j viską per 
juodus akinius žiūrėjimą? — t

neprabudęs?

tiPįriu, J

gerumai suma^*?

K39 Są. Halsted SL, Chicago, IH. 60608

nori nepabusti — ar' neužeina 
mintis paimti perdaug miego 
tablečių?

P.: Taip, užeina.
G.: Šitaip — kiek arti

tais esi pagundas patinti
kar-
-per-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas ftetuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje' ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A.'šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip i 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę Įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti -$1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome . 
siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS, j
I7:«i So. HALSTED ST., CHICAGO. ILL. UOSOS |

DĖDĖS GYVENIMO BRUOŽAI'
YRA GERIAUSIA tyO-VAi^

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as- J 
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų.

I Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą.
• Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų.

j > .Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ąr vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — !

' Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at
simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- j 
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas ;

d duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
■U ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado-
' maiči0 ’ Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori

jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

S; - --------------------------- ---------------- ---------------------- -— ----- - -------------
| PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 1
( LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS j

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis- 
j ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis.' Knyga dviejų da

lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: Žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

S Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 
■ nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtu su- 

J griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūriniu laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuviu 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo Žemės ūkio kultūros vaisiais 

j ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms*9.
Knygos apie žemės ūki atrodo tik žemdirbiams skaityti, kadangi 

absoliuti lietuvių tautos dauguma (88.12%) buvo ūkininkai ir po pa
saulį išblaškytų lietuvių absoliuti dauguma yra arba patys buvę ūki
ninkai, arba ūkininkų vaikai, reiškia, kad ši knyga bus brangi abso
liučiai lietuvių daugumai, ypač kadangi knyga su tokia meile Lietuvos 
žemei parašyta, kad pradėjus skaityti nebesinori pertraukti. Knyga 
autoriaus skiriama Lietuvai šiais žodžiais: “Dėkingas sūnus — myli
mai Tėvynei Lietuvai“.

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik S5.00. 
Gaunama Naujienose.

čekį arba Money Orderį siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

(
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. J

menknięMo J^gidęga, o paskui 
gailisi taip nežmoniškai apsiel
gės. Toks ima save nuvertinti 
be pri.ežastięs ir pagrindų. 7. 
Nusiminėlis liaunasi džiaugtis 
gyvenimu ir juomi domėtis. Ly
tinis patraukimas jame gęsta. 
Jam viskas darosi vienodai nes
varbu. 8. Tokį apima labai pris'daug miego tableau? 
lėgtą nuotaika. - . ,. _ - . .

Nusiminėlio elgesio- 
kąlbos pavyzdys

Geresniam savęs pažinimui, 
persistatykime nusiminėlį pa
cientą atėjusį pas gerą gydyto
ją. štai pavyzdys, kaip jiedu 
gali kalbėtis. Taip dažniausiai 
visi nusiminėliai kalba gydyto
jo priimamajame kambaryje. 
Visi nusiminėliai Įsiskaitykite į 
savo nusiteikimus ir pamatysite 
savo portretą.

Gydytojas kalbasi savo kabi
nete su nusiminimu sergančiuo
ju pacientu, štai tas jų pokal
bis.

Gydytojas: Kas tąmstą vargi 
na, kuo negaluoji ?

Ligonis: Nuovargis, daktare, 
gaudimas ir skausmas. Sunku, 
labai sunku man tamstai yisą 
tai išaiškinti.

Gydytojas. Nuo kada tamsta 
taip jautiesi? Kaip senai?

Pacientas: Pamažu ,yis krovė
si negerumai. Viskas prasidėjo 
nuo nuovargio prieš tris mene 
siųs.

G.: O prieš tris mėnesius, ar 
tamsta buvai visiškai sveikas?

P.: Taip, aš buvau sveikas ir 
laimingas.

G.: Kokie pirmi negalavimo 
ženklai pasirodė?

P.: Nuovargis. Baisus nuo
vargis.

G.: Vien tik nuovargi??
P.: Taip, tik nuovargis.
Gc Ar reikia prisiversti at

liekant namų ruo$ą?
P.: Taip, tikrai reikia vers

tis ką nors atlikti. Verstis reikia 
kad šiaip taip dieną praleistom.

G.: Ar ir dabar džiaugies at
likdamas mėgiamus darbus?

P.: Aš nieko nenoriu veikti.
G.: Kaip sekėsi per paskuti

nius tris mėnesius: daly kai pa
gerėjo, ar pablogėjo?

P.: Palengva viskas blogėjo. 
Bendrai, aš mėgau darbuotis ir 
darbu džiaugtis. Per paskutines 
dvi paras aš nosies laukan ne
iškilau iš kambario.

G.: Ar vien tik nuovargį jau 
ti, o gal esi taip pat ir nusimi- j dėjai nusiminti?
nes. ‘ P.: Visai nieko. '^Priešingai,

P.: Labai arti.
G.: Kokius kitus nusiskundi 

mus turi, šalia čia pasakyto nu
siminimo, blogos- nuotaikos ?

P.: Maudimą ir siausmą jau
čiu. Aš manau, kad tai įtampos 
sukeltos negerovės.

G.: Kur tie skausmai randa
si?

P.: Nugaroje ir kakle.'
G.: Ar tai tikrai skausmas, o 

gal tik maudimas bei suveržimo 
jausmas?

P.:Atrodo, kad visą laiką 
veržimo skausmas mane kanki
na.

G.: Tikrai veržimo jausmas— 
skausmas ?

P.: Taip, neįtikėtinas verži
mas — jis eina į akių užpakalį..

G.: Užpakalin akies obuolio?
P.: Taip, ir eina į mano nu

garą. Tai graužiantis negeru
mas.

G.: Ar daugiau ir dar Jįcokių 
nusiskundimų tup?

P.; Man taip pat galvą skau
da. Lyg kvapo trūksta — tar
si peteliškės plazdentų visame 
mano kūne.

G.: Kaip sekasi su miegu?
P. Aš miegu labai £erai, bet 

sunkiai. Kaip lavonas. Nežiūrint 
to, aš anksti rytą prabundu. Prieš 
tai aš mėgau kiek ilgėliau pamie
goti. Mano vyras nusiskųsdavo.

G.: O kaip dienos metu — ar 
pasnaudi ? L

P.: Kaip tik atsisėdu — tuo
jau užmiegu.

G.: Tai šitaip'pasikeitė tams
tos miegojimas?

P.: Taip, taip.
G.: O kai prabundi, ar esi pa- 

silsėjusi?
P.: Visai ne — miegas man ne

padeda — neatgaiyina nuovar
gio.

G.: Kaip su kitais dalykais — 
ar turi apetitą?

P.: Aš visai nevalgau.
G.: Visai neturi apetito?
P.: Neturiu. Ir visai neturiu 

energijos.
G.: Kuo daugiau nusiskundi?
P.: Mano oda visame kūne yra 

pasidariusi labai jautri.
.G.: Gal kas atsitiko, kad pra-

pagalvojus apk d?.
rosi.

G.: Taip tamsta net truputį 
užkąsti turi save priversti?

P.: Taip. Vyras verčia mane 
valgyti. Kitaip aš visai neval- 
gyčiau. Aš negaliu valgyti nie
ko kepto — mane verčia vemti. 
Tas pats su arbata.

G.: Anksčiau tamsta mėgai 
keptą maistą?

P.: O taip, normaliai aš labai 
mėgstu šituos dalykus.

Išvada, štai paveikslas nu- 
- Įminusios moteriškės. Toks jis 
yra ir nusiminusio vyriškio. Da 
bar lengviau save galėsit imti 
nagan: pradėti reikiamai gydy
tis nusiminimu (depresija) su
negalavę. Yra priemonių labai 
gerai padedančių tokiems ligo
niams. Tik gero gydytojo pa
galba visi turime atsakančiai 
naudotis jomis.
Pasiskaityti. The Medical Ma
nagement of Depression: Lake
side Laboratories, Inc.

— Iš saly ir Angolos atvykę 
portugalai reikalauja, kad val

džia suteiktų jiems paramą, nes 
jie neturi iš ko gyventi. Visas 
jų turtas paliktas kolonijose.

na versmo valandėlės?
P.c Taip, aš visados verkiu vi- j 

sai be reikalo. Maži dalykėliai — j 
£nk§čįąu jie man nieko, o dabar j ’ 
.dėl męnkniekių tuojau j ašaras.

xG.: Ąr numetei svorių?
P.,- Ą$ tikrai nc^^u. ĄLano 

■jgrrąs sako, kąd aš suliesėjau. 
Ąš nesisyėriau.

G.: Ar nepastebėjai, kąd juos
muo pasidarė siauresnis?

— Taip, yjsi mano rūbai 
man per liuosi.

G.^ Sakaisi neturinti apetito. 
Sakykite, kaip jaučiatės kaip 
ateina laikas valgyti?

P. c Mane verčia vemti Į mais
tą pažiūrėjus. Mane piktina 
maistas ji šeimai rengiant. Ne
galiu net pažiūrėti i maista. Net

karščio banga
Briuselis, Belgija. — Visa ši 

savaitė Europoje buvo nepaprąs 
tai karšta, bet praeitas ketvir
tadienis buvo pats karščiausias.

Pranešimai iš Anglijos ir Olan 
dijos sako, kad tokių karščių ne 
buvo paskutiniais 200 metų. Mi 
nėtų dviejų valstybių geležinke
lių bėgliai išsikraipė, palikti tar 
pai buvo labai maži. Norvegijo
je miesteliuose pradėta racio- 
nuoti vanduo, o Švedijoje krau
tuvės pritrūko ledų ir lengves
nių gėrimų.

Džiaugiasi tiktai vyno augin
tojai, nes jie gali laukti skanaus 
vyno, kai vynuogės prisirpsta 
be debesų. '

SANTA FE, N. M. — Bu
vęs valstybės sekretorius Dean 
Rusk, dabar teisių profesorius 
Georgia universitete, pareiškė, 

'kad jam būnant valst.-' sekret. 
pareigose niekados neteko nė 
su kuo nė tik diskutuoti, bet ir 
girdėti apie kokius planus ką 
nors nužudyti, kaip tai Fidelį 
Castro, prezidentą Kennedy ar 
prezidentą Johnsoną.,

KIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA , 
jS Naujienose galima gauti puikiy knygy, kurios papuoš bet kokią 
<< knygv spintą ar lentyną. ? ‘ <

A K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $£-00 ■
i K. Bielinis, DIJENOJAJNT, gražiai įrišta, 464 psl................. ....

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 
g žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00.' Minkštais virš.
» Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 
;< rija, j -** — ■--* - -’

>> sėliais — $2,00; 11 dalis, 225 psl., įrišta
a tais viršeliais ..... ................... ....
v Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 41$ psl.

Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psL, minkštais yįr- 
sėliais................................. _______ J__i.._

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl.............. ........... ___________
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. .;______________ ________ ____1.....

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 psl....... ...... .........1........ ................ ......

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos hrunzai 232 
puslapiai ---- ----- .....................

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto, išlaidoms.

iN A U J I E O S,

1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 60608. — Tel. ii A 1-6100

1 dalis. 208 psl., Įrišta — $3,00, minkštais- vir- 
$3,00. minkš-

Gra-

$2.00 ;
$5.$0 -<

y
>
>

I)

$5.00 ;
.$3.00 <

$1.00

S2.00

$3.ąo

People want different 
things from a college 
education.

