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Neleidžia laikraštininkams lankyti sovietu 
teritorijos, neleidžia šeimoms susijungti

—- MASKVA, Rusija. — Prieš 6 savaites sovietų valdžia Hel
sinkyje pasirašė tarptautinius pasižadėjimus, bet iki šio meto nei 
vieno jų nepildo, — praneša Chicago Tribune korespondentas 
Maskvoje James O. Jackson.

Komunistų partijos sekreto
rius Brežnevas, kartu su kitais 
Europos valstybių vaidais rugp.
1 d. pasirašydamas Helsikio ak- 1 
tus, prižadėjo leisti laikraštinin
kams laisviau įvažiuoti į Sovietų 
Sąjungą ir laisviau važinėti pa
čioje sovietų teritorijoje, bet tai 
buvo tiktai Helsinkyje viešai pa
darytas pažadas.

Reporteriai vizos turi laukti 
Varšuvoje

Sovietų valdžia prižadėjo lais
viau įleisti reporterius, bet ji ne
įsileido Amerikos žinių agentūros 
korespondento, atvykusio prie 
sovietų sienos. Jis buvo privers
tas grįžti į Varšuvą' ir ten pra

laukti septynias dienas, kol iš 
Maskvos atėjo leidimas Įvažiuoti 
Į Sovietų Sąjungą. Be to, Brežne
vas pasižadėjo leisti vyrui iš
vykti pas žmoną arba žmonai 
ir vaikams išvykti pas vyrą ir 
tėvus,- bet iki šio meto dar nei 
vienas šeimos narys negavo lei
dimo išvažiuoti. Amerikos- kon
sulatas Įteikė sovietų valdžiai 
sąrašą 600 žmonių, norinčių iš
vykti iš Sovietų Sąjungos, bet 
sovietų valdžia per 6 savaites nei 
vieno neišleido.

Kai kurie žmonės prašė sovie
tų valdžią leidimo išvažiuoti po 
keliolika kartų, bet nieko iš to 
neišėjo. Visa eilė žmonių 'lau
kia išvažiavimo vizos ištisą 30 
metų. Daugelis manė, kad Hel
sinkio aktai paskubins šį reika
lą, bet dar nei vienas leidimo iš
važiuoti negavo. Užsienio ko
respondentai užsakė kelis Ame
rikos žurnalus, bet jų dar nega
vo.

CHICAGO. — Spėjamai, kad 
encephalitis (miego liga) apsir- 
gimų visame Illinojuje nuo tos 
ligos atsirado iki šiol buvo 183. 
Cook apskrityje, tai yra Chica- 
goje su priemiesčiais paskutinė
mis dienomis apsirgo 7 asmenys, 
bet tik dviem, atvejais Įtariama, 
kad tai gali būti miego liga. Svei
katos apsaugos pareigūnai tvir
tina,- kad ta uodų išnešiojamoji., 
liga jau praeina.

SANTIAGO, Čilė. — Valdan
čiajai karininkų džuntai besiruo
šiant švęsti dviejų metų sukak
tį nuo valdžios paėmimo Į kariš
kių rankas, valdžios rėmėjų laik
raščio La Segunda direktoriaus 
Mario Carneiro rankose sprogo 
bomba, kuri buvo gražiai Įpa
kuota ir atsiųsta kaip dovana. 
Carneiro nugabentas Į ligoninę 
sunkiai sužeistas.

Alabamoje yra įsteigtas Marshall© vardo Erdviu Centras, kuriame vedami įvairiausi bandymai. 
Paveiksle matome modernišką "sofą", su kuria privalo susipažinti kiekvienas astronautas. Tai 
vienintelė tokia "sofa" visame krašte. Į erdvę pakilti norintieji astronautai turės atvykti į Ala

bama ir šiame centre susipažinti su erdvėlaivyje randama "sofa".

Demokratai juda
PITTSBURGH. — United 

Steelworkers (plieno) darbinin
kų unijos prezidentas I. W. 
Abel kalbėdamas 300 delegatams 
AFL-CIO industrijos darbininkų 
konvencijoje sukritikavęs For
do administracijos ekonominę ir 
socialinę politiką, ragino 1976 
metais prezidentu rinkti demo
kratą.

“Po septynerių metų Niksono 
ir Fordo valdžios turtingieji pa- 

- sidarė turtingesni, o neturtin
gieji neturtingesni — palikti 
kaip išmano grumtis su dviguba 
— infliacijos ir nedarbo našta”, 
pasakė Abel.

AFL-CIO Unijos Industrinio 
Departamento delegatai šioje 
konvencijoje atstovauja 5.5 mi
lijonus industrijos darbininkų.

WASHINGTONAS. — Laivų 
pakrovė j ai, AFL-CIO prezidento 
George Meany “laiminami”, nuo 
praeito trečiadienio pradėjo pa
krauti Sovietų gabenamus grū
dus, bet farmerių organizacijų 
lyderiai piktai kaltina Fordo ad
ministraciją, kad ji “kapitulia
vusi” prieš unijų spaudimą.

TOKIO. — Grupė jaunų vyrų 
plieno lazdomis apsiginklavę įme
tė devynias padegamas bombas 
(“molotovo koktelius”) į Japo
nijos užsienių reik, ministerio 
Kiiči Myazava namus. Prasidė
jusį gaisrą laiku atskubėję ug
niagesiai užgesino. Pats ministe
ris tuo metu buvo savo ministe
rijoje.

LONDONAS. — Britų vy
riausybė trečiadienį pasiūlė iš
leisti griežtesnius įstatymus ko
vai prieš rasinę diskriminaciją 
darbų, butų, švietimo, garsini
mų ir reikmenimis aprūpinimo 
srityse. Prieš tą pasiūlymą, vy
riausybės išleistame “baltajame 
popieriuje” rašoma, kad valsty
bė turi pareigą ir galią išnaikin
ti “spalvų” (rasių) užtvaras ir 
bausti tokius, kurie laužo įsta
tymus.

LISABONAS, Portugalija. — 
Ketvirtadienio rytą anksti spro
go bombos Ispanijos ^ambasado- 
je, Sheraton viešbutyje ir Ispa
nų Oro Linijos Iberia ofise. Gru
pė, pasivadinusi Internationalist 
Revolutionary Solidarity, paskel
bė, kad tai buvo jų darbas. Gru
pė reikalavo paleisti laisvėn du 
baskus, kurie Ispanijoje yra nu
teisti mirties bausme už vieno 
civilinės gvardijos kario nužu
dymą.

LISABONAS, Portugalija. — 
Premjeras admirolas Jose Pin
heiro de Azaveda, neįstengęs 
kaip žadėjo iki ketvirtadienio 
sudaryti savo vadovaujamo koa
licinio ministerių kabineto, tre
čiadienį tebesitarė su partinių 
grupių vadais: socialistų lyderiu 
Mario delegacija Pasitarimuose 
dalyvauja ir prezidentas Francis
co da Costa Gomes. Pasitarimai 

I tęsiasi.

IŠPROTĖJUSIŲ ŽMOGŽUDŽIŲ GAUJAI
Buvę numatyta nužudyti 75 žymius žmones
SACRAMENTO, Calif. — Federalinis grand jury trečia

dienį apkaltino masinio žudiko Manson mokinę Ms. Lynettė Alice 
Fromme pasikėsinimu nužudyti prezidentą Fordą. Jei bus nu
teista, jai gresia visam amžiui kalėjimas, pritaikant įstatymą, 
išleistą po prezidento John F. Kennedy nužudymo, 1963 metais.

Prezidentui atvykus Į Kalifor
nijos sostinę ir su žmonėmis be- 
sisveikinant ji buvo prasiskver
busi prie prezidento per pora 

..pėdų atstu ir ištiesus į jį .45 ka
libro automatinį revolverį, tik 
nespėjo iššauti, kadangi vienas 
iš prezidento sargų spėjo ginklą 
išmušti iš rankos. Ji bus pirmoji

■ teisiama pagal 1965 metais iš-
• leistą federalinį įstatymą.

