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Sovietų valdžiai nepatinka nutarimas 
neleisti rusams sekti Sinajaus kelius

WASHINGTON, D. C. — Sekretorius Kisingeris stengiasi 
įtikinti Kremliaus valdovus, kad Sinajaus taika bus naudinga vi
siems, ir patiems rusams, jeigu jie iš tikrųjų taikos siekia.

Sovietų valdžia būtų norėjusi, 
kad visi taikos susitarimai būtų 
buvę pravesti Ženevoje, kaip pra
džioje buvo numatyta.

Į Artimuosius Rytus nuskri
dęs Kisingeris suvedė arabus su 
žydais ir Įtikino pasirašyti tai
kos sąlygas.

Rusams nepatiko Sadato 
pareiškimai

Sovietų diplomatams labai ne
patikę Egipto prezidento Anwar' 
Sadato vieši pareiškimai apie ne
vykusią sovietų intervenciją ka
ruose su Izraeliu.

Sovietų diplomatams nepatiku
si mintis, kad Sinajaus kalnų 
kelius saugos Amerikos specia
listai, o ne tarptautinė karo jė- 
gĖL.
_ Rusat sąmoningai -będąlyvavo 
Ženevoje vykusiame taikos pa
sirašymo akte, o vėliau skundė
si sekretoriui Kisingeriui.
Tikisi išsiaiškinti su Gromyka

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė, kad Egipto-Izraelio taika yra 

. visieįms, Įskaitant ir Rusiją, 
naudinga. Sovietų užsienio mi
nistras Andrei Gromyka mėne
sio gale ruošiasi atvykti Į New 
Yorką, kur Kisingeris turės pro
gos su juo susitikti ir išaiškin
ti Artimųjų Rytų taikos proble
mas.

Kisingeris yra Įsitikinęs, kad 
Sirija galės susitarti su Izraeliu 
dėl Golano aukštumų, nes Izrae
lis yra pasiruošęs atiduoti ke
lias strategines kalnų pozicijas. 
Sirija jaučiasi Egipto nuskriaus
ta, bet Sadatas visai kitaip gal
voja. Jis žino, kad Izraelis nori 
taikos ir stengsis susitarti.

Libane eina kova 
dėl palestiniečių

BEIRUTAS, Libanas. — Į Li
baną sugužėjo didokas palesti
niečių skaičius iš Jordanijos. Pa
lestiniečiai pasižadėjo mestis Į 
kovą prieš izraelistus, bet karo 
metu jie neparodė reikalingos 
drąsos.

Kelios palestiniečių grupės už
puolė pasienyje buvusius kelis 
Izraelio kaimelius, bet buvo tuo
jau nuginkluoti ir nuteisti. Da
bar Libano gyventojai veda kovą 
su palestiniečiais. Gyventojai ne
nori, kad Į kalnų kaimus brautų
si palestiniečiai, nes Izraelio 

, aviacija juos apšaudo. Susirėmi
mų metu nukenčia vietos gyven
tojai. Susirdėmimų metų kalnų 
kaimeliuose žuvo 31 žmogus. Da
bar mūšiai persimetė Į Tripolį.

1$ VISO PASAULIO

MASKVA. — Sulaukęs 91 me
tus amžiaus, čia mirė vienas se
niausių bolševikų veteranų diplo
matų Ivanas Maiskis. Antrojo 
pasaulinio karo metais jis buvo 
sovietų ambasadorius Londone 
ir turėjo vadovaujančią rolę so
vietų delegacijose Jaltos ir Pots
damo konferencijose.

NEW DELHI, Indija. — Indi
jos finansų ministeris Chidam- 
barum Subramaniam ką tik grį
žęs iš Internacionalinio Moneta
rinio Fondo ir Pasaulio Banko 
mitingo Washingtone pareiškė, 
kad jis diskutavęs su JAV iždo 
sekretorių William Simonu ir 
kitais Jungtinių Valstybių .parei
gūnais pagalbos Indijai klausimą 
ir jau galįs pranašauti, kad In
dija gaus iš JAV ekonominę pa
galbą, Įskaitant ir 500,000 tonų 
kviečių. Ta pagalba buvo nu
traukta 1971 metais prasidėjus 
Indijos karui su Pakistanu ir In
dijai perėjus Bangladesh pusėn.

HAVANA, Kuba. — Kubos 
prezidentas Oswaldo Dortikos 
pareiškė, kad Jungtinės valsty
bės negali pykti kad Kuba remia 
Portoriko nepriklausomybės są
jūdį. “Kuba negali sutikti su 
tvirtinimu, kad jos ryžtingas so
lidarumas su Portoriko sąjūdžiu 
yra ginčų priežastis tarp Jung
tinių Valstybių ir Kubos”, pa
sakė, pasakė Kubos prezidentas. 
Kubos valdžia skaitanti Portori- 
ką lotynų-amerikiečių kraštu, 
paverstu kolonija, o ne Jungti
nių Valstybių dalimi.,-

LISABONAS. — Pirmadienio 
vakare iš Angolos, Afrikoje, at
skrido pirmas amerikiečių pagal
bos lėktuvas, pargabendamas 254 
pabėgėlius. Baltųjų pabėgėlių 
tarpe yra ir juodaodžių angolie- 
čių, kurie ieško sau prieglaudos 
svetur, kol jų tėvynė Angola 
dar negavo pilnos nepriklauso
mybės, kurią ji gaus lapkričio 11 
d. Daugumas pabėgėlių yra bal
tieji, portogalai, kolonistai, ku
rie dabar deda visas pastangas 
pabėgti, palikdami visą nuosa
vybę. Pabagėlius gelbėti lėktu
vus davė Portugalija, Amerika 
ir Prancūzija. Norinčių pabėgti 
į Portugaliją yra apie 300,000 
baltųjų ir juodųjų.

Montanoje, netoli Flathead ežero, veikia Averill Brothers Rodeo mokykla. Kad galėtu apmokyti, 
kaip užnerti kilpą einančiam ar bėgančiam galvijui, pirma jie mauna kilpas pastatytam šieno ry
šuliui. Kitoje Montana valstijos vietoj, Bigtorke, veikia mokykla, kuri apmoko jaunimą veikti ruo

šiamose rodeo šventėse.

IŠ TEISMO NUVEDĖ I KALĖJIMĄ 
MOKYTOJU UNIJOS VADA

Teisėjas Sheldon Brown nusprendė, kad 
kolegijų mokytojų streikas nelegalus

CHICAGO, Illinois. — Aukštesni# teismo teisėjas LT SKėlSon 
Brown nusprendė, kad miesto kolegijų .mokytojų streikas yra 
nelegalus’ir mokytojų unijos vadą Norman Swenson įmetė pen
kiems mėnesiams į kalėjimą. Advokatai protestavo, bet teismo 
bailifai iš teismo salės Swensona nuvedė tiesiai į Cook County ka
lėjimą.

— Tamsta esi baisus pavyz
dys savo vaikams ir kolegijų 
mokiniams, — teisme pareiškė 
teisėjas Brown. — Jau rugp. 25 
d. teisėjas Swensonui pasakė, 
kad vaikai, nelanką mokyklos, 
palenkiami į nusikaltimus. Tei
sėjas jau tada uždėjo $1,000 
baudą Swensonui už kiekvieną 
streiką dieną, o uniją nubaudė 
$5,000 už kiekvieną streiko die
ną. Vietoj paklusti teismo įsa
kymą, unijos vadas pareiškė, kad 
mokytojai streikuosią, kol jiems 
bus pakeltos algos.

Tegs j as labai pasipiktino 
Swensono pareiškimais spaudai. 
Teisėjas toki jo elgesį paskaitė 
teismo įsakymo neklausymu, to
dėl ir įsakė tuojau vesti į kalė
jimą ir neduoti jam jokių privi
legijų. Likusi unijos vadovybė 
tuojau pakeitė derybų taktiką. 
Pirmon eilėn, unijos vadai pra
nešė mokyklų prievaizdai Joseph 
Hannon, kad jie sutinka nu
braukti iš kontrakto 51 mili
joną dolerių. Pradžioje jie rei
kalavo 174 milijonų dolerių, o 
dabar jau sutinka, jeigu jiems 
pridės 124 milijonus dolerių.

Hannon aiškino Bwensonui, 
kad dabartiniame biudžete nė
ra tokios didelės sumos, bet jis 
nekreipė jokio demėsio, kol tei
sėjas padėjo jį penkiems mėne
siams į Cook County kalėjimą.
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♦ Rugpiūčio mėnesį savano
riai į JAV kariuomenę įsirašė 
tiktai 15,434 jaunuoliai. Karo va
dovybė laukė pustrečio tūkstan
čio daugiau.

Viking D išskrido
WASHINGTONAS. — Antras 

Viking erdvėlaivis antradienį, 
rugsėjo 9 d., 12:30 valandą po
piet iš Cape Canaveral išskrido 
505 milijonų mylių kelionėn į 
Marsą* kur turės patikrinti ir 
papildyti Viking I atliktus ty
rimus. Viking I išskrido praei
to rugpiūčio 20 dieną ir turi pa
reiti į orbitą aplink Marso pla
netą ir 1976 m. liepos 4 dieną 
nutūpti ant Marso.

NAIROBI, Kenija. —- Grupė 
armijos karininkų bandė nuvers
ti Ugandos prezidentą Idi Ami
ną tuo metu, kai jis buvo iške
liavęs į Etiopijos imperatoriaus 
laidotuves, kaip naujas Afrikos 
Vienybės Orga’nizacijos prezi
dentas, bet vienas suokalbio da
lyvis, virtęs išdaviku patelefo
navęs armijos štabui, kurs su
mobilizavęs ištikimus dalinius 
dar neįvykusį sukilimą nuslopi
no.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Sovietų diplomatija yra įsi
tikinusi, kad Henry Kisingeris, 
priversdamas Izraelį padaryti 
nuolaidas arabams ir pasirašyti 
taiką, sovietų diplomatus apga
vo. Egipto ir Izraelio taikos pa
grindai išstumia sovietų jėgas 
iš Artimųjų Rytų.

♦ Sovietų diplomatai įsitiki
no, kad didelė arabų vadų daugu
ma pritaria Izraelio - Egipto su- i 
tarties pagrindams. Rusai bijo, J 
kad Anwar Sadato pareikštos 
mintys kenks rusams visuose 
Artimuose Rytuose.

’♦ Dabar policija nustatė, kad 
Lynette Fromme, dviem mėne
siais prieš pasikėsinimą, pareiš
kė, kad ji imsis drastiškų žings
nių dabartinei padėčiai pakeis
ti, bet niekas į tai neatkreipęs 
reikalingo dėmesio.

♦ Libano kariuomenės dali
niai įsakė visiems Tripolio jau
nuoliams’atiduoti ginklus ir nuo 
sutemų nesirodyti gatvėse ar 
aikštėse. Krautuves ir sandėlius 
vagiantieji žmonės karių bus 
šaudomi nusikaltimo vietoje.

♦ Gubernatorius Wallace, pa
sirašęs įstatymą mirties baus- j 
mei grąžinti, pareiškė, kad rei-i 
kia sušaudyti blogus baltus ir 
juodus Alabamos gyventojus.

♦ Sen. Henry Jackson nenori,, 
kad amerikiečiai būtų siunčiami 
Sinajaus arba kitų sienų saugo
ti. Jis bijo, kad toks sienų sau
gojimas šį kraštą ir vėl gali įvel
ti į naują karą.

♦ Sovietų laivas jau kelintas 
mėnuo šnipinėja San Diego van-1 
denyse, kur* Amjerikos laivyno 
specialistai bando įvairias nau-, 
jas priemones karui vesti.

Kubos-JAV santykiai
WASHINGTONAS. — Valst. 

sekretorius Henry Kissinger ant
radienį pareiškė, kad geresnių 
santykių tarp Kubos ir JAV-bių 
gerėjimas buvo “žiauriąi” su
trukdytas Havanoje ’įvykusios 
trijų dienų konferencijos, kur 
buvo svarstomas Portoriko ne
priklausomybės klausimas, Por- 
toriką pavadinant Jungtinių 
Valstybių “kolonija”. Kisinge
ris tą konferenciją pavadino “vi
siškai nevietoje kišimosi į mū
sų (JAV) vidaus reikalus”.

Grobs bankuose 
laikytus turtus

BANKOKAS, Tajus. —. Iš 
Laos sostinės Vientiane ateinan
čios žinios sako, kad komunistai, 
iki šio meto nelietę bankų, va
kar pradėjo visų krašto veiku
sių bankų reviziją. Grupė spe
cialistų uždarė visus didesnius 
bankus ir pradėjo tikrinti tur
tingesnių žmonių sąskaitas ir 
santaupas.
.Oficialus pranešimas sako, kad 

valdžia'nori patikrinti, ar kar
tais Amerikos imperialistai ne
turi bankuose paslėptų turtų. Vi
si turčių pinigai ir seifuose 
laikomos brangenybės bus kon
fiskuotos.

Prašo laisvės 
politiniam kaliniam

MASKVA, Rusija. — Fizikas 
Andrei Sacharovas kreipėsi į so
vietų valdžią, prašydamas pa
skelbti amnestiją visiems politi
niams kaliniams.

Rašytojas Anatoly Marčenko 
ir jo žmona kreipėsi į amerikie
čius, prašydami padėti išlaisvin
ti kalėjimuose laikomus politi
nius kalinius.

Sovietų valdžia Helsinkyje pa
sižadėjo duoti žmonėms pačias 
pagrindines teises, todėl nereikė
tų laikyti jų kalėjime už savo 
politinius įsitikinimus. Helsinkis 
gerai informuotas apie prašy
mus sovietų valdžiai.

TRIPOLYJE IR KALNUOSE EINA
“ŠVENTASIS KARAS”.

Mahometonų ir krikščionių susirėmimai 
*veda Libaną į pilietinį karą

BEIRUTAS, Libanas. — Libano vyriausybė, tris dienas ban
džiusi taikiomis priemonėmis suvaldyti Tripolio riaušes ir nepajė
gusi nieko padaryti, pagaliau trečiadienio rytą pasiuntė į Tri
polį ir kalnus gerai ginkluotus Libano kariuomenės dalinius. Ma
noma, kad kariuomenė pajėgs atstatyti tvarką ir apsaugoti liku
sias Tripolio krautuves ir sandėlius. Be to, kariuomenės vadovy
bei įsakyta apginti puolamus Zgartos gyventojus. Jeigu nebus 
sustabdyti karo veiksmai prie Zgartos ir nebus įvesta tvarka 
Tripolyje, tai pilietinis karas būtių neišvengiamas. Koalicinis 
kabinetas atidžiai seka kiekvieną kariuomenės vadovybės žingsnį, 
nenori bereikalingo kraujo praliejimo.