But they all agree 
on one thing. It takes 
more than brains to 
get a diploma.

Why not make the 
burden a little easier. 
Start buying UJS.

now with UJS. Savings 
Bonds. They just might 
let your kids spend mesre

time working to čtayin. 
school—whatever they

Bonds are a depend- TzlI^P 
able way to build a 
college fund for your 
children. And an < 
way to start saving 
them is by joining the 
Payroll Savings Plan.

Start a college fund

. stock , 
easy niAmerica,

1739 So. Halsted Street

Buy U. S. Savings Bonds

Chicago, 111. 60608
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SLAPTASIS RUSŲ ERDVĖS UOSTAS
Per Vidurinės Azijos stepes 

tūkstančius metų ėjo invazijos 
keliai, kuriais traukė hunai, 
mongolai ir kazokai. Pusiau dy
kumos pobūdžio stepėse čia vie
nur, čia kitur pasitaiko sausų 
daubų, o vietomis ir tekančių 
upių. Vasaros esti karštos ir sau 
sos. žiemą iškrenta keletas colių 
puraus sniego, ir stūgauja arkti 
niai vėjai. Niekada niekas ne
bandė šiame krašte kurtis. Jei 
pasitaikė ką sutikti, tai jis bu
vo keliautojas, vykstąs kur nors į ei ja pranešė, jog jie turi specia 
kitur.

Dvidešimtojo amžiaus antro
sios pusės pradžioje stepės pasi
darė scena naujos invazijos, tu
rinčios tikslą nugalėti erdvę. 
Nevaizdingose lygumose ėmė 
stieptis didžiuliai bokštai. Nuo 
skraidinimo aikščių griausmin
gai drioskėdamos kilo raketos, 
nutaikytos į Mėnulį, Marsą ir 
kitas Unksmes. Erdvėlaiviai su 
įgulomis skriejo į padanges, o 
atlikę kelionę grįžo į stepes, nu
sileisdami išsipūtusiais milži
niškais parašiutais.

Tos naujos invazijos centras 
yra nežymi Tiuratamo vietovė 
Kazachstane. Sovietų Sąjunga 
1957 m. čia pasistatė pagrindinę 
raketų erdvėn leidimo stotį. Ba
zė yra netol Sir Darjos upės, 
iper kelis šimtus mylių nuo drus 
kingo ežero, vadinamo Aralo jū
ra. Geležinkelio linija iš euro
pinės Rusijos eina pagal upę 
aukštupio link, į pietryčius, kur 
pasitaiko derlingesnių Kazachs
tano provincijų.

Kol plačiai išreklamuoti sput 
nikai, lunikai ir vostokai skrai
dė erdvėje, jų paleidimo vieta

rinė paslaptis Sovietų Sąjungo
je. Vakarų stebėtojai sugebėjo 
atsekti skraiduolių orbitas ir iš 
skaičiuoti apytikrę jų bazę, bet 
patys rusai jokių smulkmenų 
neskelbė.

Pagaliau 1961 m. Juris Gaga
rinas buvo pirmasis rusas, iški
lęs j erdvę ir sugrįžęs į Žemę. 
Didžiuodamiesi sovietai garsino 
si pasiekę keletą tarptautinių 
skrydžio rekordų, bet paryžiškė 
tarptautinė aeronautikos tedera

liai nurodyti pakilimo ir nutū
pimo taškus, kad jų pateikiami 
duomenys būtų pripažinti pa
sauliniais rekordais. Nors erd
vėlaivis buvo nutūpęs strategiš 
kai nereikšmingame kolchoze, 
sovietai nesutiko nurodyti savo 
kosmodromo (erdvės centro) 
geografinio pločio ir ilgio laips
nių.

Vengdami suteikti šią infor
maciją, jie išrado Baikonūro kos 
modromą, pramanyt erddvės 
centrą, iš kurio skelbiamos visos 
informacijos apie erdvės skry
džius. Užuot skelbę tikrąją ra
ketų skraidinimo vietą, sovietai 
įtaigavo, kad bazė esanti netol 
mažo Baikonūro kaimelio, už 
šimtų mylių į šiaurės rytus nuo 
tikrosios vietovės. Vakariečiai 
iš pradžių ir patikėjo tuo, tar
dami, kad sovietams nesą pa
grindo maskuoti tikrąjį erdvės 
centrą.

Tikrąją Baikonyro vietovę 
(Iš pradžių Maskva net pavadi
nimą rašė klaidingai) vienas 
stebėtojas apibūdino kaip “mo
linių trobelių kaimą prie išdžiū 
vusios upės, kur baigiasi nedi-

Milžiniškas Goodyear bendrovės guminis "Columbia balionas, pa
ruoštas orui pripūsti. Dabartiniu metu jis užima 2,400 kvadratiniu 
jardu didelame Houston angare. Goodyear bendrovė jau yra paga
minusi panašius "America" ir "Mayflower" balionus. Ji buvo jau 
pagaminusi vieną "Columbia" balioną. Jis prabuvo ore 10,200 va
landų, todėl jį nuleido ir sunaikino. Dabar jo vieton pučia dar 

didesnį.

buvo rūpestingai saugoma ka- dėlės kasyklos geležinkeliukas”.
^LJ_------------- LL S

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” naujam skaitytojui
■ • 7722 Geerge St. tik už S5.00 metams!

La Salla, Montreal 590,
Canada (Reguliari prenumerata — $10.00)

PriSozLS Ešdrpti ir prisiųsti (Pavardė ir vardas)
• su virš nurodytu 
prenuaėrstos'

*•*•••••**••*«•«****•**•******«»««««.
(Tikslus adresas)

hokesčiu.- ■ «»***•*««**«»**»*»*»««••*»*«•**«*•«**«*«

rių

GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

- ' Juozas Kapačmskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
; dfiant. Lietuvą, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk

lose Vokietijoje. 273 psl^ kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Juezas KapaČinskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kurianHo ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai iliu
struota. 300 psl. Kaina 7 dol.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose, Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psL S1.50. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės i Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ J ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi

Vincas fimaitls, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSINIAIS.

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psL Kaina $2.00.
Vincas Žemaitis- LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S 

atsilankant darbo valandomis arba uisakant paštu Ir pridedant 
čakį ar piniginę perlaida.

Ties ta vietove nėra jokių įran
gų erdvės skraiduoliams laidyti.

Į Tiuratamą įkelti koją drau
džiama sovietų turistams ir už
sienio lankytojams, nes ši vieta 
visada buvo ir tebėra nepapras
tas erdvės skraiduolių paleidimo 
centras. Jame planuojami, sta
tomi ir bandomi kiti kariniai 
erdvės ginklai. Tarpkontinenti- 
niai balistiniai šaudmenys 
ir šiuo metu išbandyti 
skradinami i, Tiuratamo.

Tiktai du užsiniečiai tėra lan 
kęsi vadinamajame Baikonūro 
kosmodrome. Politiniais sume
timais Į Tiuratamą buvo nuvež
ti Prancūzijos prezidentai šar- 
lis de Gaulle’is ir žoržas Pom
pidou, kuriems buvo parodytas 
raketos paleidimas. Jiems pada
rė Įspūdį liepsnų srautas, bet 
apie tikrąją sovietų erdvės pro
gramą nepatyrė nieko.

Erdvės tyrinėjimo ir raketų 
bandymo programoms tolydžio 
plečiantis penkiasdešimtmečio' 
(1950-1961) gale ir šešiasdešimt
mečio pradžioje, į Tiuratamuą 
buvo suvežta dešimtys tūkstan 
čių inžinierių ir mokslininkų 
kartu su savo šeimomis. Nedi
duką kaimelį netrukus apsupo 
plačiu ratu naujas priemiestis, 
sovietų spaudoje minimas kaip 
žvaigždžiamiestis (Z v ie z da- 
grad). Septyniasdešimtmečio vi 
duryje šiame mieste yra per 
100,000 gyventojų, bet jis ne
pažymėtas jokiame žemėlapyje. 
Tūkstančius mylių atstu nuo ki
tų urbanistinių centrų, izolio- 
tas slaptumo užuolaida, miestas 
turi savo universitetą, koncertų 
salę, teatrą, miesto rotušę, fut
bolo stadioną, ir kitus pastatus, 
reikalingus šio dydžio telkiniui.

žvaigždžiamiesčio aplinka gy 
ventojams imigrantams netei
kia jokių įvairybių, žemė yra 
žvyruota, maža dirbamos ir ga
nyklų. Tik iriguojamieji plotai 
paupiu neša derlių.

Vietiniai gyvetntojai yra ka
zachų kilmės, turkestanų šaka, 
Rusijos imperijos nukariauti 19 
amžiaus pusėje, o bolševikų ar
mijos atkariauti 1920 m. po 
trumpo nepriklausomybės lai
kotarpio. Laikosi muzulmonų 
religijos, kultūriškai ir kalbiš
kai giminiški turkams, nepalan
kiai nusistatę prieš Maskvos

dar
yra

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina 52.00. 
Penduntfanui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.

Dcmoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galimi gauti Naujienose artia pasiunčiant čekį ar Money or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608

valdžią.' žvaigždžiamiestyje gy
venantieji rusų erdvės moksli
ninkai, supami abuojo krašto
vaizdžio ir nedraugiškai nusitei 
kusių vietinių, turi tenkintis sa
vitarpio pramogomis.

Už dviejų dešimčių mylių į 
šiaurę nuo žvaigždžiamiesčio ir 
seklios Sir Darjos upės yra pa
grindinis centras, kur montuo
jami ir bandomi erdvėlaiviai. 
Raketos atgabenamos į Tiura- 
taną geležinkeliu iš europinės 
Rusijos pramonės miestų. Jos 
turi būti montuojamos iš tuzi
nų atskirų sekcijų, kurios gali 
būti vež’amos plokščiais vago
nais. šis vietos pramonės kom
pleksas, užimantis keletą kva
dratinių mylių, vadinamas Ra
ketų miestu.

Raketų mieste didžiausias pa
statas yra centrinis erdvėlaivių 
montavimo angaras, pusės my- 
lio ilgio ir 200 pėdų aukščio, šio 
j e milžiniškoje raketų pašiūrė
je erdvės inžinieriai montuoja 
įvairius erdvėlaivius ir raketų 
sekcijas, šio masyvaus pastato 
viduje gali būti tuzinas didelių 
raketų, kurios palaipsniui mon-. 
tuojamos ir bandomos, šis pas
tatas saugo jas nuo smėlio aud
rų vasarą ir sniego pūgų žiemą.

Kiekvienas erdvėlaivis mon
tuojamas geležinkelio vagone 
gulsčias. Sumontavus tikrina
ma, ar nėra likę ydų. Patikrinus 
elektroninį vairavimą bei kont
rolės laidus, išbandžius raketos 
mašinų mechaninį patikimumą, 
ją garvežiu išveža į vieną iš ke
lių tuzinų skraidinimo plat
formų. Ją galima pastatyti, de- 
gąlo pripilti ir paliesti per 48 va 
landas.