Sacramento. — Sandra Good, 
kita masinio žmogžudžio Man- 
sono “kulto” pasekėja ir jo “šei
mos” mirė, Alice Fromme draugė 
ir viename kambaryje su ja gy
venanti, davė New Orleans ra
dijo stoties WWL bendradar- 

, biui Bob Ruby, pasikalbėjimą, 
pareikšdama, kad esą numatyta 
nužudyti apie 75 asmenys iš 
įvairių profesijų,

• egzegutyvai tokių biznių, kaip 
medžio, aliejaus, chemikalų 
pramonės energijos ir maisto, 
kurių firmos teršia žemės ap
linką. Bent šešių asmenų ji davė 
ir pavardes, pagrasindama, kad

■ “visi, kas teršia žemę, naikina 
laukinę gamtą ir kerta medžius, 
verčiau lai tuč tuojau sustoja 
taip darę, nes jie patys ir jų žmo-

1 nos bus baisiai nužudyti... Žu-
• dymai yra reikalingi, nes žmo

nės patys sau bėdos ieško skriau- 
sdami žemę, dėstė mergina sa
vo “filosofiją”, į klausimą kas 
tas egzekucijas atliks, atsaky
dama, kad esąs “Internacionali
nis Retribucijų Teismas” ir siū
lydama, kad visam amžiui ka
lėjimo bausme nubaustas masi
nis žudikas Charles Manson bū
tų pakviestas į Jungtines Tau
tas.

Kaip Ms. Fromme, 26 metų 
amžiaus, taip Sandra Good, 30,

Ltn. William Galley 
bausmė patvirtinta

NEW ORLEANS. — Fede
ralinis Apeliacijų Teismas tre
čiadienį patvirtino buvusiam Ar
mijos Įeit. William L. Calley ka
riuomenės teismo skirtą baus
mę už masinį žmonių žudymą 
My Lai kaime 
metu.

Vietnamo karo

yra įsitikinęs, 
gavo teisingą

daugiausiai

“Šis teismas 
kad lt. Calley 
sprendimą kariuomenės teisme 
už jo būrio nusikaltimą prieš ci
vilius Vietnamo piliečius My Lai 
kaime. “Tai buvo tragiškiausias 
Įvykis šios valstybės (JAV) gin
kluotų pajėgų istorijoje”, astuo
niais balsais prieš penkis pareiš
kė apeliacijų teismas. Caley ape
liacija prieš jį nuteisusio Dis- 
trikto teismo sprendimą buvo re
miama tuo, kad lt. Calley byla 
buvo perdaug išreklamuota ir 
dėl to negalėjo būti bešališka. 
Calley advokatas Houston Gor- Į 
don pareiškė, kad apeliuos j U. 
S. Aukščiausiąjį Teismą.

Calley originaliai buvo 1971 
metais nuteistas visam amžiui 
kalėjimo, bet laikui bėgant įvai
riais legaliais būdais jo bausmė 
buvo nuolat sumažinama.

BUENOS AIRES. — Aukš
tas peronistų partijos šulas pra
nešė, kad prezidentė Maria Es- 
tela Peron išvyksta ilgų atosto
gų sveikatai taisyti. Atostogos 
truks 45 dienas.

yra Man šono “šeimos” narės ir 
jo pasekėjos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

gano platy "niekeno" ruožą
BEIRUTAS, Libanas. — Libano premjeras Rašid Karami, 

ištisą savaitę besitaręs su politinių grupių vadais, nutarė leisti 
Libano kariuomenei atstatyti tvarką ne tik Tripolyje, bet ir -ki
tose krašto vietovėse. Bet pasitarimai su kariaujančiom pusėm 
ir įsakinėjimai Tripolio ginkluotų gaujų vadams nieko nepadėjo. 
Vienas gražiausių Libano miestų į kelias dienas virto pasibaisėji
mo vieta. Vagiliai ir pasipelnymo ieškantieji pradėjo plėšti krau
tuves ir sandėlius. Policija buvo bejėgė, nes ginkluotų gaujų 
skaičius buvo žymiai didesnis, negu policininkų. Be to, ginkluo
tieji nesilaiko jokių taisyklių.

Premjeras Karami, gavęs ka
bineto daugumos pritarimą, įsa
kė kariuomenei tuojau atstaty
ti tvarką Tripolyje. Jeigu vy
riausybė dar kelias dienas leis 
ginkluotoms gaujoms siausti, tai 
pusė miesto gyventojų bus iš
žudyta ir apiplėštos pačios svar
biausios prekybos ir pramo
nės Įstaigos.

Visuomenei buvo pranešta, 
kad kariai ryžosi tvarką atstaty
ti., bet buvęs kariuomenės štabo 
viršininkas gen. Iskander Ga
nem visą reikalą vilkino tr neno
rėjo. kad kariuomenė įsimaišy
tų Į krašto vidaus reikalus. Jis 
premjerui ir kitiems vyriausy
bės nariams aiškino, kad gali 
prasidėti pilietinis karas, jeigu 
kariuomenė imsis malšinti jau 
dabar pusėtinai įkaitusias pu
ses. Premjeras pirmą dieną tikė
josi veiksmų tvarkai atstatyti, 
bet gen. Ganem neskubėjo. Jis 
ir toliau tebekalbėjo apie gali
mą pavojų visai valstybei.

Tada premjeras Karami, jau 
visai nesitaręs su kitais kabine
to nariais, pavarė kariuomenės 
vadą gen. Iskander Ganem, pul
kininką Hanna Said pakėlė į ne- 
nerolus, paskyrė kariuomenės 
štabo štabo viršininko pareigoms 
ir įsakė vykdyti buvusiam karo 
vadui duotą įsakymą. Gen. Said 
tuojau pasiuntė karius į Tri
polį, į taip vadinamą “niekieno 
žemę”, esankią tarp abiejų ko
vojančių pusių.

Be to, gen. Said kariaujančiom 
pusėm įsakė mesti ginklus ir 
trauktis į taikos pozicijas. Jis 
pats tuojau susižinojo su abiejų 
pusių vadais ir liepė jiems pra
plėsti “niekeno zoną”, o vėliau 
sunešti visus ginklus į karo va
do nurodytas vietas. Jis kiek
vienam Tripolio gyventojui aiš
kiai pasekė, kad bus baudžiamas 
kiekvienas, kuris neatiduos gin
klo ir šaudmenų.

Naujas karo vadas panašių 
priemonių imasi ir kalnuotoje 
Zgortos srityje. Mahometonai 
yra apsupę Zgortą veik iš visų 
pusių ir neleidžia vietos gyven
tojams net būtiniausių daržovių 
provincijoje įsigyti. Kalnų ke
liai užbarikaduoti.

Gen. Said pirmiausia ir Zgor
tos srityje įsakė palikti “nieke
no plotą”. į kurį jis siunčia ka
reivius. Jeigu bet kuri pusė pra
dės trukdyti kariams “niekeno” 
zoną plėsti, tai visa kariuome
nės jėga bus nukreipta prieš 
tvarkos ardytojus.

Vyi-uja įsitikinimas, kad nau
jas kariuomenės vadas ne tik 
atstatys tvarką visame krašte, 

Į bet jis nuginkluos visas kariauti 
Į pasiryžusias grupes, įskaitant ir

o Arabų tarpe bandoma va
ryti labai piktą propagandą prieš 
prezidentą Anwar Sadatą, su
tikusį taikytis su Izraeliu. Ją 
skleidžia ne tik kraštutiniai na
cionalistai, bet ir komunistai. 
Pasakojama, kad buvo kėsintasi 
Egipto prezidentą nužudyti.

■o Chičagos mokytojų unijos 
vadai prašo teisėją leisti nuteis
tam Normąn Swensonui vesti 
pasitarimus dėl algų pakėlimo. 
Teisėjas padėjo Swensona 5 mė
nesiams į kalėjimą ir įsakė ne
duoti jam jokių privilegijų. Tuo 
tarpu Swenson iš vienutės įsa
kinėja unijos nariams, kaip jie 
privalo toliau vesti derybas.

♦ Policija suėmė 23 metų 
Walter Kalisz, kurį kaltina rugp.
19 sumušus Marquette Parke 
juodį Tribune reporterį Stephen 
Gamett. Anksčiau jau buvo su
imtas 24 metų Dennis Biskup.

■* Čilės dienraštyje La Segun- 
da sprogo didelė bomba. Smar
kiai sužeidusi redaktorių. Bom
ba į redakciją buvo atsiųsta paš
tu.