Spontaniški apsišaudymai tarp 
mahometonų ir krikščionių Li
bano šiaurės kalvose pradeda 
įgauti tikro sektarinio karo vaiz
dą, kur kalvos aidi nuo raketų 
ir mortarų sproginėjimų, o neto
li esančiame Tripoli mieste vyks
ta krautuvių apiplėšimai, ku
riuose lygia dalimi dalyvauja 
kaip mahometonai taip ir krikš
čionys.

Oficialiai pranešama, kad per 
visą savaitę trukusius mūšius 
83 asmenys užmušti ir 212 su
žeistų, bet spėjama, kad aukų 
gyvybėmis yra. daug daugiau,- 
tik dėl kovu neįmanoma už
muštuosius ir sužeistuosius 
suskaityti. Mahometonų ir 
kairiųjų partizanų grupės, susi
lieję į bendrą frontą, sudarė apie 
3,000 vyrų privačią armiją, ku
ri užėmė pozicijas kaimuose, esan 
šiuose arti krikščionių miesto 
Zagharta, kurį jau apšaudo mor
tarų sviediniais.

Liudininkai iš Tripoli, kurs 
yra 50 mylių atstu nuo Beiru
to, praneša, kad mieste slampi
nėja ginkluotos gaujos, kurios 
plėšia krautuves: moslemai puo
la krikščionių krautuves, o krikš
čionys mahometonų krautuves. 
Pasalūnai nuo namų stogų šau
do į gyvus taikinius gatvėse, kur 
girdimi sproginėjimai, tik sau
gumo jėgų tiek mažai beliko, 
kad nebėra galima palaikyti 
tvarką.

Libano ministeris pirmininkas 
Rashid Karami, pats mahometo- 
metonas iš Tripolio, vieną dieną 
dukart šaukė savo kabinetą bė
dos posėdžio — aptarti, ar pa
šaukti armija, bet pats prisibi
jo, kadangi armijos karininkų 
korpusas simatizuoja krikščio
nims, Sporadiški susirėmimai 
gali išvirsti į tikrą civilinį karą, 
jei tvarka ir ramybė nebus greit 
atstatyta.

Nuo metų pradžios Libanas 
keturis kartus buvo sukrėstas 
politinių ir religinių susirėmimų 
ir abudu frontai — kairieji ir 
dešinieji nuo liepos mėnesio yra 
kalnuose apmokomi praktiškų 
kautynių taktikos Skilimas ir 
kariškos nuotaikos dar labiau di
dėja, kadangi vieni — moslemai 
traukia į kairę, o krikščionys — 
į dešinę ir dar dėlto, kad Liba
ne yra apie 250,000 palestinie
čių pabėgėlių, kuriems mahome
tonai simpatizuoja.

Keršto nuotaikos dar labiau 
padidėjo, kai iš kulkosvaidžio 
buvo nužudyta dvylika Tripolio 
mahomeonų. kuriuos Zagartos 
krikščionys grąžina paleidę iš 
nelaisvės, šiuo metu Tripolyje 
moslemai bombarduoja krikščio

nių iš Zaghartos biznius, o za- 
gartiečiai iš aplinkinių kalvų 
mortarais apšaudo Tripolį.

Alabama grąžir.a 
mirties bausmę

MONTGOMERY, Ala. — Pa
reikšdamas “Tikiu, kad mes vėl 
matysime kai kurias egzekucijas 
mūsų valstybėje” gubernatorius 
George C. Wallace pasirašė bi- 
lių, kuriuo Alabamoje vėl at
statoma mirties bausmė.

“Tikiu, kad šis bilius bus pa
naudojamas, kadangi mes turi
me kai kurių asmenų — juodų 
ir baltų, kurie turi būti pasodin
ti į elektros kėdę šioje valstybė
je,” pasakė Wallace spaudos kon
ferencijoje. Bilius numato mir
ties bausmę už žmogžudystes, 
kur teisiamojo nusikaltimas yra 
neabejotinai aiškus, bet bilius 
palieka teisę teisėjui mirties 
bausmę pakeisti visam amžiui 
kalėjimo, jei teisėjui atrodo, kad 
aplinkybės negarantuoja mir
ties bausmės.

N. Sihanouk grįžo
Princas Norodom Sihanouk, 

tituliarinis Kambodijos lyderis, 
po 5(4 metų tremties praeitą 
antradienį triumfališkai grįžo, 
po jo nuvertimo išbuvęs lygiai 
2,000 dienų ištrėmime, praneša 
Phnom Penh radijas.

Princas drauge parsigabeno iš 
Pekingo savo žmoną Moniką, 
ministeris pirmininką Penn 
su žmona ir premjero pavaduo
toją Khieu Samplan, kurs nu
matytas būti tikruoju lyderiu 
Kambodijos komunistinėje val
džioje.

BARNLEY, Anglija. — Ang
liakasių unijos atstovas komu
nistas Arthur Scargill nutarė 
praleisti atostogas Bulgarijoje. 
Jis buvo apgyvendintas dar ne
baigtam statyti hotelyje, bet už 
kiekvieną dieną jis turėjo mo
kėti po $25.

— Jeigu bulgarų įvesta san
tvarka vadinasi komunizmu, tai 
jie gali tokią santvarką laikyti, 
— pareiškė Scargill. Bulgarijos 
“komunistinė” santvarka gali 
tiktai daugiau kapitalistų pada
ryti, nes tvarkos ten nėra, o 
maistas nepaprastai brangus.

Debesuota, galimas lietus. 
Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:08.



>1WA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir įdvsm? darnos pagrindai

Naujausių mokslo žmių populiarus perteikimas 
£ ' ■ /

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

ŠtRDJES KRAWAGYStU PRlSKRHWlO TVARKYMAS
Užbė girnas figai už akių yra geriausias gydymas 

Mediciniška tiesa .

Tau žinom, kad kova su šir
dies skleroze yra daugeriopa. 
Turint širdies kraujagyslių pri- 
skretimo skausmus, reikia pa
ilsėti. Judėjimas — darbas — 
mankšta turi būti pritaikyta li
gonio stoviui. Reikia vengti per
šalimo. Pasivaikščiojimas kas
dieninis bent 20 minučių yra bū
tinas kiekvienam.

Maistas turi būti liesas, gau
sus vaisiais — daržovėmis ir ne
riebus. Tolesnis darbas: suma
žinimas krauju j e riebalų kiekio.

Medicinoje dabar priimta tie
sa, kad sklerozė atsiranda krau- 
jagyslėms priskretus riebalais. 
Sutrinka riebalų apikaita kūne. 
T surastai, jų kiekis esti padidin
tas, Sutrikti gali'visokių rūšių 
riebalų apikaita: fosforinių rie
balų, cholesterolio, triglyceridų,

ti tyrimai su tūkstančiais žmonių 
tvirtina, kad riebalais priskreti- 
mas kraujagyslių sukelia, sklero
zę. šalia kraujo suriebėjimo, dar 
svarbu susitvarkyti su kitomis 
negerovėmis, kaip pakeltas krau
jospūdis, perdidelis svoris, cu
kraligė, cigarečių ir bendrai ta
bako rūkymas ir nepagrįstas ner
vinimasis. šitaip visapusiškai 
tvarkantis, galima tikėtis geres
nių dienų širdies kraujagyslėms. 
Ir šioje srityje dar daug tyrimų 
turės būti atlikta.

Vaistai mažinantieji kraujo 
riebumą

Keleriopai žmogaus kraujas 
riebėja ir tokiam negerumui es- 
'ti kiek skirtingas gydymas. Ben
drai paėmus, kiekvienas perrie- 

{bų kraują turintysis turi veng-

New Yorke yra gatvės turgus, kuriame kartais-pasitaiko labai se
nu ir neįkainojamu audiniu. Specialistas tikrina seną skepetą, 
kuri jis galėtu nupirkti už nedidelę suma. Jam rūpi nustatyti, ar 

1 skepetos audinio siūlai nesutrūkinėję.

, šiai nuo mažens) į geriausią pro-
I f esi ją ant žemės: j žmonišką
i 'mAdfll I \ Ir f'/vLri n/įioįrAn i

baftymftniū' riebalų. Dar daug ti riebalų ir turi imti Nicotinic 
reikia; žinių šioje srityje. Atlik- acid po- vieną ar pusantro gra

mo tris kartus dienoje su- val
giu. Tai didelės dozės. Jos su
kelia negerumus:. pykinimą, yė-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne ; 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo.

, Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko ^nygelė, 
Į kuri vadinasi

{ SODYBŲ PIEVELES
£ Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta Kaip
< 4uię -užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šia. knygelę 
į pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
| sas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1:50 čėKi 
Į arba Money Orderį, o' mes knygelę j'am pasiųsime.- Pinigus prašome 
I n uiti takiu adtesir:

1739 So. HALSTED.ST., CHICAGO, ILL. 60608
---ATA’"'' "A ’ A "y _/ • ’ —2--- 1——.

RIMTA KNYGA GERIAUSIA DOVANA. ;■ 
Naujienose g a Cirria gautipuilctp knygy, kurios papuoš bet kokią J 

IV spbntą ar lentyną, >•
$6.00 | 
$6.00 y 
Gra- « 

$5.00 i}

L knygy spintą ar lentyną.
K. Biaimts, PENKTIEJI- .METAI, gražiai įrišta. 592 psi.
K. Bielinis, DtENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.................
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS. II tomas, 

’ žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš.
Prof. V4cf. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 1STO- 

r RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — S3.UO, minkštais vir-
* šeliais — $2,00; n dalis, 225 pst, įrišta — S3,00. minkš

tais viršeliais _____ __ ___ .... . ..... ................... S2.00
Proū-Sr Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta,-416 psl.’ $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais.. ..... ._...... ..............
Juozas LiOdžius, RAŠTAI, 250- psl.
P. LiOdžiuviene, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pst .....................................A................. .......... ..
lankia Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimaJ

170 psl...................... :.............. .... ......................... .........
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 232 

puslapiai ................. ................... ...........................
Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms.

NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100

.... S5.0O
... S3.00

SI.00

£3.00

i

vimą, skrandžio-suerzinimą, odos 
parudavimą ir sausumą,.kepenų 

i darbo pakitimus, cukraus apskai
tos sutrikimus, net kartais'ir gelt 

' ligę dėl tulžies užsistovėjimo ke
penyse.

Mažiau negerumų apturės tas, 
kuris griežtai laikysis be riebalų 
maisto: pirks no fat- pieno milte
lius ir darys iš jų be riebalų, pie
ną. Dar tinka pasukos--ir.rūgti- 
sis pienas nugriebus grietinėlę. 
Liesą mėsa: geriausia, vištiena 
be odos, kalakutiena ir liesa ver
šiena be jokių riebių priedų. Ci
trininiai vaisiai, lapuotos daržo
vės, kiaušinio baltymas — vis 
tai. geras maistas-kraujo liesini
mui. Dar liesa žuvis — virta čia 
tinka. ! ‘.

Taip sveikai-maitinantis, gali
ma imti vaistus riebalų sumaži
nimui ; Čerebroniciu kapsulėse, 
po vieną kas šešios valandos. Ki
tų vaistų dėl sumažinimui rie
balų kraujuje neimtina. Dauge
lis firmų siūlo savus vaistus rie
baus kraujo suliesinimui, bet jų 
veikimas nėra patikimas ir paša
linis veikimas kartais esti .blo
gesnis už pačią, ligą.
Rūkymo numetimas — širdžiai 

darbo palengvinimas
' Jau senai medicinoje nustaty

ta, kad rūkymas tabako yra su
rištas. su širdies kraujagyslių 
priąkjCetfmu. Tabokoje esąs riiko- 
tinas'.-gaii sukelti, arterijų širdy
je susitraukimą ir sužadinti šir
dies srityje skausmus. Viąi lie
tuviai, ne'tik širdininkai turi 
mesti rūkę savo pačių gerovei. 
Nenusiminkime, ..kad numetus 
rūkyti atsiras baimingumas, pa
didės. apetitas ir apkils kūno 
svoris.?? ■ ' ., .; ’.A •'

Nusiraminimas dvasioje — 
širdžiai didžiausia dovana

vių
Cia

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu- 
gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei

džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

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

ČIKAGIETES 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. Kuraifis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS, 
tariaus pastabumą neapgauna InturiSto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.
' Vincas žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. 

3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina $2.00.
Vincas lamaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAiTĖJE. 

84 psl. Kaina $1.50.
Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6M

atsilankant darbo valandomis »rb» užsakant paltu Ir pridedant 
č*kį ar piniginę perlaida.

Au-

Įtampa ir baimingumas yra 
dažnai krūtinės anginos sužadin- 
tojai. Nusiraminimas dvasioje 
per gerus darbus artimui yra 
labai veiksminga pagalba širdies 
skausmuose. Gydytojai prirašo 
raminančių vaistų. Reikia tvar
kyti šalia širdies esamų organų 
netvarką. Pastaroji sukelia ske- 
rotiniuose širdies kraujo induose 
skausmus — susitraūkimus. To
dėl tokios negerovės, kaip tul
žies pūslės ligos, skrandžio su
sirgimai. dvylikpirštės4 žarnos 
žaizdos, dangos trūkisrturi būti 
sutvarkomos. Kitaip tos negero
vės sužadins krūtinės naginos 

i negerumus priskretusiuose krau- 
Ijo induose skausmus.

Išvada. Užbėkimge širdies 
kraujagyslių sklerozei už akių 
jau nuo šiandien tvarkingai mai
tindamiesi ir savo kraują liesin
dami1 bei atsakančius vaistus 

į vartodami ar šalia širdies esa
mas negerovės j normą atstaty- 
•efemi. Tik taip e'gdąrfllesi^jdės

pradėsime liautis jauni rudens 
lapais kritę nuo širdies atakų. 
Nėra liūdnesnio vaizdo, kaip ne- 
sitvarkiusio Įietuvio susirgimas 
širdies kraujągyslių skleroze bei 
širdies ataka. Tai jau toli pa
žengusi širdies kraujagyslių skle
rozė. Toks rūkymas. yra ly
gus širdin mirties ša.ukimui. Vis 
dar jis mūsų tarpe nesiliauna. 
Nustokime taip save niekais žu
dę. ’Atgimkime mediciniškos tie
sos pildymui ^au nuo šiandien. 
Daugiau apie, ’tai — kitą kartą.