Sovietų “Raketų alėjos’ skrai 
didiimo platformos užima be
veik 40 mylių iš vakarų į rytus, 
o'Raketų miestas yra į pietus 
nuo šios linijos vidurio. Yra gru
pė skraidinimo platformų Soju- 
zo tipo erdvėlaiviams ir kita 
grupė Protono varikliams (boos 
terš), kurie gabena į erdvę. Sa
liuto erdvės stotis, Mėnulio ir 
planetų tyrimo aparatus ir sin
chronizuotus komunikacijos sa
telitus. Didelė sekcija rezervuo 
ta kariniams skraidmenims.

Tebenaudojama ta pati plat
forma, iš kurios buvo paleistas 
pirmasis sputnikas ir pirmasis 
erdvėlaivis su žmonėmis. Ji te
betinka paskiausiai Sujuzo ra
ketai, nes tebenaudojama ta 
pati raketa variklis, beveik 
dviem dešimtims metų praslin
kus nuo bandymų pradžios.

Erdvės raketas sovietai lei
džia nuo platformų, kurios turi 
300 pėdų gylio “liepsnos duo
bes”. šios duobės įgalina iš ra
ketos einančias liepsnas be žalos 
išsiskirstyti apačioje. Priešingu 
atveju, liepsnos pradėtų degti 
aplink edvėlaivį ir galėtų jį su
gadinti. (JA Valstybėse, Cape 
Conaveral, liepsnas m a 1 žiną 
tūkstančiais galonų jūros van
dens, pilamo į cementinę lieps- i| 
nos duobę). —.

Praddėjusi skristi raketa krei

Ė™da vm i Manitobos naujienos
Sibirijos tuščios stepės ir tai-1 
gos miškų, prieš išlėkdama iš 
Sovietų Sąjungos ir pasiekdama , 
šiaurinį Ramųjį vandenyną. 
Tiesi kryptis rytų link būtų pa
togesnė, nes žemės sukimasis 
mažintų nuotolį, bet po kelių mi 
nučių raketa būtų virš Kinijos. 
Aiškios naudos atsisakoma dėl 
politinių sumetimų.

Sovietų Sąjungoje yra dar 
dvi kitos skraidinimo bazės. Vie 
na iš jų net slaptesnė už Tiura
tamą. Kita buvo naudojama ra
ketų bandymams nuo keturias
dešimtmečio (1940-1950) pa
baigos.

Apie 1965 m. sovietų erdvės 
skraidinimų buvo arti šimto per 
metus. Daugumą jų kontroliavo 
kariuomenė, tirdama kariniams 
tikslams žvalgymą, povandeni
nių laivų navigacijos sistemas 
ir ginklus. Tiuratamo bazė ne- 
bepapėgė aprėpti tiek skraidini
mų.

Atsižvelgdama Į susidariusią 
būklę, Sovietų Sąjunga 1966 m. 
atidarė naują skraidinimo aikš
tę į šiaurę nuo Maskvos, netoli 
Plesecko miesto. Si bazė dabar 
yra judrausias erdvės uostas pa 
šaulyje. Kadangi visas darbo 
krūvis yra karinio pobūdžio, tai 
sovietai neprisipažįsta, kad ši 
bazė būtų. Jie vis tėbeskelbia, 
kad visi satelitai iš Plesecko esą

, išskraidinami iš Baikonūro (iš 
tikrųjų — Tiuratamo. čia turi
me dvigubo maskavimo pavyz
dį). ;

Antroji bazė šiauriniame Vol 
gos upės krante ties Kapustin 
Jaro miestuku yra Sovietų Są- 

. jungos'erdvės programos pir
minė 'vieta. Iš čia beveik prieš 

. trisdešimt metų buvo išskraidin 

. tos paimtos vokiečių V-2. rake
tos. Didesnės raketos skraidino 
šunis ir kitus bandomuosius gy 
vulius kelių šimtų mylių aukš
tyje. Nesibaigiantys gandai tei 
gia, kad iš šios vietos buvo 1958 
m. ir 1959 m. išskraidinti erdvė
laiviai su žmonėmis, kurie žuvo^ 
orbitose, bet Sovietų Sąjunga 
šių atvejų niekada nepatvirtino, 
kaip įprasta elgtis su visais fak 
tais, netinkančiais propagandai.

Išskyrus labai slaptas JAV 
aviacijos fotografinių satelitų 
nuotraukas, niekas Vakaruose 
nežino, kaip atrodo tie erdvės 
įrengimai. Bet ‘neseniai NASA

Mirė Dr. Alf. Yauniškis
WINNIPEG, Man. — šio rug

pjūčio 4 dieną St. Bonifaco ligo
ninėje vėžio liga mirė lietuvis 
gydytojas Dr. Alfonsas Yauniš
kis, sulaukęs 60 metų amžiaus.

Nuliūdime paliko žmona-Mar
garita, sūnus Dovydas, duktė 
Ann, trys seserys Emilija, Joa
na (Jean) ir Solomėja (Sally). 
Nors 8 daktarai gelbėjo, bet ma
tyt nuo vėžio ligos vaistai dar

(krašto aeronautikos ir erdvės 
administracija) paskelbė kelias, 
nutrauktas 1972 ir 1973 m. Jo
se atskiri pastatai neryškūs, 
bet aiškiai matyti aerodromai, 
skraidinimų platformos, tankus 
kelių ir geležinkelio bėgių tink
las. Visi įrengimai matomi kaip 
tik toje vietoje, kurią rodė Va
karų specialistų skaičiavimai, 
žinoma, šimtus mylių atstu nuo 
tos vietos, kurią “nurodo” so
vietai. O palink Baikonyro mies 
teliuką tematyti tik mylių my
lios gūdžios, tuščios prerijos.

(S. D.)

neišrasti, kad daktarai nei patys 
save, nei vienas kitą negali iš
gelbėti.

Senas Naujienietis sveiksta

Pasirašydavęs “Senu Naujie- 
niečiu” viennipegietis Kazys Be- 
niušis, senesniais laikais buvęs 
veiklus Naujienų dienraščio ben
dradarbis, Manitobos korespon
dentas praeitą pavasarį staiga 
apsirgo ir, kaip savo laiškelyje 
rašo, nuo šių metų kovo 29 die
nos “ant patalo guli, nors šiek 
tiek pajudėti jau gali” ir atsikė
lęs žada aprašyti visas naujie
nas, kurios jau ir paseno neap
rašytos. Vieną mėnesį išgulė
jęs General Hospital, dąbar ke
turių daktarų priežiūroje sveika
ta namie savo mylimos žmone
lės Helenos globoje.

Linkėjimai Senam Naujienie- 
čiui greičiau pasveikti!

BONA, Vak. Vokietija. — Be 
darbių skaičius Vakarinėje Vo
kietijoje per liepos mėnesį pa
daugėjo iki 1,035,200 arba 4.5 
nuošimčių. Skaičius darbinin
kų, dirbusių trumpą laiką iš 
649,000 iki liepos‘pabaigos su
mažėjo iki 155,100.

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus.. • Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:

1. J. Augustaltyfė • Vaičiūniene, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for
mato,. 126 psl. Kaina SI.—.

2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 
Kišeninio formato, 157 psl. Kaina $2.00.

3. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psL $1.50
4. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
5. Kleopas Jurgelionis, GLODI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. $2.00.
8., Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psl. $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus iliustracijomis $5.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščių Šilelis” vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės, 95 psL $1.00.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktinė lyrika, 167 psl, $3.00, 

• 11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl. $2,50.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1,00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai, 112 psL $1.00.
14. ’ Eugenijus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. Eilės, 70 psl. $1.00
15. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl $2.50.
16. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė, 180 psl. $3.00.
17. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos oosmai, 

55 psl. $1.00.
■ 18. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.

Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 
raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
^2:

M

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 įsi
gyti. J J

Taupykite dabar.

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo {dėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

Halsted St Chicago, HL 60608
’RIAUŠIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-3071
1 L.I — m putatytL
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š. m. birželio 21 ir 22 d. Cle- 
velande įvyko JAV Lietuvių 
Bendruomenės tarybos 40 na
rių suvažiavimas. Tą suvažia

KO NEPASMERKĖ 
vimą p. Vytautas Kutkus ap- 
aprašė savo ilgame straipsny
je “Nutarėme ne tartis, bet pa
smerkti” (Dirva” 1975.7.16.).

Čia aš noriu peržvelgti tik 
to suvažiavimo pasmerkimus.

V. K. rašo: “Sekmadienio 
rytą 8 vai. posėdžių patalpose 
tarybos narys kun. Kijauskas 
S. J. atnašavo šventas mišias,

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
In Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. In 
other USA lacalities $26.00 per year, 
>14.00 per six months. $7.50 per 
three months. Canada $30.00 per year; 
other countries $31.00 per year.

trims mėnesiams ________  $7.50
vienam mėnesiui ________  $2.50

Kanadoje;
metama ________________ $30.00
pusei metų _____________  $16.00
vienam mėnesiui_________   $3.00

15 cents per copy. Užsieniuose:
Metama ---------------- $31.00
pusei metų ------------------  $18.00
vienam mėnesiui _________  $4.00

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose: 

metams _____________  $30.00
pusei metu_______________ $16.00
trims mėnesiams _________  $8.50
vienam mėnesiui _________  $3.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstad St,. Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia austi pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose: 
metams _____________ $26.00
pusei metu_____________ $14.00

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniuj. nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro Seštadieniaia — iki 12 vai.

— — - - --------- -- . .J .— - —  ----------------------

Helsinkio pažadų Maskva nevykdys
Sovietų valdžia du metu laukė, kol sutiko “nusileis-

ti” ir įrašyti į Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
taikos paruošiamuosius principus teisę gyventojams, iš
važiuoti į užsienius ir grįžti. Maskva sutiko, tuos prin
cipus įtraukti į Helsinkio aktą, kai įsitikino,-kad JAV 
nepasirašys jokio susitarimo ir į Helsinkį savo delega
cijos nesiųs.

Iš sovietų diplomatų elgesio atrodė, kad Helsinkio 
aktas būtinai buvo reikalingas sovietų valdžiai. Jie da
rė įvairiausias nuolaidas ir .šalin o kliūtis, kad tiktai Hel
sinkio konferencija įvyktų ir būtų pasirašytas tarptau
tinis dokumentas. Vieni tvirtina, jog tai buvęs paties 
Brežnevo užsispyrimas. Jis yra ligonis, jį kankina ke
lios ligos. Prieš pasitraukdamas iš partijos sekreto
riaus pareigų, Brežnevas norėjęs įstatyti užsienio poli
tiką pageidaujama kryptimi. - =

Brežnevui pasirašius Helsinkio aktą, prezidentas 
Fordas ten pat sovietų komunistų partijos pirmajam 
sekretoriui priminė, kad šis aktas pasirašytas ne rašti
nės seife laikyti, bet tuojau pat vykdyti. Jeigu aptarti 
principai nebus vykdomi, tai naujas dokumentas bus 
bereikšmis. Brežnevui šis prezidento Fordo įspėjimas ne
patiko. Jis dar nebuvo paruošęs valstybės ir partijos 
pareigūnų naujai politikos krypčiai.