♦ Kinijos dirbtuvėse prasidė
jo neramumai. Hangchow miesto 
šilko dirbtuvių darbininkai ne
patenkinti sunkiomis darbo ir 
gyvenimo sąlygomis.

♦ Sovietinės politikos šalinin
kai Angoloje atėmė iš nepriklau
somos Angolos šalininkų CaJixto 
miestą.

-*• Filipinų prezidentas Fer
dinand Marcos pradėjo pasitari
mus su JAV atstovais dėl Ame
rikos bazių. Pirma jis norėjo, 
kad amerikiečiai greičiau išsi
kraustytų, bet dabar jau prašo, 
kad jie dar ilgiems metams pasi
liktu dabartinėse laivyno ir avi
acijos bazėse.

Vakarų Vokietija sutiko pa
skolinti komunistinei Lenkijai 
veik pusantro bilijono markių, 
bet pinigų neduoda, kol lenkai 
neiškeis 125,000 Lenkijoje dar i bet jis nuginkluos visas kariauti 
gyvenančių vokiečių. |

palestiniečius. Iki šio meto dau
giausia nesusipratimų kėlė gink
luoti palestiniečiai. Krašto gy
ventojai jų nenori, nes jie neša 
netvarką ir provokuoja Izraelį. 
Egiptui susitarus su Izraeliu, Li
banas nori taikos su savo kaimy
nais.

Raudonoji Kinija 
pasisavino Tibetą 
Hong Kong. — Kinijos komu-

I >

Įrištų laikraštis “Peoples Daily” 
paskelbė, kad Tibetas yra Kini
jos teritorijos “neatskiriama da
lis ir kad Dalai Lamos viltis at
gauti... sostą “sapnas ir svajo
nė.” Dešimties metų po Tibeto 
okupacijos ir inkorporacijos su
kakties proga “Peoples Daily”, 
kad sistema, kur Dalai Lama 
garbiamas kaip budistų “dievas- 
karalius”, yra baigta amžinai”. 
■Kinija tą 560,000 ketvirtainių 
mylių karalystę Himalajų kal
nuose inkorporavo 1965 metais. 
Laikraštis tačiau neslepia, kad 
Tibetas tebesipriešina kinų val
džiai ir kolonizacijai.

Lamos šalininkams 
pasiūlė amnestiją 
HONG KONG. — Dešimties 

metų nuo Tibeto aneksijos pro
ga Kinija pasiūlė amnestiją rė
mėjams ir šalininkams “dievo 
kariaus” Dalai Lamos, kurs 
Tibeto sukilimo 1959 metais pa
bėgo į Indiją.

Spėjama, kad amnestija lie
čia ir tuos tibetiečius, kurie pa
siliko nebėgę, ir visą laiką prie
šinosi Tibeto okupacijai. Tibe
to teritorija užima visą aštun
tąją Kinijos teritorijos dalį.

Amnestijos pasiūlymą padarė 
Hua Kuo-feng, Kinijos saugumo 
jėgų viršininkas savo kalboje 
viešame susirinkime Tibeto sos
tinėje Lhasa, kaip praneša Nes 
China News agentūra.

OTTAWA. Kanada. Finansų 
ministeris John Turner, skaito
mas dabartinio ministerio pirmi
ninko Pierre Trudeau įpėdiniu, 
trečiadienį įteikė savo rezigna
ciją ir pasitraukia iš valdžios 
pareigų į privatų gyvenimą.

Vėsiau.
Saulė teka 6:27, leidžiasi 7:06.



PETRAS FARBAS

Kodėl žvėreliai gyvena fen, o ne kitur
Kokiu būdu sala taip greit i vūnų izoliuotumą, paprastai 

atsigavo? Nesunkias žolių ir labai dramatiškos esti svetimų [ 
rūšių įsiveržimo pasekmės. Gy
vūnai, prisitaikę gyventi sa-į

orchidėjų sėklas, paparčių spo
ras atnešė vėjas. Stambūs.ko-; 
koso riešutai ktplšukė jūra. 
F»gdk rr meliono metfinų sėk-, 
lų gilėjo atnešti paukščiai, ku
rie lesa Šiuos vaišius Tr prary
ja sėklas. Gyvūnai buvo už
nešti į salą per audras arba pa
kliuvo čia sykiu su įvairiais 
plūduruojanėiais daiktais, šiuo 
metu Krakatau gyvybė virte 
verda, tačiau dar nepasiekė 
pusiausvyros. Toli gražu ne 
visi kitados čia gyvenę augalai 
ir gyvūnai sugrįžo į salą, ir 
rūšių santykiai dar ne visai 
nusistovėjo. Pavyzdžiui, žiur-

loje ir, nesant čia priešų, pra
radę bet kokias gyvybines adap 
tacijas, pasirodo esą visiškai 
bejėgiai pasipriešinti įsibrovė
liams. Sulaukėję šunys ir ka
tės, naminės žiurkės ir pelės, 
pakliuvę į tokias salas sykiu 
su atradėju laivais, žiauriai 
susidorodavo su salos gyvū
nais, kurie ligi tol turėjo ma
žai priešų. Lord Chau saloje, 
esančioje ties rytiniu Austra
lijos pakraščiu, veisėsi nuo
stabūs paukščiai. 1918 metais 
sudužus vienam laivui, į salą

New Yorke įvyko guminiu pūsliy pūtimo kontestas. Paveiksle matome niujorkiečius Randy Tate 
/kairėje, John Stearns (viduryje) ir Tomą Seavers. Visi trys buvo patys geriausieji guminiy 
pūslių pūtėjai. Randy pirmoji prakišo, josios pūslė sprogo. Tomui taip pat nepavyko, o Johnny 

išpūtė pačią didžiausią ir laimėjo pirmuoju.

siaubė kitados nepaprastai §au 
sius Didžiųjų^ ežerų lašišinių 
žuvų telkinius. Neporinis šilk
verpis, vabzdys, su kuriuo be 
kovodamos Jungtinės Valstijos 
kasmet išmeta porą milijonų 
dolerių, atvežtas iš Europos ir 
netyčia paleistas vieno pran
cūzo, bebendant sukrvžminti 
jį sū šilkmediniu šilkverpiu. 
Labai daug šiaurės Amerikos 
pavojingų kenkėjų — ne savi, 
o atgabenti ir, nesant kitų pa
razitų bei grobuonių, nėra 
kam kontroliuoti jų paplitimo.

Gyvename tokiais laikais, 
kuomet vyksta intensvvus rū
šių maišymas. Augalai ir gy
vūnai tarsi pajudėjo. Iš Bra
zilijos prasiskverbęs virusas 
miksomatozė neseniai sunaiki 
no daugybę Australijos, Brita-

siskverbęs Kolorado vabalas 
daug kur siaubia bulvių der
lius. Kur tik Bepažvelgsi, Smar
kiai susiūbavusi natūralioji 
pusiausvyra. Jau geras Šimt
metis ' žmogus perkeldrnėja 
įvairias rūšis į jiems svetimas 
sritis. Palaipsnis keitimasis 
bendrijose, anksčiau trtikęs 
milijonus metų, mūsų dieno
mis labai paspartintas. “Netu
rime teisės apsirikti, — tvirti
na garsus ekologas Čarlzas El
tonas. — Mes esame didžiulių 
Žemės floros ir faunos pasikei
timų liudininkai”.

(Iš “Populiariosios ekologi
jos”).

"NAUJIENO?’ VEKVIENO
L ’ E T V V I 0

DAUGAS 7« BIČIULISkių ;— vienais metais tiek pri- 
siveisia, kad jos neturi ko ėsti, 
o kitais, atvirkščiai, čia jų la
bai nedaug.

Tačiau reikia turėti galvoje, 
kad Krakatau yra tik už ketu
riasdešimt kilometrų nuo kles
tinčios salos. 0 kaip būtų vy
kęs kolonizavimas, jeigu arti-' 
miaušias gyvybės šaltinis bū-’ 
tų *per tūkstantį mylių! šiuo 
atveju gyvybės atkūrimui bū
tų prireikę tūkstantmečių, ir tai 
kažin ar ne pernelyg optimis
tiškai prognozuojame.