■ Pasiskaityti. Manual of Medi
cal Therapeutics, Washington 
University School of Medicine.

ATSAKYMU PASINAUDOTI

Ką nevalgo — degina po krūtine
_ . . U, C z =7-

Klausimas. Prašau patarti. 
Mielas daktare, kaip galiu padėti 
savo tėveliui. Ką jis nesuvalgo 
- - jam riemuo degina po krūtine. 
Tai jis daugiausia visai nevalgo. 
Kaip tokiam padėti?

I-. ' ■

Atsakymas. Daugelis priežas
čių veda i nevalgų. Vieni pame
ta norą valgiui gamintis. Kiti — 
dėl blogo virškinamo, kaip tams
tos tėvelis, suka^šalin-nuo val
gio. Treti, nustoja apetito. Ket
virti — vergai tampa visokių 
dietų. Jie priiskaito pelnagau- 
džių plepalų i knygas surašytų 
ir mėgina savo rfesveikatai gy
venti pagal neniėdiciniškus nu
rodymus. Kitas toks dabar ven
gia pamidorų, jiė’, mat, jam per 
daūg rūgštūs —L. ^Ačid”. Taip 
ir nepasinaudoja žmogus šių 
naudingų daržovių sezonu. Jau 
dabar mokslininku šimtai raštu 
tvirtina, kad astrologija yra me
lų melas. Kada iš tikro melo iš
simuš mūsiškiai visokių dietų 
sau prisitaikytoįaiį vien neva 
natūralaus maisto..naudotojai ir 
visokie kitokie sau kenkėjai per 
Įsivaizduotai gerą," o tikrumoje 
sau netinkamo maisto pasirinki
mą. Tai lengvati^aC Jų pilna ir 
kitose srityse. ypaiiTreligijoje. Iš 
čia kyla tas niekinimas religi
jos bei gero maisto vien per sa
vą asmenybės nesutvarkymą.

Kitas turi blogus’ dantis, ne
tinkamas dantų plokšteles — jos 
nesilaiko sunykusiose žandeno
se. Dar kitas — stdkdja lėšų — 
pusbadžiu gyvena. Yra ir tokių 
lietuvių, kurie išleidžia pinigus 
rūkalams, svaigalams ir kito
kiems niekams, o dėl svarbiau
sio dalyko - tinkamo mžtisto — 
jie visai nesuka sau galvos. To- > 
kie pasitenkina vien’ tik knėpte- j 
Įėjimu prie stalo — ir dejuoja 
dėl savo silpnumo. Viso to pa- Į 
seka — nepakankama mityba, j 
Taip ir gaunas tarši epidemija — ! 
tas nusiniaitinimas tarpe virš. 
60 metų amžiaus sulaukusių mū
siškių.

Kaip tokiems padėti — klau
si tamsta ir kit4s panašiai klaus. 
Reikia ruoš t s iš anksto (geriau-

žmogų. Tik tokį neišves į šunke
lius visokie ant žemės parėjūnai, 
tinginiai. Tinkama mityba — 
vaisai, daržovės ir jų sultys; rū- 
■ i duona, liesa mėsa, pieniški 
valgiai — vis tai pagrindas tin
kamos sveikatos.

Tamstos tėvelis tegul gydosi 
pas savo gydytoją, čia jam ga- 
ima patarti štai kas. Jam rei

kia pagerinti virškinimas ir tvar
kyti riemens ėdimas. Dažniau- 
;ia riemens ėdfrno priežastis yra 
langos trūkis jr dėl to į stemplę 
suveržimas skrandžio dalies. Tas 

sujaudina stemplę ir gaunasi rie- 
mens ėdimas.

Atsakančiais tyrimais tai ga
lima nustatyti. Jis turi sėdėda
mas miegoti, aukštai — kelias 
pagalves naudodamas. Turi ne
kelti, nesisylinti ir už karto per
daug neprivalgyti. Dažnai, po 
mažai turi valgyti. Pasukas ar 
šiltą nugriebtą pieną gerti lai
ke riemens ėdimo. O taip pat 
tegul sučiulpia po geviscan vais
to tabletę.

Toliau jis tegul ima kiekvie
ną kąsnį labai gerai sukramtyti 
—■ savomis seilėmis gerai kiek
vieną kąsnį suvilgyti ir tik tada 
nuryti. .Valgyti jis turi mažiau
siai šešis kartus. Protarpiais — 
kas pusvalandis, riemeniui ėdant, 
tegul jis užgeria pasukų.

Jš vaistų, tegul jis naudoja 
kasos (pancreas) syvus tablečių 
pavidale. Tai toks vaistas yra 
vadinamas entozyme. Fo dvi ta
bletes laike kiekvieno valgio. Ki
tam prisęina jų net trysdešimt 
per parą priimti. Dar vitaminų 
— mineralų mišinį- po valgomą 
šaukštą prieš valgį tris kartus 
tegul jis geria. To vaisto (skys
tis) vardas yra gevrabon. Be re
cepto jis gaunamas. Tik jau nuo 
šios dienos nė vienas lietuvis 
neimkite per radijo ir TV skel
biamus vainstus neva nuo 
“Acid” ir nuo “gas”. Tai didžiau- ■ 
sias nenusimanančiųjų žmonių! 
mulkinimas. Laikysimės visi 
tiesos, kaip ano lekiančio žirgo

\ , s • ••

&
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Detroito naujienos
Vilniaus Diena

Vilniaus Krašto Lietuvių Są^ 
jungos Centro Valdyba ir De
troito skyrius š. m. spalio mėn. 
5 d. ruošia Vilniaus Dieną De
troite. Vilniaus Dienos minėji
mas pradedamas šv. mišiomis 
8 vai. ryto šv. Antano parapi
jos bažnyčioje. Mišios atnašau
jamos už Vilniaus krašto lietu
vius, mirusius ar žuvusius už 
lietuvybę Vilniaus krašte, bei 
kovose dėl mūsų amžinosios sos
tinės Vilniaus priklausomumo 
Lietuvos valstybei.

Vilniaus Dienos minėjimas tę
siamas Lietuvių Namuose, 12 
va.l. vidurdienyje prasidės aka
demija. Paskaitą skaitys vilnie
tis teisininkas Stasys Lazdinis 
iš Klevelando.

Po paskaitos meninė dalis, ku
rią išpildys St. Butkaus šaulių 
kuopos kanklininkės, aktorius 
Algis Pesys su deklamacija ir 
solistė Danutė Petronienė, akom- 
panijuojant muzikei Elenai My
kolaitienei. Po minėjimo bendri 
pietūs.

Detroito bei Windsoro ir jų 
apylinkių lietuviškoji visuome
nė kviečiama skaitlingai daly
vauti mūsų sostinės Vilniaus 

[Dienos minėjime’.
Š. m. rugsėjo mėn. 14 d.

(sekmadieni) 12 vai. šv. Anta
no parapijos mokyklos patalpo
se, šaukiamas Vilniaus krašto 
lietuvių centro ir skyriaus val
dybų bei Detroito skyriaus na
rių bendras susirinkimas aptar
ti Vilniaus dienos minėjimo rei
kalus. Visi nariai kviečiami at
silankyti.

— Spalio mėn. 4 d. (šeštadie
nį) Lietuvių namuose j ūros šau
liai ruošia vakarą su vaidinimu. 
Vaidins Toronto trupė “Aitva
ras” dviejų, veiksmų komediją. 
Tradicinis vakaras su šokiais ir 
vaišėmis įvyks lapkričio mėn. 8 
d. šeštadienį taip pat Lietuvių 
namuose. Pradžia 7 vai. '

A. Sukauskas

karčių, tik tada galėsime nusi
danginti tokion sveikaton, ku
rios mums visi kiti pavydės. Sėk
mės. Vėl parašykit.

V

A' :■

Plėšikai profesionalai

PARYŽIUS. — Du ginkluoti 
plėšikai pasigrobė iš vieno- ban
ko 1.35 milijono (nepasakyta 
frankų ar dolerių) paleido septy
nis įkaitus, kufiuos buvo pasi
grobę' plėšimo metu, pabėgo nuo 
policijos važiuodami per Pary
žiaus miestą iki 90 mylių per 
valandą? greičiu ir spėdami tris 
kartus pakeisti automobilius.

Banke plėšikus mačiusieji sa
ko, kad abudu buvo jauni ir la
bai ramūs ir ryžtingi.-*'Jie dar
bavosi neskubėdami- ir apskai-' 
čiuotai. Vien besiderini dėl plė
šikams pabėgimo plano truko. 4 
valandas. < >• ■ '

Pasveikink savy Xraugus 
per ortas* f

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
7722 George St. 

La Salle, PQ., Montreal 690,
Canada

naujam skaitytojut 
tik už S5.00’ metams!
- ' * - -

(Reguliari prenumerata — $10.00)

Prašome iškirpti ir prisiųstą 
su virš nurodytu 

prenumeratos 
mokesčiu.

(Pavardė ir .vardas):

(Tikslus adresas)

i į
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A lot of people don’t • 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special. x

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

want to use that money x 
- right away, there’s

privilege. Either way, I

s.v

mature at just the right 
age for you. z

m^nenca.1
s u

1/39 So. Halsted Street Chicago, in. 60608
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Elzbieta Kardeliene

ATOSTOGOS TABAKO KARALYSTĖJE
(Tęsinys)

Nors gydytojai jau tikrai nu
statė, kad rūkymas žmogaus or
ganizmą žudo, bet tabako augin
tojai nejaučia, kad cigarečių fa
brikai mažiau pirktų tabako už
augintų lapų. Priešingai, taba
ko pareikalavimas didėja kai 
pradėjo pilnu tempu rūkyti mo
terys, jaunimas ir net maži vai
kai. Tabako ūkių kainos spar
čiai kyla ir dabar perkant taba
ko ūkį, tenka mokėti jau šim
tais tūkstančių.

Visur kur tik teko svečiuotis, 
nuostaba mane ėmė, kad niekas 
visai nerūkė. Kartą net paklau
siau, kodėl gi patys augindami 
tabaką ir jos nerūko. O, — sako 
jie—mes augindami tabako lapus 
tiek prikraunam į juos “] 
no”, kad geriau jau jų neimti į 
burną.

Į puotos galą sužinojau ir apie 
“poizinus”. Prieš sodinant raso- 
dą, kurią patys užaugina šilta- 
daržuose, į žemė prileidžiama 
dujų “vorlex”, kad sunaikinti vi
sus žemėje esančius mikroskopi
nius gyvius “nematocidus”. Į 
paruoštą sodinimui žemę dedami 
nuodai, kurie išnaikina piktžoles 
ir kirminus. Rasodą sodinant į 
duobutes pilamas vanduo irgi su 
“poizinu”;

Kai lapai paauga, iš lėktuvų 
užnuodytomis dulkėmis purkš-

čiama nuo atsirandančių žalių 
kirminų.

Kai atsiranda atžalos ir pra
deda imti maistą iš lapų, tenka 
ir jas nuodais išnaikinti. Tik 
pražydusius gražius lelijavos 
spalvos tabako žiedus, visus sku
biai nuskina.

Didelė laimė, jei vasara bū
na saulėta ir palyja tada, kadai 
reikalinga. Jei lietaus maža, 
laukus tenka laistyti imant van
denį iš upelių, prūdų ar iš įreng
tų užtvankų. Per laukus išve
džiojami ilgi aliumininiai valmz- 
džiai su prijungtais purkštuvais, f

Kas 3 vai. keičiama laistymo 
kryptis. Tokia laistymo sistema 
kainuojanti 20,000 dol. Ir ne 
duok Dieve audros su ledais! skynimo mašiną, tas nuskina

Restauruota Traku pilis

KENOSHA. WIS.
Jašiūnai atšventė, auksinę 

sukaktį

Vincentas ir Petronėlė Jašiū
nai atšventė savo 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktuves.

Rugpjūčio 31 d. gražioje Šv. 
Theresės salėje Vincentas ir 
Petronėlė Jašiūnai paminėjo sa
vo gražaus 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį tarpe tavo 
giminių ir draugų, kurių buvo 
apie 100. Prie gerų valgių ir 
šampanų, Jašiūnams buvo iš
reikšta širdingiausių linkėjimų.

Deja, daug Jašiūnų jaunystės 
draugų nepasirodė, kai ku

11 iCAii') xvruuitii Jivimiu. v tiiuw 
'nė dalis jau yra išsiskirstę iš 
l gyvųjų tarpo. Didesnę dalį sve
čių sudarė čia 
karta.

Jašiūnai yra 
dūs tautiečiai,
nimą remia visus 
viškus tautinius reikalus.

augusi jaunesnė

puikūs, nuošir- 
Visą savo gyve- 

gerus lietu-

Išaugino sūnų Vytautą-Joną 
ir dukterį Anne Kinsey. Susi
laukė 6 anūkų. Sūnus priklau
so prie S. L. A. 212 kp.

Jašiūnų namas išsiskiria iš 
visos apylinkės puikiausiomis 
gėlėmis ir kitais pagrąžinimais.

kūs darbai. Kas turi nusipirkęs 
už 30,000 dol. dvivagę moderniš- Lietuviai gražiai kuriasi Floridoj

ŪPUS I - A**^*^, v
poizi Į Per 3 minutes sunaikina visą der-jengviau ir greičiau.

lii’i I XTzx IrinVxrmnni n mni’Oio TQ_ OI.— !____ J —.~lių! Ne kiekvienais metais ta
bakas sodinamas toje pačioje dir
voje. Vienais metais tabakas, 
kitais kviečiai ir kukurūzai, šie
met vasara buvusi labai gera. 
Daug buvo saulės, lietaus ir rū
korių džiaugsmui, tabakas bū
siąs labai saldus. Bet buvę kai 
kur ir ledų išmuštų ruožų. Ap- 
draudos kompanijos turės sumo
kėti nuostolius.