Amerikos kongreso atstovai panoro tuojau išbandy
ti sovietų valdžios užsimojimus. Jiems parūpo patirti, 
ar sovietų valdžia rengiasi taikyti Helsinkio akto princi
pus kasdieniniame gyvenime ir siekti taikos. Aštuonio
lika kongreso atstovų praeitą savaitę išvyko į Maskvą, 
kad galėtų išsikalbėti su “aukščiausio sovieto” atsto
vais apie galimybes žmonėms išvažiuoti iš Sovietų Są
jungos. Delegacijai vadovavo Chicagos demokratas Syd
ney Yates. Dalis kongreso atstovų taręsi su aukščiausio 
sovieto” nariais, bet kiti į pasitarimą visai nėjo. Jie 
vaikščiojo po Maskvą ir tarėsi su žmonėmis.

Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas Dr. Kazys 
Bobelis labai gerai pažįsta sovietų valdžios užsimojimus, 
bet jis, prezidento Fordo pakvietimu ir pasikalbėjimu 
ryžosi taip pat išbandyti sovietų valdžios planus. Jau 
rugpiūčio 7 dieną Naujienose atspausdintame, atsišau-

kime į Amerikos lietuvius jis prašo pranešti Altui vi
sus duomejiis, kam sovietų valdžia neleidžia išvažiuoti 
iš okupuotos Lietuvos. Dr. Bobelis nori žinoti, ar kuriam 
keleiviui, vykstančiam į Vilnių, buvo atimtos knygos, 
žurnalai arba laikraščiai. Jis taip pat nori žinoti, ar so
vietų paštas pavergton Lietuvon ar rusų tremtin išsiųs
tiems lietuviams buvo sulaikyti registruotu paštu siun
čiami žurnalai.

Dr. Bobelis, gavęs šiuos duomenis, yra pasiryžęs 
eiti į Valstybės Departamentą, nurodyti faktus ir pra
šyti atsakingus pareigūnus, kad jie priverstų sovietų 
valdžią vykdyti Helsinkyje viešai ir oficialiai pasirašy
tus tarptautinius pasižadėjimus. Pats prezidentas pa
reiškė, kad dabar JAV ir kitos valstybės turi pačios so
vietų valdžios tarptautinį pažadą. Jeigu kiltų reikalo, 
tai Alto pirmininkas yra pasiryžęs kreiptis į patį prezi
dentą, kad būtų vykdomi Brežnevo pažadai.

JAV kongreso komitetas taip pat abejoja sovietų 
valdžios naujai padarytais pažadais. Jis pasiuntė spe
cialią 18 žmonių komisiją į Maskvą, kad patirtų, koki 
yra sovietų valdžios tikslai ir kada ir kaip jie planuoja 
vykdyti Helsinkio pasižadėjimus. Pasirodo, kad žemes
nieji valdžios pareigūnai nieko nežino apie Helsinkyje 
pasirašytus aktus. Sovietų valdžia dar nėra paruošusi 
jokių instrukcijų užsienio ir vidaus reikalų ministeri
joms. Užsienio pasus tvarkantis čekos generolas Orlo
vas pradėjo juoktis, kai užsienio žurnalistai jam primi
nė Helsinkyje pasirašytą dokumentą ir norėjo gauti

kurių metu pasakė sesijai pri
taikintą pamokslą... Anot jo, 

-taryba sprendimo neturėtų bi
joti, kadangi iš vaisių pažįs
tamas medis; geras medis ne
ša gerus vaisius, o blogas — 
blogus”.

Reikia pastebėti, kad pikt
žolės stengiasi užgožti ir su
naikinti gerą žolelę. Taip pat 
ir laukiniai medžiai stengiasi 
nusmelkti kultūrinius, deko
ratyvinius medelius, kurias 
žmonės puošia savo kieme
lius.

Dabartinė LB vadovybė s ten 
giasi užgožti, nusmelkti ir su
naikinti ALTą, taigi yra tas 
blogas medis, kuris neša blo
gus vaisius, anot kun. Kijaus- 
ko. Bet šiuo atveju kunigas K. 
turėjo ką kitą galvoje (Reorg. 
Liet. Bendr.) ir aiškino nebi
joti sprendimo jai pasmerkti.

Atrodo, kad kun. K. dar ne
užmiršo inkvizicijos sprendi
mų ir su tuo surištų kankini
mų ir žmonių deginimo. Vidu
ramžiais “neklaidingieji” po
piežiai _ irgi nebijojo daryti 
opozicijai, pavadintai klaida
tikiais, sprendimų, pasmerki
mų, prakeikimų, exkomuni- 
kavimų, kol Kristaus bažny-
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Redagavo Juozas Audėnas
55.
47. Pastarųjų savaičių įvykiai ir mūsų tautos ūkio 

uždaviniai.
1938 m. nr. 15 —16.

48. Lauko darbininkų stoka.
1938 m. nr. 19.

49. Ar nepravartu būtų panaikinti motoriną.
1938 m. nr. 22.

50. Šių metų pasaulinis ir mūsų derliai.
1938 m. nr. 38.

51. Mūsų ūkio pažangos greitėjimo reikalu.
1938 m. nr. 45.

52. Linų ūkio sutvarkymo klausimu.
1938 m. nr. 49.

53. Grūdų eksporto reikalu.
1938 m. n r. 50.

53. Kokia organizacija! gali geriausiai sutvarkyti linų 
ūkį.
1939 mr nr. 3.

54. Kiek nukentėjo mūsų žemės ūkis, atskyrus Klai
pėdos kraštą.
1939 m. nr. 13.

55. Kokio didumo ūkiai — stambūs, vidutiniai ar 
smulkūs — našesni.
1940 m. nr. 4.

56. Kaip reikėtų vykdyti Vilniaus krašte žemės reformą.
1910 m. nr. 11 —12.

57. Ar mes galime kurti cukraus pramonę eksportui. 
1940 m. nr. 23 — 24.

III. Ūkininko Prrtarčfas

leidimą vykti į Taliną, Rygą, Šiaulius ir Kaukazą. Orlo
vas jiems atsakė, kad jokio leidimo jiems vykti į minė
tas vietas jis neduosiąs ir tuo pasibaigė visi Helsinkio 
pažadai. Nei Orlovas, nei kiti pareigūnai dar negavo jo
kių instrukcijų iš partijos centro komiteto keisti dabar
tinę politiką.

Maskvon nuvykusi JAV kongreso atstovų delega
cija patyrė, kad sovietų valdžia nesirengia vykdyti Hel
sinkyje duotų pažadų. Ji nustatė, kad sovietų valdžia 
laikysis -tos pačios politikos, kokios ji laikėsi iki šio me
to. Sovietų valdžia leido kongreso atstovams susitikti su 
keliais Maskvos žydais. Jų tarpe buvo pora tų, kurie 
kalbėjosi su sen. Javits vadovauta senato delegacija. Iš 
pasikalbėjimų jie nustatė, kad sovietų valdžia ir toliau 
persekioja kiekvieną gyventoją, kuris paprašo leidimo 
išvykti į užsienį. Pirmiausia prašančius atleidžia iš dar
bo. Vėliau juos išvaro iš turimo buto, dar vėliau sten
giasi šeimą atskirti. Prašančių išvažiuoti vaikai tuojau 
pašalinami iš mokyklos.

Helsinkio aktas pasirašytas prieš dvi savaites. Jis 
įsigalioja nuo pasirašymo dienos. Jis buvo paskelbtas 
sovietų spaudoje. Jeigu sovietų valdžios aparatas per 
dvi savaites nieko apie akte padarytus pažadus nesuži
nojo, tai vargu kada jis sužinos. Kiekvienas įtakinges
nis komunistas žino, kad žmonių judėjimo ir idėjų pasi
keitimo laisvė yra pats pavojingiausias įrankis, sovietų 
valdžios silpninti. Jeigu komunistai būtų leidę patiems 
rusams laisvai pasikeisti idėjomis, tai patys rusai butų 
komunistus išvertę iš valdžios.

58. Žemės Ūkio Tyrimo Įstaigos darbai.
1928 m. nr. 1.

59. Ką šiandien ūkininkas turi žinoti apie azotines 
trąšas.
1928 m. nr. 2.

60. Apie pašarinių morkų auginimą ir jų naudingumą.
1928 m. nr. 4.

61. Kur dėti liekaną dobilų sėklų.
1928 m. nr. 5.

62. Kaip įtaisyti mažą plytinę.
1928 m. nr. 6.

63. Rugiapiūtė.
1928 m. nr. 7.

64. Kuriuo būdu galima papiginti žemės sausinimo 
darbai.
1928 m. nr. 8. -

65. Žiemkenčių plotų padidinimo reikalu.
1928 m. nr. 9.

66. Grūdų dživinimo reikalu.
1928 m. nr. 12

IV. Žemės Ūkis
67. Mūsų pieno ūkis ir jo ateitis.

1927 m. nr. 2.
68. šių dienų kiaulių ūkio krizė.

1927 m. nr. 3.
69. Danų žemės ūkis.

1927 m. nr. 4.
70. Žemės kalkinimo reikalu.

1928 m. nr. 4.
71. Mūsų žemės ūkis 1929 metais.

1929 m. nr. L
72. Kas naujo pastaruoju metu įvyko sėklos gamy

boje ir prekyboje.
1929 m. nr. 2.

73. Prekybos sutarčiai su VokieGja pradėjus veikti, 
1929 m. nr. 4.

čios nesuskaldė į šipulius. Jei 
nebūtų to viso buvę, šiandien 
turėtume tik vieną Kristaus 
Bažnyčią. Gaila, kad jie visi 
užmiršo, jų tarpe ir kun. Ki
jauskas Kristaus pasakymą: 
“Kas tau ištiko (kirto) į dešinį 
žandą — atsuk jam ir kairį”.

Suvažiavimo dalyviai, pri
siklausę audringo ir kiršinan
čio pamokslo, tą patį rytą, to
je pačioje salėje tęsė sesijos 
posėdžius toliau ir svarstė įvai 
rias patiektas rezoliucijas, jų 
ir vieną, apie kurią V. K. rašo: 
“Kita labai ilga rezoliucija bu
vo smerkianti Reorganizuotą 
Bendruomenę ir paskirus Al
tos asmenis”.

Už šią rezoliuciją, kuri pas
merkė Reorg. Liet. Bendruo
menę, balsavo 29 nariai, 6 — 
prieš ir 4 — susilaikė.

Balsavusiųjų už, prieš ir su
silaikiusiųjų pavardžių nera
šau. Per daug užimtų vietos.

Buvo ir kita rezoliucija, siū 
lanti sudaryti komisiją, kuri 
mėgintų susitarti su ALTA ir 
Reorg. L. B. Ši rezoliucija bu
vo atmesta.

Smerkiančią rezoliuciją pri
ėmus, p. V. K. apgailestauja, 
“Ar reikėjo mesti akmenį? Ar

negeriau buvo vadovautis mei 
lęs jausmu ir paklydusius 
kviesti į bendrą būrį ir džiaug 
tis jų sugrįžimu?...”