Dėl tų pačių priežasčių, ku
rios nūlemia salos augalų ir gy-

pakliuvo žiurkės. Per dvejus 
metus visi paukščiai nukelia
vo į rojų. Miniatiūrinis Mas- 
kareno salynas Indijos vande 
nyne paskutiniaisiais metais 
tapo 36 gyvūnų rūšių žuvimo 
arena. Toks išnykimas arba 
išnaikinimas beveik visuomet 
įvyksta tada, kai saloje pasi
rodo ligi tol nebuvę gyvybės 
rūšys, šiurkščiai pažeidžian
čios biocenozėje nusistovėju
sią pusiausvyrą. Tokio įsiver
žimo rezultatas yra vadina
masis “ekologinis sprogimas” 
— neregėtas užsiveisimas tų 
-augalų ir - gyvūnų, kurie ligi

GEROS DOVANOS
110$ KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE"

SU DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
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K. Bielinis, D IENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 psl
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Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu
viu gerbūvis, privalo susipažinti su Žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtiniu stovyk- 

j1 lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.
Juozas Kapačlnskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 

j yra natūrali ankstesniųjų atsiminimų tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai įsikūrusio asmens istorija. Knyga gausiai ihu- 

' struota. 300 psl. Kaina 7 doL
ČlKAGflETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 

Autore 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. $1.50. Yra taip pat 
- i išversta į anglų kalbą.
■ * i -j> ?

D. Kuraiti#, MAGIŠKUOJU KILIMU J VILNIŲ. Kelionės i Lietu 
j1 vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. S3.00.
J D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- 
1 torlaus pastabumą neapgauna Inturisto ir agitpropo propaganda bei 
J užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

Vincas Žemaitis, LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS.
1 3 istoriniai žemėlapiai. 106 psl. Kaina S2.00.

Vincas Žemaitis. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE. 
184 psl. Kaina $130.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 173$ So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060$

atsilankant darbo valandomis arba užsaVant paltu Ir pridedant 
čekį <ar piniginę perlaida.

tol buvo ribojami arba fizinių 
pertvarų, arba kitų gyvų būty
bių egzistavimo.

Susiklosčiusių bendrijų ar
dymas, atgabenus čia naujas 
rūšis, labiausiai paveikė Nau
jąją Zelandiją, kurios klestin
ti fauna ir flora stebėtinai pa
sikeitė. Daug kas čia dar džiu
gina akį, tačiau ekologo žvilgs
nis, besidairantis unikalaus 
augalų ir gyvūnų pasaulio li
kučių, nuolatos atsimuša į 
buldozerių ir žemės ūkio ma
šinų suknaisiotas dirvas. Ži
noma, Naujoji Zelandija pa
tyrė ir. ne vieną natūralų po
veikį, besiliejantį su klimato 
atšalimu, laipsnišku bioceno
zių kitimu, dar prieš civili
zuoto žmogaus atvykimą. Ma- 
oriai, įsikūrę Naujojoje Zelan
dijoje 400 metų prieš čia pasi
rodant Džeimsui Kukui, pa
keitė salos- "vaizdą, . tačiau ne 
taip katastrofiškai; Jie atga
beno į salą nekenksmingų Po
linezijos žiurkių ir neagresy
viu šunų veisle; nei vieni, nei 

Į kiti nepadarė lemiamos žalos 
vietinei faunai.

Realus pavojus kilo tuomet, 
kai .Naujoje Zelandijoje užsi- 
veisė žiurkės ir šunys, atvežti 
.europiečių. Kapitonas Kukas, 
aplankęs salą 1773 ir 1777 įlie
tais atgabeno .čia aviu, ožkų, 
kiaulių, naminių paukščių, 
bulvių, kopūstų, ropių ir kitų 
kultūrinių augalų ir gyvūnų; 
sekantys jūrininkų ir banginių 
medžiotojų apsilankymai dar 
labiau praturtino saloje atvež
tinę florą ir fauną svetimomis 
rūšimis.

Tais laikais laivuose buvo 
įprasta laikyti įvairius gyvu
lius turint tikslą išleisti juos 
pirmoje pasitaikiusioje saloje, 
kur jiems tinkamos gyvenimo 
sąlygos. Tokiu būdu jūreiviai 
stengdavosi užsitikrinti sau 
maisto atsargas, plaukiant at
gal pro tas pačias, salas. Taip 
pat buvo norima padėti čiabu
viams. Kiėk vėliau į salyną 
buvo atgabenta juodųjų ir gies 
mininkų strazdų ir tokių euro
pinių augalų, kaip gervuogių 
ir aviečių. Taip buvo padary
ta dviguba klaida, nes būtent 
Starzdai labiausiai ir platina 
šiuos lėtai plintančius augalus. 
Kažkur apie 1870 metus rimtai 
iškilo triušių problema: ko
vai su jais buvo atgabentos 
kiaunės ir šeškai. Grobuonys 
išplito, tačiau triušių iš esmės 
nesumažėjo.

Europinių augalų ir gyvūnų 
antplūdis ypač sustiprėjo pra
ėjusį Šimtmetį, kubniet Nau
josios Zelandijos gyventojai 
įsigeidė perkelti jiems mielus 
Europos gamtos bruožus į sa
vo naują tėvynę ir sukurti Pie
tų pusrutulyje tikslią Anglijos 
kopiją. Buvo atgabenta apie 

-130 rūšių paukščių — apie 30 
jis jų užsiveisė naujose vielose, 
j Iš žinduolių kolonizuoti nau
jų kraštų atvyko amerikinis 
briedis, elnias vapiti, baltauo- 
degis ir juodauodegis elniai iš 
šiaurės Amerikos; taurusis el- 

Inias ir danielius iš Europos ir 
kl. Imperatoriaus lYano Juo
zapo padovanotosios stirnos 
Naujojoje Zelandijoje taip pa- 
p'i'o. kad jų skaičius vos ne-i

viršijo jų populiacijos tėvynė- ko brangiai mokėti:
je Alpėse. Iš 18 atvežtų žin
duolių rūšių 25 gyveno kaip 
laukinės, jų tarpe sulaukėję 
naminių kiaulių, arklių, avių, 
ožkų ir kačių palikuonys. El
nių ir danielių populiacijos 
pasiekė nepaprastų dydžių.

Kartu su sulaukėjusiomis ož
komis ir kiaulėmis jos nioko
jo gūdžius pirmykščius miš
kus. Kaip pats baisiausias 
kenkėjas, vos ne visai nu- 
griaužiantis medžius, užsire- 
komendavo Australijos oposu
mas, arba kuskusas, 1858 me
tais atgabentas iš Australijos 
kaip verslinis žvėriukas. Šių

daugelis 
niekuo dėtų žvėrelių ir paukš
čių žuvo gaudynėse, skirtose 
ondatroms. Vien tik dviejose 
Škotijos upėse buvo sugauta 
daugiau kaip 1000 ondatrų ir 
tuo pagiu į spąstus pakliuvo 
5783 kitokie žinduoliai ir pauk 
ščiai.

nijos ir Vakarų Europos triu
šių. Iš Amerikos į Europą pra-

)
I

I

smulkių sterblinių šiuo metu i paukštis,

Sąrašas svetimų gyvūnų, ku
rie buvo atvežti į jiems nebū
dingas biogeografines sritis, 
gana didelis, ir jame dažnai 
pasitaiko gyvūnų, mūsų lai-! 
kais jau tipiškų viename ar ki
tame kraštovaizdyje. Pavyz
džiui, varnėnas, šis Europos 

1891 metais buvo 
paleistas į laisvę centriniame 
Niujorko parke. Dabar varnė
nai paplitę visoje Amerikoje 
nuo Atlanto iki Ramiojo van
denyno pakraščių ir nuo Alias
kos iki Meksikos. Tą patį ga
lima pasakyti apie jūrinę nė
gę, primityvią žuvį, kuri pri
sisiurbia prie kitų žuvų kūno 
ir maitinasi jų krauju ir sy
vais; apie 1918 metus Uelendo 
kanalu jinai prasiskverbė į 
Erio ežerą, iš Erio — į kitus ir 
per keletą dešimtmečių nu- ’

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.
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Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 

bus pasiųstas tokiu adresu:
N A U J I E N O S,

1739 So. Halsted St., Chicago, Ilk 60608

Mas

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. -Kiekvienas lietuvis didžiuojasi šavb pievele. Amerikoje 'ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti Reikia, -patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi
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.... ___-_ -Z' — 9 _ > »_«■ __________

I

virto
Kilo

tokia gausybė, kad į elektros 
perdavimo linijų stulpus užsi- 
kabarioję žvėreliai tampa trum
pųjų sujungimų priežastimi.