Tabakas labai greit auga pa
skutines 3 savaites. Pasodinta 
gegužės 20 d. rasoda iki liepos 
galo užauga jau milžiniški lapai 
ir prasideda skinimo lapu sun-

I
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar 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
NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 
duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu 
ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas; VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Adc- 
jnaičio, - šerno gyvenimo bruožai. Eleido Amerikos Lietuvių Istori- 

| jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 doL
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Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 
•mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurpdė kiekv’ no 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
(1869-1959) metų 
664 psl. Kaina

_ Alekso Aferose knyga aprašanti paskutinių 90 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
S10. Eleido Amerikos Lietuvių istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos,' statytos baž
nyčios, Įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikišku, socailistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, Hl. 60608

lietuvis, pirmos

Skynimo darbams ūkininkai 
samdo darbininkus per Kanados 
valdžios kontroliuojamas įstai
gas. Atvažiuoja dažniausiai stu
dentai iš Prancūzijos, Belgijos, 
Vokietijos, Lenkijos, West-Indi- 
jos ir iš Bar badų salų. Ameri
kiečiai, kanadiečiai ir ypač kve- 
bekiečiai esą dideli tinginiai ir 
dažniausiai vos uždirbę keletą 
šimtų dolerių pameta darbus ir 
išsidangina. Darbininkai dirba 
akordiniai ir su gatavu butu ir 
maistu uždirŲa į dieną nuo 30 
iki 40 dol.

Prasidedant skynimo darbams, 
pravažiuojant matai pilnus par
kus,. gatves gulinėjančių jau
nuolių, laukiančių gal juos kas 
pasamdys darbams. Bet tokių 
nepažįstamųjų visi bijo įsileisti 
į namus ir todėl apsirūpina dar
bininkais iš anksto per įstaigas.

Tabako lapai pradedami skin
ti iš apačios — tik po 3 lapus per 
visą lauką ir tie apatiniai lapai 
išdžiovinti esą tokie stiprūs, kad 
juos liečiant tenka čiaudėti ir 
labai kosėti. Pačiuose viršuti
niuos lapuose būna labai daug 
smalos ir nikotino. Darbininkų 
rankos ir drabužiai būna labai 
susitepę.

Tabakas džiovinamas dar dau
gumoje senoviškose, labai nepa
togiose džiovyklose, bet mes ma
tėme pas p. Ratavičius labai 
patogias modemiškas džiovyk
las, vad. Bulk Curing, kurių kiek
viena kainavo po 6,000 dol. ir 
buvo jų net vienuolika.

Nuo atsargaus ir tikslaus džio
vinimo priklauso tabako rūšis ir 
kaina, kurias nustato varžyty
nių būdu “The Ontario Flue 
Cured Tobacco Growers Auction 
Exchange’ įstaiga. Jos randasi 
Delhi, Tillsonburge ir Aylmer 
miestuose. Turintieji moderniš
kas “Bulk curing” džiovyklas 
juose išdžiovinę lapus ir baigia 
savo darbus apie rugsėjo 15 d., 
bet džiovinant senose džiovyklo
se,, tabakas tvarkomas iki gruo
džio mėn.

Tabako augintojai atostogau
ja visą žiemą laisvi ir važiuoja 
ilsėtis į šiltuosius kraštus.

Įdomu buvo sužinoti, kiek gi 
galima į metus uždirbti dirbant 
tokį sunkų darbą. Pasirodo, kad 
jeigu būna laimingi metai, vi
dutiniškai uždirbama apie 120,- 
000 dol. .Pusę tų pinigų reikia 
atskaityti išlaidoms, o kita pusė 
lieka padėti bankam Kur tik 
mums teko viešėti, mus stebino 
ne tik augančio tabako, kviečių 
ir kukurūzų platūs laukai, vai
sių sodai, daržai, pilni kiemai

Floridos kraštas gimusiam ir 
augusnam. šiaurėje yra nepap
rastas, egzotiškas. Tai amži
na vasara. Liepos mėnesį ši
luma tokia pat kaip Chicagoj, 
bet viskas atrodo kitaip, Mia
mi namų sienos baltos, kitokį 
medžiai, šiurkšti žolė.

Ten nuolatos gyvenantieji 
namus turi ant didesnių skly
pų apaugusių vaismedžiais. 
Daug kas skiriasi nuo Chica- 
gos, bet Chicagoj gyvenusių 
lietuvių visur galima rasti.

Kai nusibodo būti vienam, 
susiradau p. Šilą. Tai šviesi 
asmenybė, gyvena netoli van
denyno, gražioj viloj. Jis ži
nomas visame Miami lietuvių 
tarpe. Sekmadienį mus nusive
žė į Lietuvių Klubo salę. Ten 
jie renkasi sekmadieniais pie
tums. Pietus gamina pačios 
klubo narės, tik po 2 dolerius. 
Vienas iš jų nuperka visiems 
bačkutę alaus. Kiekvieną sek
madienį perka kitas, žinoma, 
kartu vaišina ir svečius. Tą 
sekmadienį mūsų iš Chicagos 
buvom gal kokia 10.

P. Vitkus, vienas iš klubo 
Valdybos, mus visiems prista
tė. Atsirado draugų, kurie bu
vo nematyti bent 40-tįs metų. 
Tai buvo labai įdomūs susitiki
mai.’

Miami — didžiausias Flori
dos miestas, o Miami Beach, 
gal būt didžiausias ir gražiau
sias pasauly kurortas. Vasa
ros metu, visur kainos pana
šios į Chicagos kainas.

Ta proga su mano broliu ir 
jo žmona aplankėm nedidelį 
kurortinį miestelį — Juno 
Beach. Juno Beach, vra visai 
netoli nuo didoko kurortinio 
miesto North Palm Beach.

Mus pasitiko ir pas save į 
gražią rezidenciją parsivedė p. 
Jonas Daugėla. Jis 2-ji metai 
tenai įsikūręs prabangioj vi
loj gyvena. Kartu su p. J. Dau
gėla gyvena jo žmona J. Kriš- 
tolaitytė - Daugėlienė.

Apie visą savo sodybą jie 
yra apsodinę tropikiniais vais
medžiais, kurie dar tik antrus 
metus augdami, jau turi nu
linkusias šakeles apelsinų, cit
rinų ir kitokiais vaismedžiais.

šie medeliai greit padarys 
vėsį nuo kaitrios saulės.

Daugėla mus informavo, 
kad jų mažame mieste jau apie 
18 lietuvių šeimų gyvena. Jis 
nesėdi vaismedžių pavėsy, bet 
visur sukinėjasi, ką nors nau
dingo daro. Jis bendradar
biauja realestate ir stengiasi 
padėti įsigyti nuasavybes lie
tuviams, norintiems apsigy
venti Floridoje.

Jo adresas: Jonas Daugėla, 
2059 No. Suzanne cirkle, Juno, 
Florida 33408. Jis mums rodė 
labai didelius Condominium 
pastatus, kurię dabar yra per-, 
ėję į bankų nuosavybę, .Ten 
jau yra apsigyvenusių lietuvių 
gydytojų. Kai tik buvo pasta
tyti pirmieji šių nanąų būtai, 
kainavo po '60.000 dolerių, bet 
dabar-bankai juos pardavinė
ja po 32..000 dolerių; Tai reta 
proga įsigyti • p.asakiško grožio 
karalystėj savo narvelį. -

šiame .miestely garži ai - įsi
kūrę gyvena p, Tomkai. Jie 
turi daūg naujų- modemiškų 
motelių ir nemažą plotą žemės, 
labai tinkamą - motelių staty
bai. p. Y., Tomkus syaj oj a šią 
žemę išparduoti lietuviams ir- 
įkurti Juno lietuvišką koloni
ją-

Grįždami į Chicagą, buvo
me sustoję Št Petersburg 
Beaeh pas p. Bacevičius, anks
čiau gyveusius Chicagoj ir Ci
cero mieste. Dabar jie gyvena 
4200 Gulf Boule war d. Porą

pa-

dienų kartu praleidom su šei
mininkais ir maloniais sve
čiais Chicagiškiais. Jie prašė 
visomis progomis sveikinti Ci
cero ir Chicagos lietuvius.

Bacevičiai patenkinti savo 
motelių bizniu. Svečių jiems 
niekada netrūksta. Jie pasižy
mi tvarkingu ir maloniu patar
navimu. A. Bacevičius mane 
įtikinėjo, kad Floridoj vasar
viečių biznis pelningas, šva
rus, malonus ir mažai rizikin
gas. Jis skatino lietuvius tuo 
bizniu susidomėti.

Jonas Jokubka

tas Jasiūnas ir Petronėlė Sle- 
žiūtė sukūrė šeimyninį gyveni
mą. Ne visi yra tokie laimingi 
savo ilgu gražiu ir laimingu gy
venimu.

Linkiu ponams Jašiūnams dar 
ilgai ilgai džiaugtis su savo gra
žiu gyvenimu.

J. Kasputis

<UTYI KASOS
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Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmaiame tome yra 2CS puslapiai, o antrajame 226 puslapiai, 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, o kietuose 
' viršeliuose už $6.00.

Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So7 Halsted Street Chicago, Hlinois 60608
■■■ - . . .. ..................... .11.1 ILK—------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —J

. . w . #

Hgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga -

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai 84.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau- 
• šia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- 

, tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato peL, daug paveikslų. Kaina 92.00.

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

nemoka palto persiuntimo iilaldų.
Knygą galima gauti Naujienose arila pasiunfiant čekį ar Money or- 

’ derj tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

gelių, brangūs automobiliai, bet 
ir dideli gražūs namai, patogiai 
ir prabangiai įrengti lyg Lie
tuvoje buvusių grafų dvarai. Vi
sur kambariuose kilimai, meniš
ki brangūs paveikslai, skulptū
ros, stilingi brangūs baldai, pal
mės, gėlės. Jie gyvena kaip tik
ri milijonieriai!

Gaila tik, kad ne taip jau daug 
liko lietuvių tabako augintojų. 
Vieni išmirė, kiti pardavė savo 
ūkius ar išnuomavo ir nusipirkę 
sau patogius namus gyvena il
sėdamiesi po sunkių ūkio darbų 
miestuose.

Tik stebėtis “reikėjo, kokius 
komplikuotus ir specialius dar
bus tenka dirbti auginnant ta
baką. Juk daugelis dabartinių 
tabako ūkininkų kol buvo Lietu
voje net neūkininkavo. Iš kurgi 
mūsų lietuviai, anksčiau buvę 
karininkais, mokytojais, inžinie
riais taip moka auginti tabaką? 
Ogi pasirodo, kad Kanados val
džia tabako auginimu labai rū
pinasi.

(Bus daugiau)

1739 So. Halsted Street, Chicago, Hlinois 60608

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

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-

Taupykite dabar.

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

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

{steigta 1923 metate.

Įstaigos pietuos* kiemas automobUtenu pastatytL
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LOAN ASSOCIATION
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VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TeL 421-307®
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(Tęsinys)
Brežnevas kalbėjo liepos 31 

d„ pareikšdamas, kad Sovie
tų Rusija nusistačiusi skrupu
lingai laikytis visų nutarimų, 
išdėstytų 30.000 sutarties žo
džiuose. Jis pareiškė pasiten
kinimų, kad Helsinkio sutar
tis yra proto laimėjimo išda
vos ir pakartotinai priminė tą 
svarbųjį punktų, pagal Brež

nevo nutarimą, kad niekas ne
privalo bandyti priskirti vidaus 
santvarką kitoms tautoms.

Vakarų Vokietijos Bundes- 
kancleris Schmidtas pirmiau
sia priminė, kad įtampos su
mažinimas įvyko dėl Vakarų 
Vokietijos sudarytų sutarčių 
su Rytais. Helsinkio išdavas 
jis aptarė kukliai, atsargiai. 
Dėl pokarinių sienų sutvar

Lietuvius skiria Brežnevo politika
Aloyzas Baronas šiek tiek skyrėsi iš kitų Drauge įsi

kūrusių naujos generacijos redaktorių tuo, kad jis ne 
vieną kartą parodė šiek tiek daugiau jautrumo tiesai, 
lietuviškam auklėjimui ir Bendruomenės vadų prievar
tinei politikai visuomeniniame lietuviškame gyvenime. 
Jis nepritarė Gečio pasiūlytiems ir Gailos pravedamiems 
seržantiškiems įsakymams apylinkių pertvarkyme, jis 
nepritarė nepriklausomybės , laikotarpį nuvertinantiems 
vadovėliams ir susiraukdavo, kai labai jau akiplėšiškai 
kas per akis meluodavo. Tai buvo vienintelis žmogus, 
kuriam Draugo skaitytojas dar galėdavo pasiskųsti, kai 
kuris katalikas būdavo prievartaujamas.

Bronius Kviklys, nuvedęs marijonus į politinį akli- 
gatvį, sukurstęs katalikus prieš pačių katalikų įsteigtas 
organizacijas ir nuosaikesnius vadus, nuo “pirkimo par
davimo’ transakcijų ir Judo grašių nuėjęs į “karo lau
ką” ir vieno mūšio pralaimėjimo poziciją, pasikvietė 
Baroną pagalbon. Jam atrodo, kad rašytojas, mokėjęs 
nuskriaustų išklausyti, pajėgs pataisyti visą reikalą ir 
išvesti ne tik marijonus, bet ir Draugo skaitytojus iš ak- 
ligatvio. Baronas gali lengvai pasakoti apie karo meto 
išgyvenimus, apipindamas savo mintis rfegilia filosofija, 
bet politikas iš jo dar negilesnis.' Gelbėdamas akligatvin 
nuvairavusius mūsų frontininkus, jis šitaip pradėjo sa
vo įtikinimus:

“Nieko gero nebuvo laukiama iš Helsinkio kon
ferencijos, tačiau nebuvo manoma, kad šalia Brež
nevui palankių sprendimų ji dar suskaldys ir lietu
vių visuomenę, kuri šiaip jau Lietuvos laisvinimo 
klausimais sutardavo. Kad nieko gero nebus iš Hel
sinkio konferencijos, nepaisant prezidento Fordo 
raminimų, jau buvo aišku iš to, kai prez. Fordas 
nepriėmė už laisvę kovojančio ir visų pavergtųjų 
kovos simbolio rašytojo Solženicyno. Nepriėmė to
dėl, kad buvo baiminamasi neįžeisti tautų paver
gėjo Brežnevo.- Dėl tos pačios priežasties nebuvo 
prisiminta Helsinkyje ir netoli esąs Pabaltijys. Bet 
nuliūsti nėra ko, nes iš esmės niekas nepasikeitė, 
liko faktinoji padėtis, nors daugiau negu visada ke
lianti susirūpinimą”. (Draugas, 1975 m. rugs; 9 d., 
3 psl.).