Kas tie paklydėliai? Ar tie, 
kurie švaistosi pasmerkimais, 
griauna senas, garbingas lie
tuviškas organizacijas (AL
TA) ir toleruoja su okupantu 
tiltų statytojus ir bendradar
biauto) us ? Ar tie kurie tai pra
gaištingai veiklai priešinasi, 
ją kritikuoja ir smerkia, tai 
yra Reorganizuota L. B?

Viena laimė, kad JAV LB 
neturi policijos. Pasmerkto
sios opozicijos nariai tuo atve 
ju butų areštuoti ir patalpinti 
už galežinių grotų — kalėjime 
arba už spygliotų vienų tvo
ros, priverčiamųjų darbų la
geriuose, kaip darė naciai ir 
šiandien tebedaro rusai bolše- 
kai.

Į akis man krito šių asmenų 
pavardės, kurie balsavo už 
pasmerkimą.

1. Kun. Kijauskas, apie jį 
jau buvo kalbėta.

2. Povilas Zumbakis viduri
nės kartos lietuvis, — Ameri
kos gyvenimo vidaus politinės 
santvarkos ypatybių nesupra
tęs ir neįsisavinęs, ar nenorįs 
to daryti, šiame krašte pozici
ja neparsmerkia opozicijos ir 
atvirkščiai, čia tik viena ant
rą kritikuoja, peikia ir iškelia 
viena kitos netinkamus dar
bus, veiksmus ir kitas neigia
mybes.

3. Dr. Antanas Razma Liet. 
Fondo valdybos pirmininkas, sa
vo smerkiamu, destruktiviniu 
balsu mano padidinti Lietuvių 
Fondo įnašus? Iš savo pensi
jos buvau atidėjęs šmitinę ant 
ra j am LF. milijonui papildy
ti, bet pamatęs tokį jo kirši
nantį ir lietuvių vienybę ar
dantį elgesį, ją sulenkęs vėl at 
gal įkišau į piniginę.

4. Juozas Gaila, JAV LB vai 
dybos pirmininkas, kuris net 
faktus iškreipdamas labiau
siai puolė ALTą ir Reorg. 
Liet Bendruomenę.

JAV. LB. taryba pasisakė, 
kad ji nepritaria ir nepritarė 
vaikų vežiojimui Į pavergtą 
Lietuvą, į pionierių stovyklas, 
bet už tai jų nepasmerkia. Pa
gal jų pasisakymą — deklara 
ciją išeina, kad ir toliau vai
kus galima siųsti į pionierių 
stovyklas, kad ten jiems būtų 
skiepijamas komunizmas ir 
neapykantą nepriklausomai 
Lietuvai.

Nepasmerkė studentų, vyks 
tančių į Vilnių studijuoti litu
anistikos, na ir, žinoma, ko
munizmo, ateizmo, atsiektos 
“pažangos’’, “gerbūvio” ir “lai

74. ’ Įspūdžiai iš kelionės po. Švediją.
1929 m. nr. 7.

75. Žemės tręšimo pagrindai.
1929 m. nr. 8.

76. žemės tręšimo pagrindai.
1929 m. nr. 9.

77. žemės tręšimas.
1929 m. nr. 10.

78. Varpiniai augalai.
1930 m. nr. 1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7.

79. Vytauto Didžiojo metų žemės ūkio ir pramonės 
paroda.
1930 m. nr. 7.

80. Naujos mūsų prekybos sutartys.
1930 m. nr. 12.

81. Mūsų žemės ūkis 1930 metais.
1931 m. nr. 1.

82. Pieno ūkio praeitis ir dabartis.
1931 m. nr. 2.

83. Cukriniai runkeliai.
j 1931 m. nr. 3.
8L Cukrinių runkelių tręšimas.

1931 m. nr. 4.
85. Cukraus gamyba ir iš cukrinių runkelių praeities. 

1931 m. nr. 5.
86. Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių pastarųjų 

metų ūkio pažanga.
1931 m. nr. 7.

187. Cnkriųiams runkeliams žemės parinkimas.
' 1931 m- nr- 9.
j 88. JCiaulių ūkio praeitis ir dabartis.

1<)31 .įb. nr. 10.
'Būdamas tremtyje Vokietijoje J. Krikščiūnas taip 
pąt daug rašė ėjusioje spaudoje. Paminėtina:

89. Kokia Jjuvo nepriklausomos Lietuvos pažanga? 
(Lietuvių žodis, iš kurio persispausdino Naujienos 
1963 m. kovo 3 —15 d. numeriuose.).
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piinga gyvenimo’’ rusų’oku- 
puptpję Lietuvę j e. Re t LR nu
tylėjo ir nerekomendavo — 
uepatarė lietuviauąs studen
tams, vietoję Vilniaus, vykti į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Ry 
šių Centro organizuojamus li
tuanistikos studijas prie Kent 
universiteto, Ohio valstijoje.

Nepasmerkė čia Amerikoje 
gyvenančių okup. Lietuvos ko 
munistinės spaudos bendradar 
bių įvairių šplaičių, ząlątorių 
ir kitų, kurie, nuvykę ok. Lie
tuvon prisistačiusiems išdre
siruotiems KGB agentams — 
korespondentams švarkus pa
sidėję ir diržus atsijęidę girįa 
pavergtos Lietuvos gyvenimą. 
Su jais fotografuojasi, kad sa
vo pagyrimais pasakomis ir 
paveikslais papuoštų okupan
tų komunistinės spaudos pus
lapius ir tuomi klaidintų pa
vergtuosius mūsų brolius lie
tuvius.

Nepasmerkė bendrabarbiau- 
tojų ir tiltų statytojų su oku
panto bernais ir jiems parsi
davėliais.

Nepasmerkė probolševikinio 
vadovėlio “Tėvų Nameliai 
Brangus”, dėl kurio tiek daug 
keliama triukšmo tiek susirin
kimuose, tiek spaudoje.

Viskas tas dabartinei JAV. 
LB. tarybai gera, priimtina ir 
nesmerktina. Bet bjauri, ne
gera ir pasmerktirią ĄLTA ir 
Reorg. Liet. Bendruomenė.

Quo vadis (kur eini) Bend
ruomenė. Užsirišai sau akis ir 
užsikimšai sau ausis?

Tik vienas vienintelis blai
vus ir išmintingas protas.

P. Vyt. Kutkus rašpp;
“Taipgi labai gražiai pasa

kė Jaunąs Tarybos narys Vy
tautas Radzivanąs, klausda
mas, kodėl mes norime daryti 
kitiems tai, ko nenorime kad 
kiti mums darytų? Juk mes 
nenorime, kad Altą kištųsi į 
bendruomenės reikalus, tad 
kodėl mes kišamės į Altos rei
kalus”? Amen. A. Pleškys

Mėgėjo išgerti retorika

— Ar nors vienas kada nors 
girdėjote, kad Šveicarijos alpi
nistų stotys būtų kada nors pa
leidusios bent vieną St. Bernar
do vęislęs šunį į paklydusių gel
bėjimo kelionę parišę po kaklu 
ne statinaitę degtinės, o galioną 
pieno?

3 Daugelis atsimena kitiems 
padarytus gerus darbus, bet už
miršta gautus patarnavimus ar 
dovanas.

90. Ūkio laimėjimai nepriklausomoje Lietuvoje.
(Lietuvos Žemės Ūkis ir Statistika, 1948 m., Ą. Mus
teikis, Mūsų Kelio leidinys.). * .

91, Apie atkarsimos Lietuvos ūkį eilę straipsnių rasė 
1947 m. žiburiuose.

SVARBESNĖS JURGIO KRIKŠČIŪNO, 
GYVENIMO DATOS

1. Gimė 1894 metais balandžio 22 dieną.
2. Įstojo į Marijampolės gimnaziją 1906 męįais.
3. Gimnaziją baigė 1914 metais.
4. Dalyvavo slaptoje moksleivių aušrininkų kuope

lėje 1912 —1914 metais. t { ®
5. Įstojo į Petrapilio universitetą 1914 metais.
6. Priklausė slaptai studentų Hetuvių liaudininkų 

kuopai 1914 — 1918 metais.
7. Pradėjo rašinėti į Naująją Lietuvą 1915 metaią.
8. Grįžo į Lietuvą. "■
9. Tarnavo Karo Ligoninės raštinėje. 1919 —1920 xp.

10. Studijavo Halės universitete 1920 — 1923 metais,
11. Vedė 1923 metais.
12. Gavo agronomijos mokslų daktaro laipsnį 1924 ra.
13. Buvo Šiaulių apskrities agronomu 1923 — 1926 m.
14. žemės ūkio ministeris 1926 m.
15. Vadovavo Žemės Ūkio Tyrimo Įstaigai 1927 — 1939
16. Profesoriavo žemės ūkio Akademijoje 1927 — 194Į).
17. žemės ūkio ministeris 1939 metais.
18. Kooperatyvų Sąjungos Linas pirmininku 1940 -rr 

1944 metais.
19. Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjungos Centro 

Komiteto vicepirmininku'1942— 1946 meoais.
20. Pasitraukė į ^Vokietiją nuo bolševikų 1944 metais.
21. Lietuvių Sąjungos Vokietijoje pirminiku 1945 44 

1916 metais.
22. Profesoriavo Pinnebergo universitete 1946 — 1947.
23. Mirė 1947 m. kovo 24 dieną.

(Pabaiga)
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DR. ANNA BAISŪNAS
AKIU, AUSŲ, NOSIES 
IB (jERKLfcS LIGOS 

<2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą.

NL X. G. BANKAS 
AJCUiEMUA IR MOTERŲ LIGOS 

GMBKOLOG4N* CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

A^dlMi Building. T«l. LU 5-6444 
Priimi ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. L K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHJRURGUA
Telef. 695-0533

Foje Valley Radical Center 
IM SUMMIT £TREET 

ROUTE M, ELGIN, ILLINOIS

WĄUKfGANO NAUJIENOS
WAUKEGAN, IU. — Justinos 

ir Bernardo Skališių dukrelė Re- 
!gina šiemet su geriausiais pa
žymiais baigė Waukegan Town
ship aukšt. mokyklą, gaudama 

Į Illinois valstybinę stipendiją 
studijuoti savo pasirinktoje 
mokslo srityje. Jos galutinis sie
kimas yra baigti biologijos 
mokslus, kuriems pradėti ji va
saros atostogų metu lanko St. 

,Teresos ligoninės slaugių (nur
ses) mokyklos vasarinį kursą, 
ligoninėje atliekant praktiką, o 

: pamokoms važinėjant j Lake 
County College.

Regina iš pat mažens pasižy
mi dideliais gabumais. Ji vidu
rinę mokyklą baigė per trejus
metus, kur mokytojai pastebėję,

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7lst STREET

Rezidu 348-2233
OFISO VALANDOS: 

eniaia ir ketvirtai 1—7
mtnuL. penktadieni nuo 1—5. treč. 

ir aeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARG1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos 
" ‘Medicinos direktorius.

IMI 5. Manheim Rdw Westchester, HL
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis ir' 

kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
TeL 542-Z727 arba 562-2721.

* « - ~ i F %** • - - • .