Iš augalų į Naująją Zelandi
ją buvo atvežtą, apie 400 — 600 
naujų rūšių. Tiesa, nevisi jie 
čia įsigalėjo ir ėmė engti vie
tinę florą, tačiau kai kurie pa
sakiškai suklestėjo. Europinis 
rėžiukas savo tėvynėje pasie
kia gana kuklaus dydžio; Nau
jojoje Zelandijoje jo stiebai iš
auga žmogaus^rankos storio ir 
keturių metrų aukščio;- kar
tais jais visiškai užželia upės. 
Didžiuma miškų žuvo, 
nevaisingomis stepėmis
nesustabdoma erozija;, kita
dos laivininkystei-- tinkamos 
upės, dabar virtę apgailėtinais 
upeliūkščiais, tik liūčių metu 
suputoja drumstomis srovėmis.

Naujoji Zelandija tapo ne 
vieno ekologinio sprogimo, o 
ištisos jų serijos arena, šie 
sprogimai nepaprastai paken
kė pirminei florai ir faunai. 
Beveik tas pats dėjosi ir deda
si su viso pasaulio augmenija 
i r g v v ū n i j a: s a 1 ose ir žemy nuo
šė, ežeruose ir upėse, kalnuose 
ir dykumose, netgi jūrų gelmė
je. Gyvūnai patys savaime ne
sugebantys perkirsti biogeogra
fines užtvaras, nūnai su žmo
gaus pagallba lengvai prasis
kverbia iš vienos srities į kitą. 
Pavyzdžiui 1830 — 1890 metų 
tarpe keliose Britų salų vieto
vėse buvo atvežtos ir paleis
tos pilkosios voverės. 1930 me 
lais jos jau veisėsi 33 vietovė
se. o bendras jų arealo plotas 
apėmė apie 3500 kvadratinių 
kilometrų. Užregistruotas at
vejis. kaip per septynetą me
lų voverių gyvenviečių skai
čius nuo 271 pašoko iki 708. 
Dar labiau pritrenkiantis bu
vo ondatrų užsrveisimas. 1905 
melais vienas čekų žemvaldys 
paleido į laisvę penkis žvėriu
kus, atvežtus iš šiaurės Ame
rikos; paskui jo pavyzdžiu 
pasekė dar keletas žmonių no
rėjusių praturtinti savo kraš
to fauną nauju kailiniu gyvū
nu. šiuo metu Europoje yra ke
letas milijonų ondatrų. At
vežtas į Rusiją, čia irgi labai 
paplito visoje didžiųjų Sibiro 
šiaurės. Europos upių siste
moje. Netgi mažytėje Suomi
joje kasmet nuduriama nuo 
100.000 iki 2.100.000 ondatrų 
kailiukų! Anglams pavyko 
šiaip taip ondatrų atsikratyti, 
išnaikinant dešimtimis tūks
tančių žvėrelių. įsikūrusių 
Britu salose, tačiau ūž tai te- 6

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60698

privilege. Either way,

į SODYBŲ PIEVELES gj'. i
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

i žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienas šią knygelę 
į pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę . įsigyti .už. \ $1,25; \ Jeigu | 
? Kas toiiau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali ’atsiųsti $1:50 fręjri 
į arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus * prašome 
S siųsti tokiu adresu: ■ ' ' A ? V,

1739 So. Halsted Street Chicago, in. 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — FRIDAY, SEPTEMBER l^’wTJ

y

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

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.

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

want to use that money 
right away>-there’s

mature at jūst the right 
age for you.



J. VILIUŠIS

Nereikalingas ir neprasmingas darbas
“Lithuanians in Canada” knyga

(Tęsinys)
Visai kita istorija dabar, šian

dieną Lietuva yra Sovietų oku
puota (nuo 1940 m. birželio mėn. 
15 d. J. V.), geležine uždanga’)
(Šį istorinį terminą pavartojo 
pirmą kartą buvęs Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas W. Chur- 
chill’is savo doktarato kalboje 
1946 m. kovo mėn. 5 d. West- 
minster’io College, Fulton’e (Mi
ssouri State) JAV) atsirado nuo 
laisvojo pasaulio, t. y. patekus 
žiaurion vergijon, kuri prilygs
ta tikram kalėjimui. Jos gyven
tojai neturi jokių teisių, tiesiog 
nužmoginti. Visų rūšių nuosa
vybės iš jų atimtos, — apiplėš
ti, paversti elgetomis, suvaryti 
į valstybinių dvarų ir kolūkių 
baudžiavas, neturi teisės pasi
rinkti sau darbą, nei persikelti 
kitur — pririšti prie vietos. 
Kaip taisyklė — komunistinės 
valstybės valdymo santvarka — 
tardymai, kalinimai, šeimų ar
dymas, trėmimai į Sibirą ir ki
tas šiandien Maskvos valdomas 
sritis, — yra kasdieninis reiški
nys! Ištremtųjų vieton iš gilu
mos Rusijos atgabenami kaca- 
pai. Eina skubi ir planinga ru
sifikacija. Visokiomis priemo
nėmis lietuvių tauta naikinama 
fiziniai, — vykdomas tikros tau
tos genocidas! Lietuvos okupan

tas visais būdais tai bando slėp
ti nuo laisvojo pasaulio akių.

Rubežiai dėlto aklinai užda
ryti. (Jauti leidimą išvykti yra 
didžiausi sunkumai, jei iš viso 
per metų eilę kai kam ir pasi
seka. Turistų teisėmis atvyks
tantiems į IJetuvą iš užsienio lie
tuviams neleidžiama aplankyti 
savo gimtines vietoves, be liudi
ninkų pasimatyti su savo arti
maisiais — tėvais, vaikais, gi
minėmis. tai vis tiesioginės prie
monės — neleisti patirti iš pir
mųjų patikimų šaltinių apie tik
rą Šalies padėtį komunistinės ver
gijos pančiuose!

Ta proga čia tenka pastebėti, 
kad dabar okupuotoj Lietuvoj 
yra ir, taip vadinama, vietinė lie
tuviška valdžia, sudaryta iš par
sidavėlių, kvislingų, kuri jokių 
teisių neturi ir yra tik išorė pry- 
šakio dekoracija, — marionetės, 
šokdamos iš Maskvos troikos 
traukoma virvute!

Tik keletas aukščiau patiektų 
būdingų faktų iš istorinės ca
rų valdymo gadynės ir dabarti
nės komunistinės Maskvos dik
tatūros Lietuvoje, tai sugreti
nus, manau, kiekvienam paaiš
kės tas milžiniškas skirtumas 
tarp tų dviejų valdymo sistemų: 
carų laikai Lietuvoje, tai buvo
laisvė ir rojus, palyginus su da-

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - 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- 

I pirkti Antano. Rūko parašytą VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMĄ — 
į Dėdės šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį at- 
f simena ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo ANTA- 
I NO RŪKO lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas 

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

’ , Antanas Rūkas^-YIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dol.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE

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

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

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

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SU Chicago, DI. 60608

Jan kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 
Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 664 psL Kaina 
$10. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
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
Z ” ' ~ ■ ■ ■. . - ~~ — ' ■- ”■ ■■■ — ~ - ■■ “ ' ■ . --  

Arica Institutas pastatė naują lengvą palapinę, tinkamą didesnei 
šeimai. Paveiksle matome palapinę, pastatytą San Francisco cen
trinėje gatvėje. Pardavėjai kviečia praeivius užeiti, apžiūrėti ir 

pasiimti vieną arba kelias tokias lengvas palapines.

bartine maskvine Lietuvos oku
pacija, kuri prilygsta tikrai ver
gijai, pragarui...