Jeigu liko ta pati “faktinoji padėtis”, jeigu niekas 
nepasikeitė, jeigu prezidento Fordo raminimai nieko ge
ro nežadėjo, tai kuriam galui reikėjo tvirtinti, kad 
“mes dar kartą parduoti, kaip jau yra buvę daug kartų 
istorijoje”. Jeigu buvo parduoti, kaip tvirtino Draugo 
korespondentė “prie Jungtinių Tautų”, jeigu mes žino
me, kad pardavėjai, kaip Kviklys tvirtino, net Judo 
grašius atsiskaitė, tai kaip gali likti ta pati padėtis? Ba
ronui reikėjo pirma suprantamai išaiškinti šią proble
mą, o vėliau jau kelti naujas.

Be to, reikia ir su faktais skaitytis. Prezidentas 
Fordas, sekretoriaus Kisingerio patariamas, Solženi
cyno nepriėmė tą dieną, kada rašytojas norėjo, bet vė
liau Baltųjų Rūmų durys buvo atdaros, 'rusų rašytojas 
galėjo ateiti, kada tiktai jis norėjo. Solženicynas norėjo 
įtikinti prezidentą Fordą, kad jis nevyktų į Helsinkį, bet 
kai įsitikino, kad prezidentas visvien ten važiuos, tai jis 
pats nenorėjo gaišinti prezidento brangaus laiko ir vyk
ti r Baltuosius Rūmus. Solženicynui buvo aišku, kad pre
zidentas yra pasiryžęs vykti į Helsinkį. Amerikos atsto
vai dvejus metus, kartu su 34 kitų valstybių atstovais 
tarėsi dėl Helsinkio aktų ir susitarė, o dabar, kai reikia 
bent sutartus paragrafus patvirtinti, tai prezidentas 
nevyks. Jis nenorėjo, kaip pats pasakė, kad kitų valsty
bių galvos jį kaltintų taikos ardymu.

Baronas visai nepataikė, kai jis iškėlė naują mintį. 
Kokiame literatūros rašinėlyje, trumpoje apybraižoje 
galima ir tokį dalyką paleisti, bet politiniame straipsny
je negalime tokios nesąmonės tvirtinti. Ne Helsinkio 
xonfereneija lietuvių visuomenę suskaldė, bet Brežnevo 
politika. Kol Kviklys nepūtė pagal Brežnevo politiką, 
tai lietuviai vieningai siekė Lietuvos laisvės. Bet kai 
Draugas pradėjo mesti į krepšį pranešimus apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininko Dr. Kazio Bobelio ir 
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje prezidento Povilo Dar- 
gio atsilankymą Baltuose Rūmuose, dėti savo išgarsintų 
korespondenčių pranešimus iš “Jungtinių Tautų*’, tai lie
tuviams buvo apsuktos galvos . Barono dar ir šiandien 
galva yra apsukta. Jis dar ir aptariamame Įžanginiame te
betvirtina, kaip Labanauskaitė, kad buvom parduoti. Tik
tai šiandien jau Baronas, kad ir tvirtindamas paskalas 
apie didelius Brežnevo laimėjimus, vis dėlto pradeda atsi
gauti. Jis jau pamatė, kad niekas nepasikeitė, kad lietu

kymo tel dviejų Vokietijų su
jungimo taikos priemonėmis, 
Schmidfas laikosi nuomonės 
taikyti vokiečių tautai laisvo ap
sisprendimo teisę. Helsinkio 
susitarimo reikšmė pasirodys 
Berlyno ginčą sprendžiant. 
Europos saugumas Helsinkio 
susitarimais nepasikeitė, jis 
pasirodys nuo tolimesnių Vie
noje derybų, žmonių artimes
nių kontaktų, pasikeitimų ži
niomis, spauda ir t L Vaka
riečiams yra suprantamos lais
vės, kurios nėra Helsinkio nuo
statais pilnai patenkinamos.

Prezidentas G. Fordas kal
bėjo rugpiūčio 1 dienų, per
traukiant savo kalbą keletą 
kartų susirinkusių plojimais. 
Bė kita ko pareiškė, kad jo 
dalyvavimas čia “simbolizuo
ja mano šalies gyvybinius in
teresus Europoje. Mūsų atei
tis surišta su jūsų, mūsų eko
nominiai interesai ir mūsų sau 
gumas, vis didėjant, rišasi su 
jūsų. J. A. Valstybės yra pil
nai pasiruošusios dalyvauti 
Europos reikaluose ir šios kon
ferencijos išdavos paversti re
alybe”. (J. H. T., rugp. 2 — 3 d.) 
Priminė neišspręstas proble
mas ir skatino taikos būdu siek 
ti susitarimų;. Berlyno susita
rimas bus kertinis akmuo Hel
sinkio susitarimų naudingu
mui įrodyti. Atominių ginklų 
sumažinimo sutartis, viena iš 
didžiųjų problemų, bus neati
dėliojant sprendžiama; pri
minė komunistiniams -Išraš
ams laisvesnio bendradarbia

vimo su nekomunistais nau
dingumų ; priminė Kipro salos 
svarbiąją problemų — ginčų 
turkų — graikų, Makarios ir 
ritus klausimus. Nekalbant to
jau apie kitų pasisakymus, 
curie neišėjo iš partinių ribų, 
tenka čia priminti mažųjų va
kariečių valstybių vaidmenį 
Ženevos derybose: jų reikala
vimu priimtas nutarimas 1977 
m. birželio mėn. 15 d. susirink
ti Belgrade p'atikrinti Helsin
kio sutarties reikšmę, kad ne
liktų vien tik popierių.

Šveicarijos prezidentas Pier 
re Gaber pabrėžė, kad Šveica
rija niekad neabejojo, kad 
kelias į saugumų ir bendradar
biavimą yra ilgas ir status. Kad 
pasiektų to, reikalinga ne tik 
geros valios, kantrybės, bet ir 
naujos sampratos tarptauti
niuose reikaluos. Jis priminė, 
kad jeigu ir toliau mažosios 
valstybės bus didžiųjų špan

tai yra blogi. Po viso, buvo 35 
virėjai maišę tą viralą”!

Kai Ženevoje 35 valstybių 
posėdžiavusieji delegatai ne
suspėjo paruošti susitarimų 
tekstą pagal Brežnevo norą 
passirašyti Helsinkyje liepos 
mėn. 22 d. ar 28 dieną susita
rimus, ir kai Kanados min. 
pirm. Trudeau pasiūlė tada 
liepos 30 d., ir to pasiūlymo ne
priėmė Maltos min. pirm. Dom 
Mintoff, kol neišspręsti jo rei
kalai, tai susitiko Ženevoje 
Gromyka sū Kisingeriu. Gro- 
myka pasiūlė sumažinti valsty
bių skaičių iki 34 (be Maltos) 
ir vėliau pagrasino Mintoffą 
esant sabotažniku (rusiškai ta 
riant, angliškai gi — black
mailing), ir konferencijos da
lyviai, dirbdami naktimis, pri 
vertė Mintoffą nusileisti. Tuo
met Portugalijos delegatas For
tunato de Almeido liepos 14 d. 
pranešė, kad viršūnių saugu
mo konferencija susirinksianti 
š. m. liepos 30 dienų Helsinky
je. Taip ir įvyko!... Kas lai
mėjo? !

Brežnevas, -Helsinkio susi
tarimais atvestas į Europą 
spręsti kartu su kitais Europos 
reikalų, pagal komunistų moks 
lą ir Sovietų taktiką, nepakėlė 
geležinės uždangos... Gavo 
pripažinimų po karo status 
quo -— užimtų Sovietų Rusi
jos kitų valstybių teritorijų sie
nų, išskyrus tik sienų pakeiti
mų taikos būdu. Brežnevui as
meniškai atidarytas kelias šį 
rudenį vizituoti Vašingtone 
jrezidentų G;. Fordą, vėliau 
1976 metų vasario mėn., daly
vauti komunistų kongrese Eu
ropoje ir fenai demonstruoti 
komunistų galybę, pagal rusų 
aktiką... Ir už tai Brežnevas 

sutiko leisti kiek laisvesnį ben
dravimų žmonių net ne tiek, 
kaip vyksta Vakarų Europos 
nekomonistinėse valstybėse be 
jokių valstybinių sutarčių. Tik 
manevrų notifikaciją ir 1977 
m. Helsinkio susitarimų veik
los patikrinimų tenka skaityti 
Sovietų nusileidimu — kom
promisu.

Tad Sovietų Rusija nesutinko 
pašalinti geležinės uždangos, 
nesutiko nugriauti Berlyną 
skiriančios mūro sienos, pali
ko tautu uždarvta bendruome
ne su paliktais pagrindais (ir 
dar papildytais Helsinkyje) 
skelbti uždarytoms masėms 
Brežnevo galybę ir Vakarų de
mokratijos greitą sugriuvimą.

Tie Sovietų nupirktiejkiS J. 
A. Valstybių iki rugpjūčio mėn. 
1 dienos 9,8 milijonai tonų javų
— 42 mil. tonų kviečių ir .5,6 
mil. tonų kitokių javų — ne
kompensuoja maža dalele to, 
ką gavo Sovietai. Be to, žemės 
Ckio sekretorius Butz sustab
dė javų‘pardavimą Sovietams 
iki rugsėjo 11 dienos, kol pa
aiškės galutinis javų derlius. 
Darbininkų unijos’AFD-—CIO 
atsisakė uostuose (Great La
kes) krauti javus į laivus, skir 
tus į Sovietų uostus. Prezidėn 
tas Fordas dėlei to aiškino Dės 
Moines (Iowa) farmeriams, 
kad jis numatęs parduoti dau
giau javų Sovietams, bet tik 
jeigu tas yra geriausias tautos 
interesas. Jis sakė, kad.“mes 
turime būti įsitikinę, kad tu
rime pakankamai javų savo 
reikalams ir tradiciniam kli
entui, kuris nuolatos perka iš 
mūsų ir dėl tolimesnių parda
vimų prašė palaukti galutinių 
derliaus rezultatų (J. H. T. 
rugp. 19 d.)

Įtakingiausioji spauda nei
giamai vertino Helsinkio Susi
tarimus: Prancūzų — Figai’o, 
šveicarų — Neue Zūricher Zei- 
tung, Amerikos .-Herai  d
Tribune, The New York... Ti
mes pakartotinai .nurodinėjo 
susitarimų neigiamybes prieš 
pasirašymą, o po pasirašymo 
dėl susitarimų vykdymų jie 
sako: “like many other Ame
ricans, the New York Times 
has been deeply skeptical 
about the Helsinki meeting” 
(After Helsinki, J. H. T. Aug. .4
— 1975) (Jie, kaip ir kiti anie 
rikiečiai yra dideli skeptikai 
dėl Helsinkio susitarimų).

Pagal visas tas nuomones sun
ku išvengti klausimo kas lėmė, 
kad viršūinių konferencija su
sirinko liepos 30 dieną ir susi
tarimas buvo pasirašytaš rug
piūčio mėn. 1 di.ehą? Juk be 
tos skubos galėjo susirinkti vė
liau kaip jau kad kurių buvo 
manyta susirinkti rugsėjo mė
nesį ?...

J. HerąltL _ Tribūne įjįašo: 
“Washington and most " Wes
tern capitals today have aninfe- 
riority complex about doing 
anything that might be cons
trued as hostile to the Russians 
or their friends” ( Salzbėrger. 
J. H. Tribune, 30 Aug; 1975). 
(Šiandien Vašingtonas ir dau
gumas Vakarų sostinių turi 
menkystės kompleksą daryti 
kas galėtų būti priešinga ru-

viai turės tęsti kovą, kaip jie kovojo iki šio mėto.
Baronas pataria Draugo skaitytojams heųžmerkti 

akių. Visa tai labai gražu ir gerai. Bet pačiam Baronui 
taip pat reikia praplėšti akis. Negalima varyti Brežne
vo propagandos ir laukti, kad didelė Amerikos lietuvių 
dauguma jai pritartų. Ne Helsinkio konferencija .lietu
vius suskaldė, bet Kviklio vedama Brežnevo politika.

džiamos, tai galima rami’ai pa
sakyti, kad konferencija nepa
sisekė. O Šveicarijos delegaci
jos pirmininkas Rudof Bind- 
SCheldėr Ženevoje liepos 20 d. 
pareiškė spaudos konferenci
joje — “būkime padorūs ir pa
sakykime, kad kai kurie teks-

Ir tų sudarytų prpagandos pa
grindų neįvertino nei Vakarų 
demokratijos, nei J. A. Vals
tybės. Už suteiktą geležinės 
uždangos plyšį, Sovietai gavo 
milžinišką atlyginimą — įtaką 
Europoje ir pagrindus propa
gandai! ...

sams ar jų draugams) ir toliau 
pateikia pavyzdžių priešingos 
rusų veiklos Vakarams.'.*

(Bus daugiau)

SKAITYK IR KITA*/; PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ ’NAUJIENAS«

DR. A. J GUSENAS

SAUGOK SAVO SVEIKATA
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

15
A. Hipocrates 160 — 375 B. C. buvo pirmasis, at

skyręs išorinės ir vidinės kūno auglių opas ir jas pava
dinęs carcinoma — vėžys. B. Celeius, gyv. 30 B. C. — 
38 A. D. Aprašė geriausią romėnų medicinos istoriją. 
Jis buvo pirmasis, užrašęs savo poveikius ir vėžio li
gos gydymą. -

D. Leonidas , Alexandrietis 180 A. D. pirmasis pa
vartojo thermal cautery krūties vėžiui sunaikinti. Jis 
patarė auglius išpiauti arba išdeginti su sveikais audi
niais.

D. Marco Aurelio Severino tarpe 1580 — 1656 me
tų piktuosius auglius atskyrė nuo nepiktųjų.

1875-tais metais C. Velkman, darydamas tyrimus 
su derva, pagamino vėžio ligą. Dažnai būdavo, kad 
dirbantieji prie dervos vėžio liga susirgdavo.