REt: GI 8-0873

kad ji žino daugiau negu reika
linga žinoti pirmojoje klasėje, 
ją iš karto perkėlė į antrą klasę. 
Ji parodė ypatingus gabumus 
kai kuriuose kituose dalykuo-

PRIETAISAS
KIEKVIENAI TV NUO TOLO 

VALDYTI
2512 W. 47 ST. s FR 6-1998 

Sekm. ir treč. uždaryta.
------ -------------------- --- ------- ----

tnL*

M

REGINA SKAL1ŠIŪTĖ
talentinga lietuvaite

■’1
.■-1

se, ypač muzikoje. Regina tu
ri du brolius Antanuką ir Ber- 
narduką. jpr.

DR. W. EISIU - EISMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ L<GOS j 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
6132 So. Ksdzjg Ava., WA 5-2670 j 

Valandos pagal susitarimą. Jei neat7 
siliepia, skambinti Ml 3-0001.

TEL. — BE 3-5893

L L GLIYSCKas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS

3907 West 103 r d Street
Valandos pagal susitarimą.

A v, JUČAS
“ Tel.: 561-4605 ir 489-4441

OQOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISĄ lu

1002 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave.' kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

.Ofise tek HE 4-1811
JUzidencijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
'GYDYTOJAS ir chirurgas 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
1454 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-! 
~ r i ris, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.________

Tfrank PLECKAS j
° OPTOMETRISTAS

KALBĄ LIETUVIŠKAI 
#JĮ j^. /jiet Sfi — Tri. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

'"contact lenses”!
V«1 pagal susitarimą. Uždaryta treč.

TS. "LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U54 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso talaf.: 776-2880
Na u [as rez. telef.: 448-5545

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
G E L I NY Č I A

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

j JJ-J I,.,. IM ■ 7 ■ ■ ±

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka- 
* ' “ piu papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY Re PETRO (PUTRAMENTAS)

5525 So. Harlem Av s. — 53^1220
- .. ..1'-^-------Z-ZZZZŽ

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R.ŠE R Ė N AS 

TeL WA 5-8063

M 0 V IMG 
Apdraustas perkrausimas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882 
-------- .................  - ......

i SOPHIE BARČUS 
« . : ■ 1 . - r

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA, 
1490 kit A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11:30—12 I 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek-| 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715® So. MAPLEWOOD AVE. | 

CHICAGO, ILL. 60629
---------- —---------------------------: '—  DR. VYT. TAURAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ROCKFORD, ILL
Mirtis renka senuosius

Ilgai sirgęs savo namuose mi
rė Juozas Dominikas Poniuškis, 
sulaukęs 86 metus. Gimė ir už
augo Lietuvoje. Stiprus auga
lotas jaunuolis, atvyko į šią lais
vės šalį laimės ieškoti, apsistojo 
Rockforde. Fabrikuose buvo sun
ku darbą gauti be amato specia
lybės. Juozas gavo darbą far- 
moj pas seną stambų farmerį 
amerikoną. Jam tas darbas ti
ko su arkliais žemę dirbti, gy
vulius prižiūrėti, karves melžti. 
Senas farmeris Juozą pamėgo, 
pakėlė algą ir padarė pilnu ūkio 
tvarkytoju vedėju.

Jaunas Juozas buvo gražus, su 
viršum 6 pėdų šviesiaplaukis vy
ras. Atvažiuodavo ir į Rock- 
fordą i lietuvių subuvimus į 
piknikus. Alergines apie farm.e- 
rį sukinėjosi, miesto lietuviai pa
vyduliavo; Juozas susitaupė pi
nigų. Farmoje nėra kur pra
leisti. Nusipirko su daug žemės 
farmą, dirbo sunkiai, sekėsi ge
rai. Reikia šeimininkės, sukūrė 
šeimyninį gyvenimą su Teofile 
Gruzbis, užaugino dukterį ir 2 
sūnus. Juozas žemę apdirbo, pa
sistatė naujus namus, pasidarė 
žymus lietuvis Durand, Ill. mies
telio farmeris. Priklausė prie 
St. Marys katalikų bažnyčios 
Durand, Ill.

Paliko nubudime žmoną, duk
relę, 2 sūnus, seserį ir draugus. 
Buvo palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Durand mieste
lio kapinėse.

Reiškiu gilią užuojautą žmo
nai, dukrelei, sūnums ir gimi
nėms. šiandien iš to lietuviško 
lizdo neliko lietuvybės, visi vai
kai vedė svetimtautes. Labai 
gaila. Mielas Juozai, ilsėkis ra
miai Amerikos žemelėje.

žvalgas

policijai, kad juos nuvežė maž 
daug 6900 Pulaski bloke j už- 
gatvį, kur jų automobilis įva
žiavo į geležinį stulpą.

Čia mergaites išrengė iš jų 
atėmė apie $120 pinigų ir kai 
kurias identifikacijas ir neve
žė iki 189 ir Longwood, kur — 
policijos pranešimu vieną iš ji] 
grasino išprievartauti.

Ją iš automobilio bevedant 
laukan, ji pradėjo klykti ir jai 
pasisekė pabėgti į artimiausią 
namą, kurio savininkas pašau
kė policiją. ■

Tuo tarpu grobikai, matyti,, 
gavo baimės, kad bus pagauti,, 
paleidę likusius du pagrobtųo. 
sius pabėgo.

Policiją sako, kad sekančią 
dieną vienai tų mergaičių pas-' 
kambino telefonu ir pagrasi
no, kad bus fiziniai nubausta,' 
jei talkininkaus policijai. Poli
ciją sako, kad jos telefonas bu 
vo pakeistas.

Policija toliau pranešė, kad 
ieško dviejų jupdųkų vyrų ir 
juodos motetrs kiek vyresnių 
kaip 20 metų, £urįe važiavo 
šviesios spalvos kadilaku su 
įlenktu fenderiu.

Policija mano, kad tie ban
ditai grobimo metu galėjo būti 
narkotikų įtakoje.

ke penkiądiemo vakarą nuker
tėjusio j j mergaitė *r i$s motį-; 
ną piEžądarį sųfjkp gatvėje |r 
motina pradėjo šaukjtj.
tas, kurs išprievartavo ųiapo 
dukterį! Sulaikykite jįT’

Pasiviję praeiviai jį sučiupo' 
ir kumščiavo, kol policija at
vyko. Trussel kaltinamas iš- 
prieyartiyiųiu, Įjinklųolu api
plėšimu ir įsilaužimu.

Policija sako, kad motiną ir 
jus keturis vaidus tas piktadą- 
rįs terorizavo su ginklų įsilau
žęs į jų hutą, jas suraišiojo, bu
tą apiplėšė ir prieš pabėgda
mas Išprievartavo yieną mer
gaitę.

Kitu atveju, penktądienį bu
vo areštuoti du motociįdistų 
gaujos “Chicago Qutlaws” na
riai, Jcaltinamį dalyvąye North 
sidėje gyvenančios 27 mę^ų am 
žiaus moters prievįąrtąvimiL

Clerenče Duff 32, ir Howard 
Wilson, 30, kaltinami tą mo
terį pagrobę prie jos namų, 
jėga įsivedę į keleivinį sunk
vežimį (van), kur ją ginklu 
grasindami Duff, Wilson ir 
trys kiti vyrai pakartotinai 
prievartavo. Kitą dieną, paty
rę, kad yra ieškomi, abudu 
(Duff ir Wilson) atvykę į po
liciją pasidavė.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KlĖKVtfNĄ DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
?Augkime meile visais atžyilgiais tame, kuris yra Galva, Kristuje.

If jo visas RCĮnas, syderinlas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip 
' va want kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje".

... , -r, , v, Efez. 4:15. 16.
• • •

Apaštalę pasakyta, kad kiekvienas naujas sutvėrimas yra narys Kris
taus kūnę y (įeitą tup būti pateptas meilės dvasia; be to, bendrai imant, 
pasišyentusięjl yra vieni kitų sąnariais ir iš jų susidaro sudėtinis Kristaus 
kūnas Būdami' tokiais’ jie turi bendrauti vieni su kitais ir būti pripildyti 
Viešpaties jpeilė?, Jcuri gelbės jiems bendrai veikti be vaidų ir nesutikimų, 
l’ai 'aarydami jįe pastatys kits kitą ant Amžinosios Uolus ir sutvirtins kits 
kitą švenciausiame tikėjime.

Visi Žino, I 
rufisji? j U 
nismojksnuU. R

mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
nimą ptsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite

F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

tėvas IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
\4IKŠTS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

8«ndra prektik*, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisas: 2652 WEST 59th STREET

-ToL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir patikt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
niaif 2-4 Vai. po pietų ir kitu laiku 

' ’ pagal susitarimą._ -

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

L 1454 WEST 71ft STREET
Ofiso HEmlock 4-2123
y^wid- falaf-: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatailiepda. tai telef. GI 8-6195.

XX2ST HUES HURT 
OUX rORRST HLIENM

"P, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban- 

W dažai. Speciali pagalba kojoms
• (Arch Supports) ir t. t

<VaL: 9—4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1. 
1150 West 63rd St, Chicago III. 60629 
r T^lafj PRotpect 6-5084

Oar vfidde hw m ddieaM 
she orekw »e of 6m. 

So pfeam Soofcef j ABCc
Ahr«~ hold Mtthts dM cold. 
*t JWW » doov« oft 

i®fcr tod dmm
0csa etgaia. Cnah M 

dend ML

BUY U.
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KAIP AUSISAUG0T1?
Važiuoti banditai pasigrobė 

3 jaunuolius

South-West News Herald 
žinioje “Gunmen Abduct, Rob 
2 Girls, Man” praneša: Trečią 
dienio nakti. — Dvi 17-metės 
West Lawn mergaitės ir vyras 
palydovas buyo pagrobti ir 
apiplėšti, bet vėliau jiems pa
vyko pabėgti.

Policijos žiniomis, Kajhy 
Wroblewski. Laura Zengulas 
ir Al Nieman tas, 19 gyvenan
tieji Brighton Parke, apie 10 
valandą Vakaro prie 63 gatvės 
ir California avenue laukė au 
tobuso. '

Prie pų privažiavo automo
bilis, vienas vyras iššoko ir vi 
šiem trims liepė lipti į auto
mobilį. Jiems delsiant, vairuo
jantis ištiesė į juos šaudyklę 
ir pasakė . kažką panašiai į 
“Lipkite arba aš jūsų gaivas 
susprogdinsiu”.

Nukentėjusieji papasakojo

SŪPAVO Ig SUMUŠĖ 
PRIEVARTAUTOJĄ -

Robert J. TrusselJ, 27, kurį 
įpykinti Chicagos pietinės dą- 
Hes gyventojai sugavę sumu
šė, kaltinamas įsilaužimu jr 
15-inetės mergaitės išprievar
tavimu.

SĄUSĘA EUROPOJE
Tokios nabuvo visame 

šimtmetyje
LONDONAS. — Sausra, ko

kios nėra buvę vięąjne praeita
me šimtmety e, jąų padarė, 
kad visoje Europoje pradedą 
pritrūkti yąndens ir Londono 
policininkaį pirmą kartą istor 
rįjęj^ nuąįeųįė .kąkląryšiųs.