Mūsų nepriklausomybės ir 
laisvės 22 metų laikotarpio (nuo 
1818 m. iki 1940 m.) švietimą, 
knyga bando atvaizduoti smul
kią statistiką apie visų rūšių 
mūsų mokslo įstaigas, profeso
rius ir lankytojus. Patiekti ne
pilni statistiniai daviniai, ma
tomai ant greitųjų pasirinkti, 
negali nustebinti kanadiečius, 
neduoda pilną vaizdą, taigi ir 
neatsiekia užsibrėžtą tikslą. Iš 
viso suminėti 600 studentų abie
juose universitetuose nesudaro 
jokio įspūdžio. Atrodo, čia bū
tų buvę visai nuoseklu suminė
ti ir kitų universitetinio lygio 
mokslo įstaigų statistiką, kaip 
tai komercijos, technikos, meno, 
žemės ūkio ir miškų, ir t. t. Be 
šių davinių vaizdas yra ne tik 
nepilnas, bet ir klaidinantis, apie 
mūsų nepriklausomybės laikų 
aukštojo mokslo stovį ir jo sie
kiantį jaunimą.

XII
Švietimo skyriuje, 88—122 

knygos psl., nemaža vietos pa
skirta mūsų šeštadieninėms mo
kykloms Kanadoje. Kad tas klau
simas yra svarbus, nieks negali 
užginčyti. Tik mus vėl stebina 
ten pat patiekti komentarai dėl 
tų mokyklų reikalingumo ! Kny
ga, pasirėmus Amerikos moksli
ninkų nuomonėmis, nurodo bent 
tris to reikalo pagrindus: a) tė
vų noras išmokinti savo vaikus 
daugiau svetimų kalbų, kanadiš- 
ko bilignizmo, praplėsti tuom 
vaikų intelektualinį akiratį, su
daryti sąlygas lengviau prasi
mušti Į gyvenimą; b) įskiepin- 
ti vaikams atsivežtą iš Europos 
kultūrą — literatūrą, muziką, 
meną, teisę, demokratinius prin
cipus ir t. t.; c) išmokinti savo 
tikybos, žiūrint iš čia vietinio 
kanadiško taško, gal ir neblo
gai?. Tačiau, tai vis oportūnis- 
tiniai tikslai, nieko bendra ne
turinti su mūsų šeštadieninėmis 
mokyklomis!

“Įskiepinti vaikams atsivežtą 
iš Europos kultūrą - literatūrą, 
muziką...”.

Praktiškai išeitų, kad mūsų 
šeštadieninėse mokyklose Kana
doje turėtų būti aiškinami Euro
pos literatūriniai kūriniai F. 
Schiller’io, J. Goethe’s, F. M. 
Dostojevskij’o, L. Tolstoj’aus, 
G. B. Shaw, H. Ibsen’o, G. Mau- 
passent’o, H. Sienkiewicz’iaus, 
A. Dante’s ir 1.1., o muzikos sri
tyje veikalai — J. B. Bach’o, L.

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

100 didelio formato pel, daug paveikslų. Kaina 12.00.
Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
AnsambliaL chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemok* pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose art5a pasiunčiant čekį ar Money or-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 60608

Beethoven’o, J. Sibelius’o, P. čai- 
kovskij’o, G. Verdi’o, C. Gouno- 
d’o, Strauss’ų ir kitų.

Panašiai ir kiti Europos kul
tūros lobiai — menas, teisė, de
mokratijos principai ir t. t.

Tur būt, netenka įrodinėti, 
kad visa tai priklauso aukštojo 
mokslo siekiančiųjų progra
moms, bet ne pradžiamoksliams. 
Visais tais klausimais Kanados 
universitetai suteikia pakanka
mai žinių, kurie savo mokslus 
grindžia irgi Europos kultūros 
atsiekimais, nes pati Kanada 
dar nespėjo sukurti savosios kul
tūros, jei neskaityti hockey ir 
base-ball’o “kultūros”.

Vėl, abidvi čia vartojamas sve
timas kalbas, anglų ir prancūzų, 
mūsų vaikai puikia'! išmoksta 
bendrose Kanados švietimo įs
taigose — mokyklose, gimnazi
jose ir 1.1. Taip pat netrūksta sa
vos tikybos, kuri čia laikoma pa
grindiniu dalyku visose Kanados, 
konfesiniais pagrindais suskirs
tytose, mokyklose, kur tikybai 
kartais skiriama daugiau valan
dų, nei matematikai. Mokinys 
nepereis Į aukštesnę klasę, jei 
negaus patenkinamo požymio iš 
katekizmo!

Taigi, aukščiau knygoj išvar
dinti, visi šeštadieninių mokyk
lų reikalingumo motyvai, visai 
neišlaiko kritikos. Nepaliečia to 
reikalo “quintessence’jos!” Tai 
tik bereikalingas filosofavimas, 
ar labai negudrus užmaskavimas. 
O gal tai pašalinės įtakos pasek
mė — Kanados šimtmečiui pa
minėti komisijos “nuopelnas”? 
Tuo tarpu pagrindinis mūsų šeš
tadieninių mokyklų tikslas yra 
gan aiškus ir neginčytinas — 
lietuvybės išlaikymas!

Tiesioginis jų uždavinys yra:
A) Išmokslinti mūsų vaikus 

gerai lietuvių kalbos žodžiu ir 
raštu,

B) Supažindinti su garbinga 
mūsų tautos ir valstybės praei
timi — istorija ir jos geografi
ne padėtimi;

C) Įskiepinti savo tautos ir tė
vynės meilę, patriotizmą;

D) Detaliai išaiškinti mūsų 
kovas dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės, prisimenant vi
sus mūsų žymius kovotojus ir 
visus tautos žadintojus, o ypač 
paskutines mūsų laisvės kovas 
1918—1920 metų!

E) Gerai išaiškinti mūsų pa
skutinių 22 metų laisvės ir ne
priklausomybės gyvenimo pažan
gą ir laimėjimus visose srityse.

F) Nupiešti dabartinės okupa
cijos žiauriausio jungo pasekmes, 
tautos kančias ir maskvinio oku
panto sąmoningai vykdomą lie
tuvių tautos genocidą;

G) Mūsų jaunimui įdiegti pa
siryžimą likti visad lietuviais ir 
kovotojais dėl savo tėvynės Lie
tuvos !

Visa tai turėjo būti trumpai 
ir drūtai pabrėžta anglų kalboj 
knygoje be jokių platesnių ko
mentarų, ar tai kokioms nors 
Kanados komisijoms patiktų ar 
ne!

Deja, to visai pasigendama.
(Bus daugiau)

I

ELZBIETA KARDELIENĖ

ATOSTOGOS TABAKO KARALYSTĖJE
Laisvu nuo darbų laiku, ban- mo Žiogo, Gedimino Rugieniaus,

domoji stot's “Imperial Tabac- Rožės Augustinavičienės, Felik-
co Company’’, kurioje specialis
tai agronomai ruošia simpoziu
mus, pamokina, pataria ūkinin
kams įsisavinti išrastus naujus 
auginimo metodus. Supažindini
mas vyksta ir vasaros metu lau
kuose, kur galima matyti įvai
rias naujenybes tabako augini
me.

Tuose simpoziumuose daly
vauja ir prekybininkai. Jie to
bulina mašinas pritaikant nau
jiems auginimo metodams.

Toje bandomoje “Imperial” 
stotyje ir mūsų lietuvis Dr. Bro
nius Povilaitis, genetikos specia
listas, dirba kaip mokslininkas 
išradėjas.

Svečiavausi ir pas ponus B. ir 
M. Povilaičius. Ir jų gražiausias 
namas, turtingai konfortabeliš- 
kai įrengtas butas, išpuoštas pa
veikslais ir gėlėmis. Malonu bu
vo susitikti atvažiavusius vasa
roti pas savo sesutę Karoliną ir 
Petrą Kubilius su vaikais iš Či
kagos.

Besivaišinant tarp kitko pa
klausiau Dr, Povilaitį kaip spe
cialistą, kuogi skiriasi pypkės 
tabakas nuo cigarečių tabako? 
Pypkoriai gi tvirtina, kad pypkę 
rūkyti nėra taip pavojinga kaip 
cigaretes.; Ogi pypkėms tas pats 
tabakas esąs kaip ir cigaretėms, 
tik į pypkinį tabaką pridedamas 
specialus padažas.

Kiekviena firma, didelėje pa
slaptyje laiko seifuose savo pa
dažo receptą. O rūkoriui skirtu
mas tarp cigaretės esąs toks, kad 
cigaretė išrūkoma visa ir nieko 
nebelieka, 6 pypkę berūkant, tas 
padažas atsiskiria, pradeda pyp
kėje kliurksėti ir labai' smirda. 
Tai toks, ėsąs: ir pypkės rūkymo 
sveikatingumas.