1839-tais metais burnoje buvo padaryta pirmoji 
chirurginė operacija, išplaunant vėžį su puse liežuvio.

Manding, 20-tam šimtmetyje pradėta nuosekliau 
vėžio ligos tyrinėjimas. 1916-tais metis, japonai Jania- 
giva ir Ichikava, darydami bandymus su derva zuikio 
ausyje pagamino vėžio ligą — carcinoiną.

Nežiūrint įvairių priemonių vėžio ligai gydyti, dar 
vis negaunama teigiamų sėkmių. Tiesa, išoriniai vė
žio augliai, pastebėti laiku galima pagydyti. Bet vidi
niams kūno organų vėžio augliams dar nebėr išrastų 
veistų.

Būtina pasakyti, jdg vėžio liga ne nūdien ir ne už

vakar prasidėjo. Liga žinoma dešimtį tūkstančių me
tų ir prieš Kristaus gimimą.

Antikinės istorijos užrašuose pažymėta apie vėžio 
ligą ir net jos gydymo metodus. Anais laikais liga bu
vo mažiau žinoma, nes ja ir mažiau, žmonių sirgo. Ser
gančiųjų nebuvo tiek daug, kaip kad nūdien jų yra. 
Žmonės buvo sveikesni, nes jie naudojo daugiau na- 
turališkos mitybos derinių, kurie buvo konservuojami 
be nuodingųjų chemikalų. Nūdien didžiuma mitybos 
derinių sužaloti ir labai kenksmingi žmogaus sveika
tai. Dėlto, nelaiku tiek daug jaunų ir senų žmonių iš
keliauja amžinybėn!

ĮVAIRIOS K0N0 LIGOS

Navikai virsta vėžiais. Navikai yra savo rūšies li
guistas naujas augmuo, išaugąs iš bet kokių audinių. I 
peržengdamas sveikų audinių teises ir įstatus. Navi
kas jokių anatomijos dėsnių nepripažįsta, auga tik
sau ir minta, ką vargšės ląstelės pasigamina, daugi
nas ir tą vietą sužaloja. Nieko jis nepaiso augdamas, 
— gyslė, dirgsnis ar audinys, auga, skuba ir pats net 
nežino kurlink ir kam.

Kaip ir iš kur navikas atsiranda, tikrai pasakyti' 
negalima. Tam yra bent kelios priežastys. Užgavimas 
bei sužeidimas tūlų kūno dalių iš lauko ar vidaus, me
chaniškai ar chemiškai, nuodijant arba deginant , tas 
turi tamprių ryšių su daugeliu navikų — vėžių.

Nuolatinio kaitinimo apatinės lūpos papiroMj rū
koriai, lūpos,.jliežuvio ir ryklės vėžį įgauna. Burnoj ar 
liežuvyje atsiranada vėžys daugiausia tokioj Vietoj, 
kurią vienvalios išpuvęs, aptnipėjęs dantys- erzina, 
raižo. Tūli intapai, karpos pavirsta vėžiais, jei jie daž
nai zulinami, krapštomi bei draskomi.

Skrandyj vėžys išsirutuliuoja nuo pūnančių, gen-

dančių valgių, nuo apsideginimo karštomis sriubomis 
bei gerintais ir nuo maisto nesukramtymo. Daugiausia 
pas tokius žmones, kurie turi blogą dantų aparatą ir 
pūlinius žanduose ir dantų desnose.

Navikas ima augti toj vietoj, kuri būna smarkiai 
užgauta, sutrenkta, senos, nepagydomos opos, sykiais 
vėžiais pavirsta. Skrandy opos nuo rūgstančio, gen
dančio maisto vėžiams pradžią duoda. Nuo Rentgeno 
spindulių apsideginimo sykiais vėžv’s ima formuotis. 
Pairusios medžiagų kaitos nuodai duoda pradžią pra
dėti vėžiui augti.

Tikrieji vėžiai pradeda atsirasti jau antrojon gy
venimo pusėn žmogui peržengus, kada jau daug kas 
\ ra organizme pasikeitę, apsilpę, kada jau proteidi- 
nių valgių turėtų būti mažiau naudojama, o visgi jų 
būna per daug, ypač mėsos. Alkoholis, sifilio nuodai, 
apstus rūkymas papirosų ar cigarų gana daug paaksti- 
na navikų augimą.

Navikai skirstomi į dvi rūšis: piktieji ir nepiktie
ji. Taip pat ir vėžiai skirstomi į dvi rūšis: mėsuoti ir > 
ne mėsuoti- Nepiktieji navikai irgi esti pavojingi, nes 
kartais ir jie pavirsta piktaisiais vėžiais. Piktųjų navi
kų ląstelės Yis augdamos ir daugėdamos, įsibriauna į 
šalinius audinius, viską paeiliui sužalodamos, krauja
gysles ir kaulus. Jų dalelės tankiai atplyšta ir įstringa 
i kraujo imielių audinėlius, paeina tolyn ir pradeda 
augti bet kur, vidiniuose organuose, limfos gūželiuo
se ir t t. Negalima tikrai ir pasakyti, kaip greit nepik- 
tasai navikas pavirs piktuoju.

Vėžiai kasmet dauginasi nežiūrint chirurgijos to
bulėjimo, Rentgeno spindulių, radiumo ir kitų įvairių 
priertionit), mirtingumas nuo jų irgi didėja. Taipgi ir 
pagrindinės jųjų formavimosi priežastys irgi didėja.

Sužaloti, netikamai gaminti valgiai, konservuo-

ti bei užnuodyti valgiai, kad tik akiai būtų patrauklūs, 
o tu, skrandi, rūgk ir kentėk sau, perdaug gyvulinės 
mėsos, visa tai ir vidurius nelaiku nudėvi, o sykiu ir 
visas kūno ląsteles nuodinguose syvuose paplukdo. 
Prie to čia dar prisideda ir įvairių bakterinių ir indus
trinių ligų, kurios byrėte byra ant darbo algos vargin
gųjų minių.

Mėsuoti vėžiai pradeda augti iš jungiamųjų audi
nių, jie vien tik iš ląstelių susimontuoja. Tos jų ląste
lės daugiau nieko ir nedaro, kaip tik auga, skyla pu
siau ir dauginasi. Vėliau vidus jo minkštėja, išpūva, , 
pavirsta biauri opa, dvokia ir negyja.

Mėsuoti vėžiai skiriasi nuo tikrųjų vėžių savo spar
čiu augimu, jie atsiranda dar jaunam žmogui tebe
sant, ir jie auga iš jungiamųjų audinių, o ne iš dengia
mųjų. šie vėžiai nėra pagydomi.

Tikrieji vėžiai formuojasi is dengiamųjų bėf išbris 
nių audinių — iš liaukų, odos bei gilių ir jie atsiranda^ 
jau žmogui gerokai pagyvenus ir ne taip greit jie auga. 
Apie šituos vėžius, žmonės dažniau kalba bei rūpina
si, negu skrandžio vėžį, tulžiapūslės, pūslės, liežuviu 
ryklės ir lūpos. Šitie vėžiai nėra toki pavojingi, kaip 
kad mosuotieji vėžiai.

(Bus daugiau) '

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
TEISYBĘ
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•• Xsfliepia, skambinti Ml 3-0001.
.. nun milTi -.'-r rr i- —

<*;x. TEL^BR 3-5893

DR. k. B- GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

; . t. SPECIALYBĖ AKIŲ- LIGOS 
. 3907 West 103rd Street

..-'Valandos pagal susitarimą.

M. K. A. Y. JUČAS

(Tęsinys)
I Tik štai visai netikėta staigme
na, visų gilus nusivylimas, kai 
tos koplyčios iškilmingo atida
rymo metu paaiškėjo, kad, vie
toj “Lietuvos kankinių” koply
čios, atsirado “Mater misericor- 
diae” koplyčia. Tai šabloninis' 
katalikiškas pavadinimas, nieko 
bendra neturįs su Lietuva ir lie
tuviais! Propaguojamas iktol 
“Lietuvos kankinių” koplyčios 
vardas “stebuklingai” išnyko 
(tai, matomai, ir šiame atomi
niam amžiuje yra stebuklai?! J. 
V.).”

Visi lietuviai, kurie aukavo 
savo sunkiai uždirbtus pinigus 
aiškiam idealiam tikslui ir, ku
rie tam pritarė, — pasijuto žiau

riai apgauti savo tikėjimo dvasi
nių vadų!

Ne vienam iš mūsų kyla klau
simas, kasgi įvyko, kur šuo pa
kasta, kokia buvo to staigaus 
pakeitimo priežastis, spiritus mo- 
vens ?!

Stebint pastarųjų laikų pasau
linius įvykius politikoje, neno
romis peršasi įtarimas, kad tas 
koplyčių manevras yra konkre
ti išdava prasidėjusio flirto tarp 
Vatikano ir pasaulinio ateizmo 
centro — Maskvos. Tai reikalas 
ne tikėjimo, o politikos! Lietu
vos dabartiniam okupantui, rau
donajai Maskvai, Lietuvos var
das buvo ir yra “ne košer”. To 
vardo galimam įamžinimui tarp
tautinių įvykių centre, klastin
ga Maskva, pasistengė užkirsti 
kelią, pasinaudojus politinių de-

pės čia Kanadoje turi įsiginusios 
savas senelių prieglaudas, ku
rias pastoviai remia savo nuola
tinėmis piniginėmis sumomis 
Kanados valdžia. Tik mes lietu
viai kažkodėl nerandame laiko 
apie tai pagalvoti. O laikas yra 
jau tikrai pribrendęs.

rstorij^, kėlė tautos laisvės ir 
valstybinės nepriklausomybės 
mintį — ragino greičiau išsilais
vinti iš caristinio jungo. Neten-
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ŠVENTU RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENĄ DIENĄ BUTINI KRIKŠČIONIUI
"Būkite vienas kitam maloningi, gailestingi, vienas kitam dovano

kite, kaip ir Dievas dovanojo jums Kristuje". — Efez. 4:32.

GKA01NSKAS I

PRIETAISAS 
KIEKVIENAI TV NUO TOLO

VALDYTI
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 

Sekm. ir tree, uždaryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills 
G E L I N Y Č 1 A

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

GĖLININKAS 
(PUTRAA1ENTAS) 

Liriksmuinr) arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R> PETRO (PUTRAMSNTAS} 
5525 So. Harlem Ays. — 586-1220

Tek: 561-4605 ir 489-4441
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
..OFISAI:
\ * 1002 N. WESTERN AVE.
' (Prie Western Ave. kampo) 
"" 4214 Ni WESTERN AVE. - 

Valandos pagal susitarimą.

Ofise tat: HE 4-W1
Shztdoncilo*: PR 6-9801

ML J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

" VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie-
- , -ketvirtadieniais ir penkta-.•Ą'gSdi.nuo 3 iki 7 vaL popiet 

. ••< Tik-susitarus. .
- • Trečiadieniais uždaryta.

ML FRANK PLECKAS
• v’. OPTOMETRIST AS

; KALBA LIETUVIŠKAI 
MH W. 71tt St. — Tol. 737-5149 
Tikrink akis. Pritaiko akinius ir 

._.f - . j > “contact lenses”.
ViL . pagal susitarimą. Uždaryta tree.

ML LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR

4 PROSTATOS CHIRURGIJA 
5; 2656 WEST 63rd STREET
Yri; antrad, nuo 1—4 po pietų, 

ktfrtad. nuo 5—7 vaL vak.
. y' Ofise telef.: 776-2880

x Naujas rez. telef.: 448-5545
___ - •-

. dr. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR M223
OFISO' VAL.: pirm., antrad_ trečiad. 
ir peakt .2-4 ir vaL vak. šeštadie- 
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

PERKRAUSTYMAi

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA
' R. š E R £ N AS 

Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiy atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

i ei.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

• ll

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

į
i Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-, 

dienio iki penktadienio 12:30—i 
! 1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-:

madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai., 
ryto.
Telef.: HEmlock 4-2413

715« So. MAPLEWOOD AVE. i

CHICAGO, ILL. 60629
6 ... : j ----------- U

rybų proga su “neklaidingo” po
piežiaus naivėliais atstovais. Va
tikanas paaukojo vargšės oku
puotos katalikiškos Lietuvos in
teresus, kad patenkintų ateisti
nę Maskvą. '(Ir praeityje Vatika
nas niekad nerodė simpatijų Lie
tuvai ir į jos reikalus žiūrėjo vi
sad per lenkiškus akinius. Mat, 
Lietuva buvo išviso mažas kraš
tas ir biednas, ir Vatikanas ne
turėjo didelio pelno iš jos ir ji 
nebuvo verta didelio Vatikano 
dėmesio. Nežiūrint Lietuvos 3 
mil. katalikų, ji negavo niekada 
net kardinolo. J. V.). Nieko sau 
tikėjimo principai! Ką gavo už 
tai Vatikanas, — yra tikra pas
laptis, o kainą nemaža buvo su
mokėta Maskvai: pašalinta iš 
minėtos koplyčios, pastatytos 
lietuvių lėšomis, ne tik Lietu
vos vardas, bet ir neleista įra
šyti tų vyskupų vardai, kurie 
tikrai žuvo kankinių mirtimi — 
nužudyti komunistinės Maskvos 
budelių!

Visa tai, atrodo, pasekmės spe
cialaus popiežiaus atstovo, ar
kivyskupo Agostono Casaroli ke
lionės faktas pas Maskvos ateis
tų bosus ir kažkoks, slaptas su
sitarimas !

Tą proga čia reikia pastebėti, 
kad Maskvai bent kokia sutartis 
tarptautinė ar kitokia yra tik 
gabalas popierio, jai niekad ne
privalomas ! Tai turėtų žinoti ir 
Vatikanas!

Iš savo pusės lietuvių bend
ruomenė išeivijoje turėtų parei
kalauti iš to ’’labdario” vyskupo 
“koplyčių meisterio” smulkios 
apyskaitos surinktų ir išleistų 
pinigų, kad tai neliktų tik vieno 
asmens paslaptis, o taip pat pa
reikalauti detalaus pasiaiškini
mo su visais užkulisiniais davi
niais dėl suklastojimo to pagrin
dinio tikslo, pačios idėjos, kad 
ateityje mūsų žmonės būtų at
sargesni sū šiame kontinente 
dažnai naudojama nepagrįsta 
propoganda su visokiais fantas
tiniais pažadais, kurių galutinas 
tikslas — viliojimas doleriu!