Savaičių savaitėmis nuo 
Skandinavijos iki Italijos lie
taus nebuvo nė lašo, tempera
tūros siekia rekordų. Tik Pran 
cūzijos vyno gamintojai džiaų 
giasi, kad šiemet vynuogių der: 
liūs bus .didžiausias ir vynas 
skaniausia^. JSei .prancųžų §kii 
ninkai prisibijo, kad jų der
lius iš lauktu 16 milijonų tonų 
kris mažiausiai iki 13 milijo
nų.

Italijoje net geriamasis van
duo normuojamas ir Ręiųoą 
gyventojai vieną dieną savai
tėje visai nebe^aųpa vapdens. 
Sausra išsiplėtė net iki Soyįe- 
ty Sąjungos., JĮcuri šjempi toji 
grąžu negaus sąyo planuotą 
205 milijonų, tunu kvįečių.

Bendri, Ę.ųpop.os fąnųerįai - 
sųsiĮ-iūpinę J^ujjzų,1
burokų įr bulvjų 4e,cįiais.

DAIMIGaIDaS
M 4 > £

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 17« « ■ ** • — -' - , *■ —■ • *> ■

433P-34 Sq. CALIFORNIA A VENYTE
Telefonas: LAfayeite 3-0440

MODERNISKQS AIH-CpĄipiTIONED KOPLYČIOS

Sgg

Mirus Marquette Parko apylinkėj nar^i
SOFIJAI KAVALIAUSKIENEI, 

reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Jo
nui su šeima ir visiems velionės .artimiesiems ' 
jų liūdesio valandoj. "

Registruota L. B. Mąrgųette Parko 
apylinkės Valdyba

NARIAI:
Chįcagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Aąsociadjoe

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

[

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

I1446 So. 50th Ave., Cicero, HL Phone: OLympic 2-1003

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

72 metų

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. TeL: YArds 7-1138-H3S

MIŠKININKAS
JURGIS KĮJJĮKĄITIS

.GysfM 2611 H'esl 44 SL, Chicago, Illinois
Mirė 1975 m. rugpjūčio mėn. 10 dienos ryte, sulaukęs 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Klaipėdos krašte. '
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko giliai nuliūdusi žmona Mafija, duktė Irena Tiknienė su vy

ru ir anūku Tamuku ir eįu^era Nijolė Bernardcik su anūke Lidija, 
Nina ir LiSa; sesuo' Mėta Linkevičius su šeima, sesuo Erna su šeima 
ir sesuo Marija su šeima, gyv. Volšedjoje, pusbrolis Martynas Kiim- 
kaitis su šeima Detroite ir daugelis kitų gimimų, dfršugų beKpa
žįstamų. .-r-

Kūnas pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 43^8 S. JCalifomįa Avė.
Trečiadienį, rugpiūČlo 13 d. 10:00 vai. fyto fi KoplyčiasThus lydi

mas rUdtuvtV&iKihės kapines. >> 4
Visi a. a. jĮuraio Klimkaičio giminės, ^raugąi jr pąžįstami uuflšir- 

džiai KyieČiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- 
natimą it "’**'*’ ’ " * ,Tr

Nuliūdę Uefcar.-j
Žn^na, dukterys,

laidotuvių .Direktorius Petra^ Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.
———“———

STEPONAS C. LACK Hi SŪNŪS
(LACKAV5CZ)

WEST 6>th STREET KEpnbiic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virini* 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, W. 974-4410

I

P. J. RIDIKAS
HASTED STREET Pt...: YAtdi 7-1J11 
................................. ■
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L. Apolis prisimena latvius
Su latviais mano santykiai 

vystėsi visai skirtingoje fornio 
je, negu su lenkais, nop aš ne
mokėjau nei latviškai, nei len 
kiškai.

Pirmas latvis, kuris ištiesė 
man pagalbos rankų, buvo Er
nestas Jansonas Mažeikiu mies 
telyje, nusisamdydamas mane 
savo pagelbininku. Antras lat
vis — tai Jansono seserėnas, 
universiteto studentas; jis pa
ragino mane stoti Į Mažeikiu 
Prekybos Mokyklą. Tretieji 
latviai — tai Mažeikių Preky
bos Mokyklos inspektorius ir 
jos direktorė ponia Marcinke
vičienė; jie išsprendė teigia
mai mano priėmimą Į mo
kyklą.

Ketvirtą kartą turėjau rei
kalą su latviais Maskvoje. Nė 
vienos mokyklos vadovybė ne
norėjo priimti manęs j savo 
mokyklą. Kreipiausi į latvių 
prekybos mokyklą ir jie tuoj 
sudarė man sąlygas ir davė 
progą mokyties pas juos.

Penktą šeštą ir septintą kar
tą, kada pagalba man vėl bu

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik _..... ........._ $3.00
Minkštais viršeliais tik ................ _............... $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik __________ $2.00

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arbi 
money orderį.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, HL 60629 3 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
. 1 ■■ _ I , . ............. 1 ■ ■ ... ■ ■■ — £

- į -,.ra,,„T. , ...... T... "j,

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgu metu patyrimas.

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

' ----------- 1"----- .. .'n,. - -------- ------ -------------------------------------------------------------------L.” —

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
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 Certifikatai.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 80 metą. Minint tą sukaktt. gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujienų platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi, ir kovoja už Lietuvos ir pavergtų lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ar jų Įgalinti- 
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, jų bendras institu
cijas ir remia visų lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir politinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos

- ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vajų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcagoje Ir Ktn«do|« metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — SI4.00, vienam m^n. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 matams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą-

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, DI. 60608

j Siunčiu - ------------- dol. Naujieną prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudu

F] Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ______________________________

ADRESAS ___________________________________________

—----- -----—------------- 

vo labai ir ūmai reikalinga — 
trys latviai išgelbėjo mane iš 
tos beveik katostrafiškos pade 
ties. Atsidūręs Vladivostoke, 
niekur negalėjau gauti jokio 
darbo ir neturėjau vietos pri
siglausti, o mano menki ištek 
liai ėjo visai prie pabaigos.

Konsulas Christian Sellis 
nusisamdę mane, kaip konsu
lato tarnautoją, suteikdamas 
man galimybę išvažiuoti į už
sienį, apie ką dieną:ir naktį 
svajojau ir ko troškau, kaip 
žuvis vandens, nuo 1915 metu 
rugpjūčio .mėnesio, kai Rusi
jos karinė vadovybė Vilniuje 
verbavo mane į kariuomenę.

Kai reikėjo man išsirūpinti 
užsienio pasas, aš vėl kreipiau 
si į kitą latvį. Juo buvo p. Kras 
tin, mano naujojo šeimininkp 
draugas-studentas. P-nas Kras 
tin irgi turėjo draugą savo tau 
tiejį, kuris buvo gubernato
riaus pagelbininkas. Tie du lat 
viai sutvarkė mano užsienio 
paso reikalus. Ir kąi dalykai 
pakrypo blogon pusėn (uosto 
komendantas sulaikė mane 

nuo išvažiavimo), p. Krastin 
dėjo visas savų pastangas, kad 
pertvarkius ‘tą dalyką iš naujo 
taip, kad aš galėčiau išplauk
ti į Korėją be jokių tolimesnių 
kliūčių.

Kada aš turėdavau bet ko
kių reikalų su latviais — aš vi
sados išęidavau laimėtoju.

. L. Apolis

SUKILIMAS
Atskiros mintys

Šis sukilimas tikrai bus pir
mas lietuvių tautos istorijoje, 
nes grynai už mūsų idealus, lais
vės atstatymą, suverenumo per
ėmimą j savo rankas. Kol kny
ga “Sukilimas” nepasirodė, daug 
kas nesuprato, neįsivaizdavo, 
kaip galėjo būti išplėstas visoj 
teritorijoj, jos neturint, suku
riant visus tris valstybės elemen
tus realybėm Tuo pačiu mo
mentu atsirado valdžia ir tau
ta, nors okuparitui siaučiant visa
me krašte,- tai buvo skausmin
gos dienos prieš aušrą.

Reikia stebėtis, kad per' tokį 
trumpą laiką organizacinis: im
peratyvas buvo<'-toks stiprus, kad 
išmušus skirtai valandai, spro
go pavergto lietuvio valia į' visas 
puses kaip dinamito statinėj nes 
buvo apsispręsta, organizuota 
plačiu mastu- ir įvykdyta.

Tai pirmas lietuvių sukilimas, 
jei neskaityti Herkus Mantas. 
Buvo daug sukilimų, bet daugu
moje inspiruoti lenkų, mūsų ba
jorų ir unijos šalininkų. Po tų 
sukilimų liettuviškas elementas 
Didž. Lietuvoj žiauriai buvo per
sekiojamas, .niekinamas, ir at
ėjo barbariškas spaudos uždrau
dimas, gi lenkai viso to išvengė.

Perskaitęs Kazio Škirpos.“Su
kilimą” pajutau, kad problema 
didi, . sunkiai slėgė; organizato
riaus pečius didi atsakomybė bet 
giliai suprasdamas savo, parei
gos svarbumą, atkakliai siekė 
užbrėžto tikslo. Tai vienintelis 
mūsų atstovas kitoj valstybėj, 
kuris taip efektyviai pasiprieši
no rusiškam okupantui.

Knygoj paskambta medžiaga 
vispusiškai nuodugniai iškelti 
teigiami ir neigiami reiškiniai 
tą didingą darbą vykdant. Man 
nejučiomis prisiminė Prancūzi
jos Ministerio Pirmininko vei
kalas “Le grandeur et miseur 
d’une Vįctoire”, kurioje taip pat 
atvirai ir plačiai išnagrinėta I 
pas. karo didybės ir. menkystės 
reiškiniai, kurioj parodo pran
cūzų tautos ryžtą tą kovą laimė
ti. Gi mums, “Sukilimas” dide
lės neužmirštama dovana lietu
vių tautai, nes čia lietuvio dvasi
nė apraiška pilnumoj atskleista.

Ir koks sutapimas! Tas pir
mas sav. kūrėjas, būdamas vos 
23 metų amžiaus, ėmėsi drąsių 
žygių pavojingame momente, 
kurio pasėkoj atsirado “vyrai Ge
dimino kalne”. "

Kai tų pirmūnų iškovota ir 
atstatyta valstybė žlugo, vėl sto
ja pirmuoju kovoje tą laisvę at
statyti.- Skaitau, kad ryškios as
menybės gimsta tam tikrą mi
siją atlikti savo tautai ir jie per 
visą savo amžių atkakliai tos 
tautai šviesos ir laimės siekia, 
nei žingsnio nenukrypdami nuo 
tos prigimtos misijos vykdymo. 
Toks buvo ir K. Škirpa, toks di
dis valstybininkas, tokia jo idė
ja; viskas, Tau Lietuva.

Žvilgterėkime dar į vieną K. 
Š. ypatybę ir charakterį. Aiškė
ja, kad nei vienas mūsų atsto
vas užsienyje neturėjo atsto
vaujamame krašte tokios nuo
širdžios draugystės, tiek artimų 
draugų aukštose sferose, kiek 
jų turėjo K. š. Ta draugystė 
dėl jo būdo ir sugebėjimo ypa
tybių įgyta, padėjo jam prieiti 
prie didžių paslapčių, kurios bir- 
vo tuomet nepaprastai svarbu 
mūsų laisvės kovos sprendimus 
darant, tai taurios asmenybės 
nuopelnas.

Toji knyga K. Škirpos Sukili-

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.