Vieną pavakarę Tillssonburgo 
ir Delhi apylinkių puikiais meks- 
faltuotais keliais pasivažinėjant, 
pamačiau- daugelio lietuvių pla
čius žaliuojančius tabako lapais 
kviečiais ir kukurūzais laukus ir 
jų didelius,, vieną už kitą gra
žesnius namus. .Pirmiausiai man 
parodė šios apylinkės didelio vei
kėjo kultūrininko, kurio straips
nius užtinku ir spaudoje, tai pui
kus Stepono Jakubicko namas. 
Toliau važiuojant-,' namai ? Jono 
Vieraičib,'Beniaus Stankaus, Do

so Gurklio, M. D. Bartuliu, Juo
zo Astrausko, A. Tamašauskie
nės, Galdiko. Kreipiausi į savo 
palydovus klausdama: “Jūs 
mane vėžio jate rodydami vis ka
rališkus rūmus, o kur gi ta lūš
nelė tos nabagės A. Maldaikienės, 
gyvenančios, rodos, šioje apy
linkėje, kurį kartą nusiskundė 
komunistų mums mulkinti lei
džiamame laikraštuke “Gimta
sis Kraštas”, kad Kanados val
džia ją labai skriaudžianti dide
liais mokesčiais ir taip ją apiplė
šia, kad negalinti išlaikyti savo 
lūšnelės, nei pragyventi.

Ir priveža mane prie didžiau
sio, gražiausio, gėlėse paskendu
sio tarp aukštų žaliuojančių me
džių balto namo, o didelis, labai 
geros žemės ūkis prie pačio mies
to esąs jos tabako ūkis.

Štai tau, pagalvojau ir lūšne
lė! Ar nebūtų A. Maldaikienei 
gėda, jei to “Gimtojo Krašto” 
redaktoriai, kartais važinėdami 
po Kanadą, užvažiavę į svečius, 
pamatytų savo korespondentės 
“lūšnelę”?

Lietuviai tabako augintojai 
užsiėmė ne vien tik ūkio darbais 
bei laisvalaikiu pasivažinėjimais

po kurortus, .Knygoje 
meiio istorija” yra visas skyrius, 
kuriame aprašomas kultūrinis 
veikimas jų sukurtuose organi
zacijos. Štai Pranas Žilvytis 
rašo apie Delhi Lietuvių .Bend
ruomenės apylinkę:

M. Norkus — Skaučių veikla. 
Stepas Jakubickas — D. L. K. 
Gedimino šaulių kuopa. M. Po- 
vilaitienė — K. L. Katalikių Mo
terų draugijos Delhi skyrius.' K. 
Pocius — Tillsonburgo Lietuvių 
ūkininkų klubas. P. A 
— Kanados Lietuvių
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das. Tautinių šokių grugė.l Me
džiotojų. klubas. Vladas Mistika 
rašo apie bažnytinį chorą ir 
koncertus.- Iki 1969 meftf 66 
tuviukai buvo baigi 
tus bei specialybes 
mokslus. • <

Visą laiką veikusi lietumi ika 
šeštadieninė mokykla tik pėmai 
nebeveikė. . ' • • . '

Atsisveikinant su tolimais, 
naujai pažintais lietuviais, noriu 
nuoširdžiai padėkoti mane ir ma
no brolį Albiną, taip širdingai 
priėmusius ir vaišinus savo na
muose.

Ypač esu dėkinga p. V. ir P. 
Garnelianis už pakvietimą pas 
juos pavasaroti ir p. K. A. Ra- 
tavičiams už Stratfordą - ir ma
lonią viešnagę keliais atvejais 
jų namuose.

(Pabaiga)
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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-
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(Tęsinys)
LIETUVOS KLAUSIMAS
Lietuvos byla atgauti nepri

klausomybę pasunkėjo. Jei 
iki Helsinkio susitarimų nebu
vo apribotos priemonės siekti 
nepriklausomybės, tai dabar 
gali siekti tik taikiu būdu ir 
taikos metodais, bet nieko ne
pasakyto kokiais motyvais ga

lima tų taikos procesą pradėti? 
Lietuvos klausimas visai ne
buvo minimas nei laike ilgųjų 
derybų Ženevoje, nei Helsin
kyje delegatų kalbose š/m. VII 
30 iki VIII 1 d. Jeigu vokiečių 
delegacija Ženevoje nebūtų iš
kėlusi dviejų Vokietijų sujun
gimo klausimo ir nebūtų ga-
vusi minėto pradžioje susitari
mo jungti taikos būdu, tai

Kaip atrodo senos sodybos
Sovietų valdžia Helsinkyje pasižadėjo įsileisti 

užsienio spaudą, kad žmonės galėtų pasikeisti nuomo
nėmis apie tarptautinę ir vidaus politiką. Jau praėjo 6 
savaitės nuo Helsinkio aktų pasirašymo, bet sovietų val
džia iki šio meto dar nesiėmė priemonių bent vienam 
“saugumo ir bendradarbiavimo” paragrafui vykdyti. 
Ji neįsileidžia užsienio spaudos ir nesirengia tai daryti. 
Užsienio korespondentai vaikščioja į užsienio ministe
riją, primena sovietų pareigūnams apie viešai padary
tus pažadus, bet tie priminimai nieko negelbsti

Sovietų valdžia turi pagrindo neįleisti užsienyje 
skaitomos spaudos, nes ji nenori, kad vietos gyventojai 
patirtų apie baisią sovietinio gyvenimo tikrovę. Rusai 
skelbia, kiek hektarų ir kurioje vietoje jų lenktyniau
to jai nuvalė,' bet jie neskelbia, kad sovietų valdžios agen
tai zuja po užsienius ir ieško rugių, kviečių, kukurūzų, 
avižų ir miežių. Bulvių jie užsienyje neperka, nes bul
ves Maskvai ir kitiems centrams pristato iš pavergtos 
Lietuvos. ;

Sugrįžusieji. turistai stebisi, kaip toki aukšti vals
tybės pareigūnai nieko nežino, koks šių metų derlius bu
vo visoje Sovietų Sąjungoje ir kad sovietų valdžia bijo 
neturėti pakankamai duonos net kariuomenės daliniams. 
Kai turistas pasako inturisto direktoriui, ; kad sovietų 
valdžia Amerikoje jau užpirko milijonus tonų rugių ir 
kviečių, tai jis nenori tikėti. Kuriam galui sovietų val
džiai būtų reikalingi Amerikos kviečiai, jeigu jie lenk
tyniaudami savuosius kerta, džiovina ir veža į valdžios 
sandėlius?

Sovietų valdžiai reikia meluoti krašto gyventojams, 
jai taip pat reikia meluoti ir užsieniečiams. Josios ištiki
miausi agentai gali skaityti ir sekti, kas darosi užsie
niuose, bet paprasti krašto gyventojai, net ir aukšti 
valstybės pareigūnai užsienio spaudos negali matyti. Jei
gu kuris kokiu nors būdu paskaitytų, sakykim, Nau
jienas, tai jis būtu baudžiamas už jų skaitymą, o vėliau 
už nepatikrintų žinių skleidimą.

Okupantas ir okupanto pastatyti pareigūnai tvirti
na, kad okupuotoje Lietuvoje žemės ūkis klesti, žuvies 
pramonė auga, mėsos gamyba didėja ir žmonės daug 
geriau gyvena. Komunistai net pavergtų lietuviškų or
ganizacijų pareigūnams įsakinėja rašyti laiškus užsienin

ir patarti nieko Lietuvon nesiųsti, nes dabartiniu metu 
ten ne tik “babuškų”, bet ir kitokio turto šiandien jau 
yra pakankamai. Bet kaitas nuo karto ii- okupanto 
spaudoje yla išlenda iš maišo ir praleidžia stropiai saugo
tą melą. Tokiu pavyzdžiu gali būti sugrįžusio turisto 
parvežtą Tiesa, Vilniuje komunistų partijos centro ko
miteto leidžiama.