Kas garantuoja, kad ateityje 
atsiras vėl koks nors aukšto 
laipsnio katalikų dvasiškis, ku
ris sugalvos statyti lietuvių pi-

Toliau knygoje sutinkame en
ciklopedines žinias apie švieti
mą Lietuvoje net nuo 12-to šimt
mečio pradžios ir iki mūsų laikų. 
Visa tai sukoncentruota į treje
tą puslapių. Nors ir praeinant 
(žiūr. pusi. 81), čia vėl neužmirš^ 
ta paminėti katalikų karas su 
protestantais... Tur būt, norėta 
pasigirti savo istoriniais religi
niais žygdarbiais? Jei taip, — 
tai buvo tikrai šūvis pro šoną. 
Tie religiniai ginčai kanadie
čiams tiek rūpi, kaip kad per
nykštis sniegas. Čia ne tik abi
dvi tikybos, katalikų ir protes
tantų, kaip kad ir daugelis ki
tų krikščioniškų tikybų šiame 
laisvės krašte, tarp savęs neko
voja ir religiniams fanatikams 
su jų atgyvenusiais prietarais 
savo energijos neaikvoja, kul
tūros ir civilizacijos milžiniška 
pažanga pakankamai atskleidžia 
tokių kovų beprasmiškumą.

r XI
Toliau, knygos 83 psl., vėl pri

menama carų valdymo gadynės 
Lietuvoje buvusi priespauda, — 
švietimo varžymas, pravoslavi- 
jos piršimas, — net iki mūsų 
Laisvės ir Nepriklausomybės lai
kų, be platesnių komentarų. Pa
kartojimas fakto, atrodo, be jo
kio ypatingo tikslo! Tai yra di
delė spraga. Skyrius papuoštas- 
keletą- nuotraukų — Vilniaus 
universiteto, Kėdainių ir Vasa
rio 16 gimnazijos vaizdai.-

O šioj vietoj, tačiau, būtų bu
vę visai nuoseklu, jei ta proga 
knygos autoriai būtų pabandę 
sugretinti aną carų valdymo lai
kotarpį su dabartine sovietinės 
okupacijos diktatūra Lietuvoje. ’ 
Tai paaiškėtų tas milžiniškas 
skirtumas! Reikėjo tai juoda 
ant balto' pasakyti ne tik kana
diečiams, bet ir iš viso angliškam ’ 
pasauliui, atidaryti akis visiems 
tiems, kurie ikšiol dar nespėjo 
pažinti komunistinės santvar

kos vergiją. Štai žemiau tik ke
letą to skirtumo bruožų...

Virš šimtą metų trukęs carų 
valdymo laikotarpis Lietuvoje 
nieku nesiskyrė 'nuo "rišu kitų 
teisinių valstybių santvarkos. 
Savo privatiniam gyvenime žmo
nės buvo visai laisvi.

Galėjo sau laisvai pasirinkti 
darbą, verslą, amatą... Visai ne
varžomai kilnotis iš vietos į vie
tą... Siekti mokslo... Rubežiai 
buto atviri, kas norėjo, galėjo 
laisvai išvykti užsienin, ar vėl 
sugrįžti. Plečiantis švietimui ir

■ kylant ąkiniam šalies gerbū
viui, kilo ir tautinis gyventojų 
susipratimas. Išsimokslinus Ru
sijoj, ar ir krttfr užsienyje, lie
tuviu inteligentija ugdė Lietu
vos atgimimo idėją: viešai ir 
slaptai platino lietuvišką spau-

skaičius tų mūsų patriotų buvo 
apkaltinti priešvalstybine revo
liucine veikla, atsidūrė kalėji
muose arba tam tikram laikui 
ištremti į Sibirą. Bet tai buvo 
tik pavieniai atsitikimai Tačiau 
tauta nebuvo naikinama fiziniai. 
Nenuostabu dėlto, kad, susida
rius tinkamai tarptautinei pa
dėčiai (Pirmojo Pasaulinio karo 
pabaigoje 1918 m. J. V.) lietu
vių tauta sugebėjo atkurti vėl 
savo nepriklausomą valstybę. 
Virš 22 metus Lietuva džiaugė
si savo laisve ir nuolat klestėjan- 
čia pažanga visos gyvenimo sri
tyse, o tarptautiniuose valsty
bių santykiuose susilaukė visuo
tino garbingo įvertinimo!

(Bus daugiau)

Kiekvienas Dievo vaikelis, kuris buvo jo priimtas remiantis Jėzaus nuo
pelnais, turės atsakyti pats už savo silpnybes. Tačiau jei jis prisipažįsta ir 
prašo atleidimo, jam bus atleisti nusidėjimai. Bet jiems bus atleista tik 
tada, kai jie' atleis kitiems jų nusikaltimus. Parašyta: “Jei iš širdies ne
atleisite kits kitam nusikaltimus, tai ir dangiškasis Tėvas neatleis jums 
Jūsų nusikaltimus”. “Kokiu teismu jūs teisite, tokia ir patys būsite tei
siami. Ir kokiu mąstu matuosite kitiems, tokiu bus ir jums atsaikuota”. 
Stebėtini Dievo patvarkymai. Vykdydami jo patarimus mes būsime gausiai 
palaiminti ir prirengti užimti vietas dangaus karalystėje.

VId žino, kacT mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mL 
rusleii? | tą klausimą atsake knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

< • •

F. ZAVIST, 3715 WEST'66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

iV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

SS g

— S. L. A. T34 Mofery Kuopos su
sirinkimas įvyks rugsėjo- mėn. 13 d. 
Chicago Savings and Loan Associa
tion svetainėje, 6245 So. Western 
Ave. 1:00 vai. popiet. Po susirinki
mo bus vaišės. Nesivėluokite.

A. Hafik, not. rast.

Sunkios kovos Libane
BEIRUTAS, — Kaip kitoje 

vietoje pranešta, vėliausiomis ži
niomis, praeitą antradienį kau- į 
tynės pavirto panašios į tikrą na- ‘ 
minj karą tarp Tripolio, Libijoje, ’ 
šimtų mahemetonų, keršijančių 
už dvilikos moslemų nužudymą 
ir krikščionių, ginančių prezi
dento Suleimano Franjies gim- 
tavietę — Zaghortą miestą Li
bano šiaurėje.

Baimei didėjant, kad sektari- 
nės kovos neišsivystė į visuo
tiną namų karą, Libano minis- 
terių kabinetas nutarė pašaukti 
kariuomenę. Vėliausiomis ži
niomis vien Tripolyje užmušta 
mažiausiai 50 žmonių, o per vi
sas devynias dienas kautynėse 
žuvo ir sunkiai sužeistų buvo 
daugiau kaip 300.

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
"Aikštė automobiliams pastatyti

HEART 
FUND

Susirinkimų
PRANEŠIMAI

— Penktadienį rugsėjo 12 d. .7:00 
vai. vak. Našliu, Naslhikni ir pavieniu 
draugiškas klubas turės susirinkimą 
Vyčiu salėje, 2455 W. 47 St Visi 
klubo nariai ir prijaučiantieji yra 
kviečiami gausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės ir šokiai J. Joniko 
orkestrui grojant.

Našfiu ir našlhikiu antroji gegužinė 
(piknikas) ivyks rugsėjo mėn. 14 dieną 
Onos Bruzgulienės cfarže. 8284 Kean 
Ave.. WiHow Springs. UI. Pradžia 12 
vai. dienos. Veiks bufetas ir virtuvė. 
Taip pat bus laimės šulinys su daug 
vertingu dovanu.

Victoria Cinką, sekr.

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1 .... ...............................'ill

ambulance 
PATARNAVL 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

Y. tvmasonis, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

>454 WEST 7Tft STREET
OFfco HĖmlock 4-2123 
fcfeJd, telik Gibfen *^1*5

fokbt fires hurt 
OU* SUREST MUENB*

PrOma ligoniui pagal susitarimą. Dėl 
nuiDdoę skambinti Ulet HE 4-2123. 
Jei BejjtggieĮįa^ tąį telef. GI 8-6195.

fc SUKIS, 0. P.
-4 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
<SZ Aparatai - Protezai. Med. Ban- 
W|f dalai. Sp*ei«H p^alHa ko|om>

• (Archf Support*) Ir t. t
f •£- p—4 fe- 8—8. šeštadieniais 9—1.

*------------- .——--------------------------

So pfeaae folk^r ABCr

Gely m cm
—

nigais^ koplyčias labai puošniose 
ispanų katedrose, didžiausiam 
skurde gyvenančių ispanų ap
linkumoje! O ten tikrai tūkstan
čiai žmonių mirė kankinių mirti
mi, gyvi sudeginti ant laužų in
kvizicija metu. Tokioms kanki
nių koplyčioms, turbūt, ir Mas
kva duotų savo sutikimą ?!

Tai tenka susimąstyti. Mums 
čia išeivijoje reikėtų daugiau 
susirūpinti grynai savo lietuviš
kais reikalais ir atliekamus do
lerius telkti lietuvybės išlaiky
mui, — mūsų periodinei spau
dai, knygoms, lituanistiniams 
kursams ir t. t.

Neturime čia savų gerų patal
pų, erdvių salių. Savo šventėms, 
minėjimams ir šiaip platesnio 
mąsto susirinkimams, priversti 
esam tai nuomoti iš kitų tauty
bių ir brangiai mokėti, arba lįs? 
ti į bažnytinius rūsius> kur joks 
vietinės valdžios pareigūnas ne
siteikia apsirodyti. Įsigijimas 

|lietuvių namų turėtų būti visų 
jmūsų pagrindinis tikslas ir tam 
lėšos turėtų būti surastos.

Mirė 1975 
metų amžiaus, 
dvare.

Amerikoje 
Paliko n;

PETRAS BIELIŪNAS
434K So. CALIFORNIA AVE. Phene: LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3907 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

m. rugsėjo mėn. 9 dieną, 11:15 vai. vak., sulaukęs 74 
Gimęs Lietuvoje, Biržų aps., Saločių vis., Devytonių

eno 24 metus.
: žmona Herta, pagal tėvus Kraftaitė, duktė Astrkia 

Pauperis, žentas Martynas, švogeris Jonas Aukštikalnis su šeima, 
gyv. Brooklyn, New York, ir kiti giminės, draugai bei pafistami.

Lietuvoje liko švogerka Otilija Blauždžiūnas, jos vyras Bronins 
su šeima.

Ketvirtadienį 5:00 vai. popiet iki penktadienio 3 vai. p. p. kūnas 
bus pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje. 4348 So. California Avenue.

Budynės Įvyks penktadienį, 8:00 vai. vak. Lietuvių Evangelikų 
Tėviškės parapijos ba^nvčioie.

šeštadienįriįsėjo 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš bažny
čios į Bethania kapines. _ ;

visi a. a, AfUnr Dreyer ganinės. drangai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami daįyueti laidotuvėse ir suteikti jam’ paskaliai patamsvi- 
ma ir atsisveikinimą

ARTURAS DREJERIS 
(Arthur Dreyer)

Lietuvos kariuomenės kapitonas ir Klaipėdos krašto 
sukilimo dalyvis

Gyv. 5126 So. Spaulding Ave.

Nuliūdę Keka:
duktė, žentas, gimines.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tek LA 3-3672.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DAuYSE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tek: YArds 7-1138-J13S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpaoilc /-1Z13
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
M64 Se. HASTED STREET Pb*ne: YArrta 7-IM1

s M NAUJtflNOS, CHICAGO 8, ILL- THURSDAY. SEPTEMBER 11, 1R7B



KOMUNISTUOJANTIEMS NEPAVYKO 
APGAUTI PORTUGALŲ

Portugalijoje veikianti gabi 
Maskvos agentų grupė įvairiais) 
būdais bando primesti kraštui ' 
komunistinę valdžių. Atleidus) 
gen. (ioncalves iš premjero 
pareigų, paskyrė komunistuo
jantį admirolų Azevedo kabi
netui sudaryti. Kad gen. Gon
calves sutiktų atsisakyti prem
jero pareigų, jį buvo paskyrę 
štabo viršininku. Bet demo
kratinė krašto dauguma atsi
kratė gen. Goncalves ir nepri
taria adm. Azevedo komunis
tuojantiems planams. Bostone 
leidžiamas Keleivis šių metų 
rugsėjo 2 d. laidoje šitaip Por
tugalijos politinę padėtį ver
tino:

Portugalų pasipriešinimas 
komunistų pastangoms įvesti 
krašte savo diktatūra vis didė
ja. Nors komunistai jau už
grobė spaudų, radijų, unijų 
vadovybę, bankus ir provinci
jos savivaldybes, bet rinkimus 
laimėjusių partijų bendras 
frontas dar vis neįlenktas. Vi
soje šalyje vykstančiose anti

kom u nfst i nėse demonst raci j o- 
Įs6 iki šiol buvo sunaikinta 60 
komunistų centrų, sužeista 240 

) žmonių ir nemažai žuvo. Sis 
sąjūdis stipriausiai buvo nu
kreiptas prieš prokomunistinį 
premjerų gen. Goncalves, rei
kalaujant jį atstatydinti. Tokio 
spaudimo rezultate pagaliau 
prezidentas Francisco da Cos
ta Gomes nutarė padaryti kai 
kurių valdžios “pakeitimų”: jis 
gen. Goncalves paskyrė armi
jos, vadu, o-ministru pirminin
ku pakvietė kitų prokomunis- 
tą laivyno admirolų Jose Pin
heiro Azevedo...

Toksai tariamas vyriausybės 
sąstato “pakeitimas’’ opozici
jų dar labiau sunervino, nes 
tai permatoma komunistų ap
gavystė. Goncalves paskyri
mui Armijos viršininku griež
tai pasipriešino kiti nuosaikie
ji kariuomenės vadai, saugu
mo daliniai ir jų vadai, o cent 
rinės ir Pietinės Portugalijos 
srities kariuomenės daliniai vi
sai atsisakė paklusti savo ko
munistiniam brigados genero-

Jakai yra stiprūs, jie mėgsta išbandyti savo jėgas, bet įy didžiau
sias atsparumas yra šalčiui. Jie gali pakęsti 90 laipsniu šaltį ir vė
ją. Jie pajėgia atsispirti ir šilumai. Kailis apsaugo juos nuo šal

čio ir šilumos.