Paveiksle matome naują turbiną, ku
rią įrengs kiekvionc Boein, 747 uo
degoje, kad lėktuvas turėtų daugiau 
galios, kai jam reikia sukinėtis ant 
žemės, šias turbinas dideliam lėk
tuvams garnį na Arizonoj/ Phoenix 
dirbtuvėje. Specialistai turi jas pri
sukinėti ir pritaikyti lėktuvu uodegose.

mas turės neįkainuojamos ver
tės būsimoms kartoms, iš kur 
pamatys, kaip jų tėvai, protė
viai mokėjo džiaugtis ir kovoti, 
nors už trumpą laisvės švystelė
jimą. K], čiputis

Jonas Kalins 
prižiūri gėles

Senas naujienietis Jonas: Ku- 
lins, gyvenantis 3441 West 54 
St., Jonui Ascillai įdavė meti
nę prenumeratą ir prašė, lead ir 
vėl visiems metams užsakytų 
mėgiamą dienrašti.

Jonas Kulins jau'seniai yra 
išėjęs į pensiją, bet ,jis, nesėdi 
rankas susidėjęs. Jis domisi Lie 
tuvos reikalais, skaito/laikraš
čius, prižiūri savd namą ir, syąr 
biausia, prižiūri ’ puikias’ savo 
gėles. Apie namą auga gėlės, o 
kieme turi įvairiausių daržovių. 
Pas Kulinsą visur tvarka ir šva 
ra. -'L - J. .

Jonas yra išauginęs . gražią 
šeimą ir turi du sveikus ir.-.pųi 
kius anūkus, su guriais jis vi
suomet mėgsta 'pasikalbėti., ir 
pabendrauti. J'. J L'. • '

Be prenumeratos^./ jis - davė 
Naujienoms priėdę dešijnt dole
rių, nes žino, kad" dabar-viskas 
brangsta ir spaudos darbas sun 
kėją. Esu tikras, kad dienraščio 
administracija bus jam dėkin
ga. Jonas Ąscilla

Ann Sudeikis 
. padarys pareiškimą

Aukštas pareigas-:CTA orga
nizacijoje ėjusi Ann Sudeikis 
turės progos padaryti pilną pa
reiškimą visus transporto rei
kalus tvarkančiaPkomisijai.

Ann Sudeikis buvo pašalinta, 
kai ji padarė kdis- pastabas, 
spaudai, visai neatsiKausus sa
vo viršininkų. Jis bavo susita
rusi su vadovybė pradėti kam
paniją įtikinti čikagiečius, kad 
didesnis jų skaičius naudotų 
CTA susisiekimo priemones. Jo 
sios kampanija vadinosi “šyp
sokis istisą mylią”^

Tam darbui ji buvo pasam
dyta, už tą darbą?, jai CTA mo
ka, bet jį buvo atleista, kai pa
ti viena pradėjo kampaniją. At
rodo kad viršininkas neturėjo 
teisės taip greitai- jos atleisti.

♦ y y

— Chicago Housing Authority 
atidarė kliniką, 3030 W. žįst 
Place, vyresnio amžiaus asme
nims gyvenantiems valdiniuo
se namuose taip pat toje apylin
kėje. Ją aptarnauja gydytojai ir 
medicinos personalas iš netoli 
esančios St. Anthony ligoninės.

— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Vidurio Vakarų skyrius,

HILF WAHTCQ — MALI 
Dtrbfninkv Reiki*

TOW TRUCK DRIVER
Steady work. Good pay.

Much overtime.
Apply io person.

NORTH LASALLE 
STANDARD STATION 
140 West North Ave.

AUTO MECHANIC
Full time. Early afternoon 

or evening.
Apply in person.

NORTH LASALLE 
STANDARD STATION.

140 West North Ave.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS; i<’KAMBARIŲ BU
TAS Marquette Parke dviem suaugu
siems. Nepageidaujami su gyvuliais. 

Skambinkite PR 6-7845

43 E. Ohio St., Chicago, Illinois 
60611, nori pagelbėti gyvento
jams kovoti su hypertensijos 
padariniais, daugiausia aukštu 
kraujo spaudimu. Slaugės ir 
panašių kvalifikacijų asmenys 
prašomi registruotis savanoriš
kam darbui. Tel. 467-5800, Ext. 
275. Savanoriams būs ruošiami 
3..valandų, orientacijos kursai.
' — Chicago Historical Society, 
Clark St. ir North Ave. ties Lin
coln parku, praneša, kad yra su
telkta apie 150,000 tomų įvairių 
istorinių leidinių, fotografijų ir 
kitokios istorinės medžiagos, 
kurią galima panaudoti Įvai- 
riems'istoriniams darbams bei 
•studijoms, ypatingai švenčiant 
200. metų Amerikos nepriklau
somybės sukaktį.
» /— šv. Kryžiaus ligoninės va
dovybė leido naudotis Rentgeno 
ir radiologijos įrengimais Mo
raine Walley kolegijos studen
tams, ‘ atliekantiems praktikos 
darbus. Apskritai, ligoninė da
lyvauja įvairiose apylinkės ge
rinimo bei patarnavimų pro
gramose. Ligoninei vadovauja 
sės. M. Almarita.

— News from Ukraine, P. O. 
Box 142M22, Hjarosville, MD 
21754, galima gauti nemoka
mai, pranešus savo adresą. Tai 
4 puslapių patrauklus leidinėdis 
anglų kalba apie ukrainiečius, 
esančius komunistų kalėjimuo
se taip pat apie kitokius komu
nistų vykdomus teroro veiks
mus. Išleidžiamas 'American 
Friends of ABN organizacij os 
4 kartus metuose.

—- Master Sgt. Bruno B. Ruk
nas iš Bridgeporto apylinkės 
perkeltas tolimesnei tarnybai į 
Marinų korpo bazę, Camp Pen
dleton,. Cal. jis yra baigęs Tilden 
technikos mokyklą, Į Marinu 
korpą įstojo 1948 m.

— J. Kapačinskas, žurnalistų 
valdybos narys, praneša, kad A. 
Girdžiūnas, aprašinėdamas lin- 
ksmavakarį, netiksliai paminėjo 
vardus. Programą vakare atli
ko sesutės Drūtytės: Joana, Ra
munė ir Teresė.

— Charles Bukaveckas, Mia
mi, Fla., pratęsdamas prenume
ratą kartu su gerais linkėjimais, 
atsiuntė penkinę Naujienų pa
ramai. Po 4 dol. atsiuntė Alek
sas Urbonas iš St. Petersburg, 
Fla., Marija ir Antanas Masonai 
iš Yucaipa, Cal., Jonas Bara
nauskas iš Cleveland, Ohio, Juo
zas Bružas iš Hot Springs, Ark., 
taip pat V. Eidukevičius iš 
Richmond Hill, N. Y. Po du do
lerius atsiuntė ponia Paulina 
Domeiko iš Roselando ir Char
les Miškinis iš Brighton Parko 
apylinkės. Naujienų vadovybė 
visiems rėmėjams nuoširdžiai 
dėkoja.

— Hot Springs, Ark., apylin
kėje visuomet yra kas nors 
naujo: Ponai Borchertai iš 
Chicagos įsigijo puikų namą la
bai gražioje vietoje. Visi jiems 
linki geros sėkmės. Apylinkėje 
lankėsi ponai šimborai, ponia 
Gydienė ir Antanas Bučas. Po
nia šimborienė gydosi ligoninė
je ir taiso sveikatą. A. Bučas 
žada persikelti ir pasistatyti čia 
namą, nes jam patiko vieta, 
miestas; o labiausiai gyyęną.lie- 
tuviai.

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL -FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į~

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
MŪRINIS BUNGALOW ant 43' skly- 

po. Centr. šildymas. 64-ta ir Whipple. 
Nebrangus.

2 BUTŲ po 4% kamb. 17 metų. 3(Y 
sklypas. Centrinis šildymas kiekvie
nam butui atskirai. Tik $43,000.

4 BUTŲ: 2 po 4, 2 po 3 ir 3 kamba
riai skiepe. 2 auto garažas. Centri
nis šildymas. Geros pajamos, gera 
gyventi vieta.

10 BUTŲ MŪRAS. Naujas šildy
mas. Geros, pajamos. Dideli kamba
riai.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax- 

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

— A. Vilainis-šidlauskas, ra
šytojas ir žinomas laikraštinin
kas, ilgą laiką gyvenęs Bridge- 
porte, išsikėlė į Marquette Par
ko apylinkę. Daugiausia dėme
sio sukeldavo jo reportažai apie 
Chicagos lietuvius, institucijas 
bei prekyvietes.

— Algirdas žemaitis, Jungti
nių Tautų Maisto ir Žemės Ūkio 
organizacijos pareigūnas, pra
leidęs apie mėnesį atostogų su 
šeima Kalifornijoje, grįždamas 
sustojo Čikagoje. Aplankęs tė
vus, draugus, pažįstamus, rug
pjūčio 9 d. išskrenda pas brolį 
kun. Kęstutį Klevelandan ir per 
New Yorką grįžta Romon.

^Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661J Sk.

o Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori įvesti madą, kad ben
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ... Naujienos buvo ir yra 
už demokratiją ir toleranciją. 
Deja, jos negali toleruoti Lietu
vos okupacijos tolerantų ir pa
likti įvairių tipų bendradarbiau- 
tojus visiškoje laisvėje. Todėl 
šio pasimetimo ir iliuzijų politi
kos laikotarpiu Naujienos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio ju
biliejiniais metais padvigubinti 
skaitytojus. (Pr).

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

< ... -

Didžiausias kailiu
pasirinkimas

pas vieninteli 
lietuvį kailininką

Chicagoje —Jtodf

185 North Wabash Avenue
2nd Floor Chicago, UI. 60601

URŠTEINĄ 
el. 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 

(buto)

BIZNIERIAI. KURIE GARSINASI 
’’NAUJIENOSE’ — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

ČIA VERTINGAS DOLERIS
2 BUTŲ DID. NAMAS 6 ir 7 kamb. 

Gražiai apkaltas, naujas stogas. Ga
ražas. Reikia gerint. Kas sugeba, 
naudokitės. Turime raktą. $17,000.

8 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$2^.900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar- 
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdų lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37,650.

1% AUKŠTO, 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti musų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS. 2 
auto garažas. Beveik prie Marquette 
Parko bažnyčios. Jau laisvas. — 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, puikūs 2x5 
kamb. butai ir 2 kamb. sausam beis- 
mante, naujas gazu šildymas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

VALDIS
REAL ESTATE

2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS, ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE, CHICAGO 

TEL. — 254-5554

PARDUODAMAS NAUJAS NAMAS 
su 13 kambarių ir 2 vonios kamba
riais ant 4 akrų sklypo. Naujas šil
dymas gazu. 4 mylios nuo krautuvių, 
5 mylios nuo Bass Lake. $22,000.

Kreipkitės i savininką Kasparą 
Račiūną. Knox, Indiana.

Tel. 219 7224192.

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

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namų Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. JU. 60609. Tel. VI 7^3447

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis: 
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523^775

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Talefu REpublIc 7-1941
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■NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS
6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, TUESDAY, AUGUST 12, 1976 ,