HELP WANTEQ — MALE 
Darbininky Reikia

REAL ESTATE SALES
WE NEED a BROKER and/or Self ■ 

Producing Salesman. Highest Com
missions. Illinois and Wisconsin 

Properties.
Call MR. KORTAS 

VACATION SITES 
884-1250

REIKALINGAS ŽMOGUS 
RYTAIS TAVERNAI APVALYTI

o vėliau padirbėti už baro. Lengvas 
darbas, geras atlyginimas. > 

Pageidautantis prašomas skambinti 
po pietų šiuo telefonu:

PR 8-9721

MISCELLANEOUS FOR SALE 
įvairūs Pardavimai

LIETUVIŠKI SŪDYTI IR RŪKYTI 
MĖSOS PRODUKTAI: „ . 

lašiniai, kumpiai, skilandžiai, dešros, 
šoninės ir kitkas.

5200 So. WHIPPLE St., 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Gamintojas V. DUKSTAS.

Tel. 778-2537

REAL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui | Namai, Žemė'— Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAL’SKAS, Preadentas * -

2212 W. Cermak Road. Chicago^-III. Virginia 7-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
Juozo Liūdžiaus Raštai

Straipsniai, atsiminimai. 246 puslapiai, kaina $3.00.
PETRONĖLĖS LIŪDŽIUVIENĖS

ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU
88 puslapiai. Kaina $1.00.

Abi knygas galima gauti “Naujienose” arba pasiuntus 
pinigus tokiu adresu:

“NAUJIENOS”, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILL. 
y. -------- ------- -------- — ’ ■...... ■ if

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS ' 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 8 TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių. 

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
----------------- -- 1 - - -........ .... . ................................. ....

^.IXIAL,. ' n, ..ir.ll'.LtfJ.rL.T ' ■ ■■■ .... .... : ...IWMIBJ1UL...... . lUMW

MOVING —■ Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiaL Ilgų metų patyrimas.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 59th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 Se. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 
Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. VALANTINAS

lui, paskirtam jiems vadovau
ti.

Socialistų vadas Mario So
ares pareiškė, kad dabar ski
limas tarp valdžios ir portu
galų tautos daugumos dar pa
gilėjo ir jau esama arti pilieti
nio Laro ir naujo perversmo.

Šią savaitę numatytas vadi
namosios kariškių Revoliuci
nės tarybos posėdis, kuriame 
bus sprendžiama, ar leistis į 
nuolaidas opozicijai, ar imtis 
griežtų priemonių prieš antiko- 
munistus. Dėl to ir Goncalves 
iškilmingas įvesdinimas į ka
riuomenės vado pareigas lai
kinai buvo atidėtas.

šiuo metu Portugalijoje 
viens prieš kitą stovi du nea
pykanta įkaitę frontai: iš vie
nos pusės kariškių Revoliucinė 
taryba, prokomunistinė vyriau
sybė ir apie 12 procentų balsų 
rinkimuose gavę komunistai ir 
iš kitos — Mario Soares vado
vaujami socialistai, katalikiš
kosios partijos, maoistai ir ki
tos srovės, bendrai gavusios 
82 procentus balsų. Sakoma, 
kad kol kas Portugalijoje pi
lietinis karas nekyla tik dėl to, 
kad šie frontai nėra tiksliai ap
skaičiavę savo pajėgumo ir 
prisibijo, kad tokio sąmyšio 
metu neiškiltų vėl fašistinė 
diktatūra.

tus, bet pasiliko dvi moteris, ku
rios padėjo maišą su 1,300.000 
dolerių į mašiną, pačios įlipo ir 
pasileido Paryžiaus gatvėmis. 
Paryžiaus policija vijos plėši
kus, bet . nepavijo. Viename 
priemiestyje plėšikai paliko, abi 
moteris ir gautą mašiną. Jie su
lipo į stovėjusią gerą mašiną ir, 
pabėgo. Paryžiaus policija jau 
buvo bečiupanti plėšikus, bet 
nepajėgė jų pavyti.

Tautiniu grupių 
valgig festivalis

Rengia marketparkieciai 
ateinantį sekmadienį

Marquette Parko Lietuvių Na
mų Savininkų organizacijos val
dyba kartu su Chičagos .pietva
karinėmis organizacijomis '-ren
gia tautinių grupių valgių fes
tivali, sekmadieni, rugsėjo mėn. 
14-tą dieną 1 vai. po pietų, 7724 
South Kedzie Ave., Woodlawn 
Legion Post salėje. •

Pasižadėjo dalyvauti virš 15 
tautinių grupių su savo tradici
niais valgiais ir menine dalimi. 
Lietuviai dalyvaus su lietuviš
kais valgiais ir menine dalimi, 
kurią išpildys Jaunimo ‘ Centro 
tautinių šokių grupė ir B. Pakš
to tautinės muzikos ansamblis.

Lietuviai prašomi • skaitlingai 
dalyvauti. ; • '

- Stasys- Patlaba, sękr.

-JUBILIEJINIŲ WTU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metu. Minint tą sukakti, 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 lietuvių laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos J sandėrius su okupantais ar jų įgalioti
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 vadovybe ir Vajaus komisija Jubiliejinių 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: Chlcagofe Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — SI 6.00, 

trims men. — $830, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. — 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Tennessee uždraudė 
garbinti gyvates

NASHVILLE, Tenn. — Ten
nessee valst. aukščiausias teis
mas uždraudė religinių ceremo
nijų metu Į rankas imti gyvates 
ir gerti nuodus. Visais 5 balsais 
prieš 0 senatas ištarė, kad vals
tybė “turi teisę apsisaugoti nuo 
bereikalingo našlių ir našlaičių 
dauginimo”.

Byla, pasiekusi aukščiausią 
teismą, prasidėjo kai apskrities 
teismas uždraudė (pareiškė in
junction) Holiness bažnyčios 
Tennessee kalnuose kunigui Lis
ton Pack savo bažnyčioje pamal
dų metu imti Į rankas ir rodyti 
nuodingas ir pavojingas gyvates. 
Aukšč. teismas injunction pa
tvirtino, argumentuodamas, kad 
žmonių pilnoje maldykloje, be 
jokių apsaugos priemonių, vai
kams aplinkui bėgiojant, “eks
tazėje “garbinti” tokius pavo
jingus padarus” negalima leisti.

r TRUMPAI J

• J ' o * -p' : .

— Korp! Nėo-Lithuania, Cen
tro valdyba ruošia, suvažiavimą 
rugsėjo 13 ir 14'id. Chičagos 
Tautiniuose namuose. Ten pat 
bus suvažiavimo1 pobūvis, ku
rio svečius registruoja Bronius 
Kasakaitis.

— Chičagos Lietuvių opera 
šio sezono pastatymais minės 
savo veiklos dvidešimtmetį. Bus 
statomos kompozitorių Julijaus 
Gaidelio ir Jeronimo Kačinsko 
vienaveiksmės operos. Operos 
choro pirmoji šio sezono repe
ticija bus rugsėjo 19 d. 8 vai. 
vak Jaunimo centre. Priimami 
nauji choristai. Jie prašomi at
vykti į repeticiją.

— Amerikos Raudonasis Kry
žius, 43 Ohio St., Chicago, Ill. 
60611, praneša apie šių asmenų

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, 

Chicago, HL 60608

Siunčiu doL Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio 
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

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

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

ADRESAS_______________________________________ i—

GARSINKITĖS naujienose

PARYŽIAUS GROBIKAI 
MOKĖJO PASPRUKTI

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Paryžiaus policija buvo apsupu
si du drąsius plėšikus ir žmonių 
grobikus, bet jie pajėgė iš poli
cijos nagų sumaniai pasprukti.

Pirmadienį jiedu įsiveržė į di
džiausią Paryžiaus banką ir pa
ėmė 7 įkaitus. Jie pastebėjo, 
kad policija supa banką ir gali 
jiems pakenkti. Tada jie parei
kalavo iš policijos, kad ji duotų 
gerą mašiną pabėgti, padėtų pi
nigus prie banko /durų ir leistų 
jiems pabėgti, jeigu nori, kad 
įkaitai liktų gyvi".

Policija patenkino plėšikų 
reikalavimus. Jie paleido 5 jkai-

LIETUVOS MENAS
(Iš Balzeko muziejaus foto archyvų)

paieškojimus: Alkevičius Pet
ras ieškomas žmonos AlkeviČie- 
nės Magdalenos; Bandzinas Pra
nas; Mykolo sūnus, ieškomas 
sūnėno Bandzino Prano, sūnaus 
Petro; Kusta Juozas - Yustas, 
ieškomas brolio Kustos Antano; 
Tūlis Antanas, sūnus Antano, 
ieškomas sesers Shwaghdene 
Mariona, duktė Antano. Paieš
komi arba juos žiną prašomi 
pranešti Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Foreign Inquiry Servi
ce departamentui virš nurodytu 
adresų. Tel. 467-5800.

— Dr. Gregory Petkus, vete
rinarijos gydytojas- Auroroj, 
naudoja paskutiniais metais pa
garsėjusį “acupuncture” gydy
mo būdą, pritaikindamas gy
vuliams. Tuo gydymu jis pagan? 
sėjo aplinkoje ir toli siekian
čioje spaudoje. Dr. G. Petkus 
yra žinomo marketparkiečio 
Donald A. Petkaus sūhus ir ci- 
ceriečio Antano Petkaus sūnė
nas.

— /William Rapčikas, gyv. 
Bridgton Parko kolonijoj, pra
eitą šeštadienį vakare laukda
mas autobuso prie 39 ir Western 
gatvių buvo iš parko einančių 
trijų vaikinų užpultas. Atėmė 
laikrodį; ir piniginę, kurioje bu
vę keliolika dolerių. Vaikinai 
buvo, užsidėję kaukes.

— Pedagoginio Lituanistikos 
-Instituto Akivaizdinis skyrius 
mokslo metus pradės 1975. 9.
13 (šeštadienį, ryto 9 valandą), 
naujų studentų imatrikuliacija. 
Po imatrikuliacijos bus paskai
tos visų kursų studentams.

— Kanados Lietuvių Bendruo
menės Tarybos posėdžiai įvyks 
spalio 11 d. Hamiltono lietuvių 
parapijos salėje ryšium su I-ja 
Kanados lietuvių Tautinių šokių 
ir Dainų švente taip pat su tra
dicinėmis Kanados Lietuvių 
Dienomis spalio 11—12 d. Lau
kiama svečių ne tik iš visos Ka
nados, bet ir iš Amerikos. Šven
tei ruošti, koordinuoti, priimti 
svečius ir kitiems darbams yra 
sudarytas komitetas ir komisi
jos. Organizaciniam komitetui 
vadovauja Liucija Skripkutė. 
Dėl nakvynių rezervacijos ir pa- 
piginimų patartina kreiptis į K. 
Deksnį, 36 Cherrick St., Hamil
ton, Ont. Tel. 547-6704.

i Pirmyn choras ruošia šei
mynišką pikniką rugsėjo mėn.
14 d. 3 vai. po piet Vyčių salėje
ir sodelyjeT2455 West 47 Street. 
Kviečiame visus narius ir jų šei
mas ir tuos kurie įdomaujasi 
šio choro veikla prisijungti prie 
mūsų jaukios šeimos. Vaišės 
nariams veltui. (Pr).

Dali. Miko šileikio apžval
ginės tapybos parodos atidary
mas įvyks š. m. spalio mėn. 
4 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Čiurlionio Galerijoje, Ine. nau
juose Midland Savings & Loan 
Assn, rūmuose, 8929 So. Hariem 
Ave., Bridgeview, HL Išstato 
56 darbus: portretai ir įvairus 
žanras, apimąs 50 metų laiko
tarpį.

Čiurlionio Galerija 
(Pr).

6455 So. Kedzie Avė. — 778-2233
3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 

pėdų sklypas. Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000. Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

SAVININKAS PARDUODA 
ŠVARŲ IR PATRAUKLŲ 
-6 KAMBARIŲ BUNGALOW

Tuojau galima užimti, 
58-tos ir So. St. Louis 

apylinkėj.
Skambinti angliškai.

Tel. HE 4-8232.

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

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
proga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai.pagal gautus pagei
davimus ir galinių skaitytojų 
adresus.

PRIEŠ MOKSLO METUS
7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA.

2 vonios. Gražus beismantas. 2 auto 
garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750. *
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūru gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. Įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTU 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. 
$23 900

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 mūsų. 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
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Kas žlugdė ir žlugdo lietu
vių tautą. Tai naujai išėjusios 
A. D. Kizlio Kizlaičio 127 pusla
pių knygos pavadinimas. Jos 
kaina S2.25. Autorius, recenzuo
damas V. žemaičio vandenvar
džius ir piliakalnius, gvildena 
istorinius ir šių dienu lietuviu 
tautinės savižudybės aspektus. 
Nurodo 'būdus, kaip išsilaisvin
ti iš užgožusios svetimųjų dva
sinės vergijos ir medžiaginio iš
naudojimo.

NAUJIENOSE galima gauti 
tik po vieną knygos egzemplio
rių, atsiuntus nurodytai burnai 
iekį tokiu adresu: NAUJIENOS, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
ŪL 60608.

BUTU. NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TITRTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

------- l------- ... i I

I
M. A. ŠIMKUS 
Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, glminly 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Na my Statyba Ir Remontas

TERRA
Brin^enybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef 434-4660

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, III. 6063Z Tel. YA 7-5980 
\ . ------_■

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vieninteli
lietuvj kai liniuką

Chicago je

NORMANĄ

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir
677-8439 

(buto)

185 North Wabash Avenue 
Floor Chicago, Dl. 60601

— hn m

HEATING CONTRACTOR 
[rengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visu rūšių namo ap- 
nldymo pečius, air-conditioning. van- 
lens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. TeL VI 7-3447

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

■------------ -------"„ -i—----- ------ -

DĖMESIO
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai 560 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. L A U R A I T I S.

4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

— - - - —— —

A. T V E R A S 
laikrodžiai ir brangenybės 

Pardavimas ir Taisymas • 
2646 WEST 69th STREET 

Tolof.: REpublIc 7-1941
... . ........... R

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI. TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