Tiesos korespondentai, kaip Naujienų skaitytojai jau 
žino, pagal centro komiteto įsakymą pasileidžia į kaimą 
patikrinti, kaip vykdomi vyriausybės ir kompartijos įsa
kymai. Tiesos korespondentas J. Žalys, kartu su J. Vai
tiekūnu, žemdirbystės instituto direktoriaus pavaduoto
ju, buvo išvykę į Akmenę tikrinti, kaip ten žmonės lau
kus dirba ir kolchozus prižiūri. Apie rastą vaizdą tegu 
kalba jie patys:

“Piktžolėmis apnikę ne vien'žiemkenčių laukai, 
bet ir kitos kultūros. Valkininkų kolūkyje matėme 
lauką, kuriame sunku buvo atskirti, ar tai bulvės, ar 
balandų plantacijos. Piktžolės kone žmogaus ūgio. 
Tiesa, dabar stengiamasi jas kartu su bulvienojais 
suimti ir išvežti iš lauko. Tai, žinoma, geras daly
kas, bet ne pats efektyviausias. Reikės dar daug pa
dirbėti, kad laukas liktų švarus. Ūkiuose pastebė
jome ir kitą trūkumą — apleistas senas sodybvietes. 
Vidury laukų riogso pamatų liekanos, o jau piktžo
lių — nei nesuskaičiuoti. Jos tarpste tarpsta. Tokias 
vietas reiktų kuo skubiau likviduoti.

“Iš pirmo žvilgsnio smulkmena atrodo paliktų 
šiaudų krūvos laukuose. Jos jau kelerių metų šiau
dai susmegę, sujuodę. Vaizdas iš tiesų ne koks. Jei 
taip būtų tik viename ūkyje, gal ir nevertėtų kalbė
ti. Deja, toks reginys gana dažnas. Paskaičiavus 
kiek vietos užima senos šiaudų kūgiavietės, susida
ro ne vienas hektaras. Per rajoną prarandame ke
liasdešimt hektarų gerų dirvų. Negaunama ne tik 
derliaus, bet ir pridaroma žalos — ten veisiasi pikt
žolės”. (Tiesa, 1975 m. rūgėjo 5 d., 1 psl.).
Jeigu panašų vaizdą būtų pasakojęs iš okupuotos 

Lietuvos grįžęs turistas, tai tuojau jį apšauktų “tarybi
nės” Lietuvos priešu, ieškančiu priekabių prie “socialis
tinės statybos” ir “komunistinės santvarkos”, bet kai 
žiaurią gyvenimo tikrovę patvirtina centro komiteto į 
Akmenę pasiųsti reidininkai, tai ruošiama byla Akmenės 
kolchozų viršininkams, nemokėjusiems prižiūrėti laukų.

Reikia neužmiršti, kad už paliktus ir supuvusius 
šiaudus būtų baudžiamas bet kuris grįtelninkas, drįsęs 
paimti savo karvei paliktų šiaudų gniūžtę. Tai būtų bu
vęs “socialistinės nuosavybės” vogimas. Komunistai nie
kad nepasigamins pakankamai duonos žmonėms, kol 
veiks tokia jų tvarka.

• Lietuvos Liausimas būtų buvęs 
užmirštas ir to pagrindo — 
sienų keitimo taikos būdu ne
būtų buvę sudaryta. Dabar jis 
yra — galima taikyti ir kitiems 
kraštams, nes jis neapriboja
mas tik Vokietija.

Š/m. gegužės mėn. rašiau, 
kad pasiruošimas sukliudyti 
Sovietų užmačias, gauti oku
pacijos pripažinimą yra per 
menkas. Prez. Fordas Baltijos 
delegacijos priėmimas (Bobe
lio) ir Ereto knygelės anglų kal- 
ka išleidimas — Užmiršti Pa- 
baltiečiai — neatsvers Sovie
tų reikalavimų. Reikėjo išleis
ti Sovietų nusikaltimų įrody
mų tarptautinei teisei J. A. 
Valstybėms, lietuvių tautos ko
vas prieš okupaciją bei Sovie
tų politiką ir siekimą užvaldy
ti pasaulį. Tuo reikalu nieko 
nepadaryta, bet veikta visai 
priešingai, ko nereikėjo dary
ti. Buvo garbinamas Smetonos 
vadistinis rėžimas, kai pats 
prez. Fordas, lankydamas Eu
ropą š/m. gegužės — birželio 
mėn. ragino NATO narius pri
imti Ispaniją, tai jam pritarė 
tik Vakarų Vokietija.

Kiti dėl Franko vadistinio 
rėžimo nusistatė laukti, kol 
pasikeis Ispanijos rėžimas. Ar
ba, virš dviejų metų posėdžiau 
darni Šveicarijoje, 35 valsty
bių delegacijos ruošė Helsin
kio susitarimus ir todėl Švei
carijoje gyvenančiam Lietu
vos atstovui dr. Geručiui buvo 
gera proga sueiti į kontaktą su 
mažųjų valstybių delegatais ir 
paprašyti jų paramos Lietuvos 
klausimu. Bet buvo veikta vėl 
atvirkščiai: dr. Gerutis orga
nizavo Šveicarijoje 1974 m. 
studijų savaitę su specialia 
paskaita apie vadistinio rėži
mo vado A. Smetonos nuopel
nus!

Ir kai JAV prieš Helsinkį 
ėjo Sovietų stipri propaganda 
pasirašyti susitarimus, tai anot 
dr. Bačkio, par excelence lie
tuviškos atstovybės su Lozo
raičiu priešakyje nieko nepa
darė, o jų pareiga buvo veikti, 
informuoti JAV spaudą ir vi
suomene bei leisti minėtus raš 
tus. Tačiau “Draugas” su aka
deminiais skautais leido netu
rinčius valstybinės vertės Raš
tikio atsiminimus, teikdamas 
nuolaidas! Ar nebūtų buvę 
Lietuvai naudingiau, jeigu vie
toj to būtų ruošiami ir išleisti 
minimi raštai?...

Kas darvti dabar? Ruošti 
bent trimis kalbomis Helsin
kio susitarimų kritiką, įrodant 
jų žalingumą J. A. Valstybėms, 
Europai, ir kitus raštus, kad, 
atėjus momentui, remtis tvar
kinga sienų pakeitimo klauzu
le (ar kitomis priemonėmis) 
nebūtų vėl nepasiruošta. Tos

VL. BAKŪNAS

Pastabos iŠ tolo
Grand Opera su 

Arnoldu Voketaičiu
“Los Angeles Times” jau ke

lios dienos, ypačiai ilgojo Labor 
Day savaitgalio proga skelbia 
Los Angeles “'Graikų Teatre” 
(toks teatro rūmų pavadinimas) 
statomos operos spektaklius. Vie
nas tokių skelbimų; Grand Ope
ra — with stars from Metropo
litan Opera the Barber of Se
ville — Frank Guzarrera, Ruth 
Welting, Arnold Voketaitis, John 
Guarnieri, Dan Sullivan.

“Sevilijos Kirpėjas” čia sta
tomas ketvirtadienį (rugs. 4) ir 
šeštadienį (rugsėjo 6). Arnol
das Voketaitis tuose spektak
liuose pasirodys Don Basilio ro
lėje. Tas pat laikraštis, dar sa
vaitę anksčiau, savo labai pla
čiame renginių kalendoriuje įsi
dėjo didelę Arnoldo Voketaičio 
nuotrauką — kaip jis atrodo Don 
Basilio rolėje.

Kardinolas su kūju — 
Čikagoje

Šiomis dienomis “Los Ange
les Times” įsidėjo ilgą ir išsa
mų, bet labai kritišką, straipsnį 
apie apie Čikagos arkivyskupi
jos valdytoją kardinolą Cody. 
Straipsnis pavadintas: “Revolt 
in Chicago Archidiocese. Catho
lics Face School Conundrum”. 
Vienoje to straipsnio vietoje, 
apie kardinolą Cody, taip sako
ma: “but in the last 10 years 
here, the cardinal has made a lot 
of enemies. He deals —■ not with 
a gentle hand — but with a 
sledge hammer. He rolls ower 

jėgos, kurios privertė priimti 
nutarimą taikos būdu keisti 
sienas, stiprėja ir veikia to
liau.

Ar jų traukimą atlaikys il
gainiui Berlyną skirianti mūri
nė siena, yra pagrindo abejo
ti?...

Pastaba. Atrodo, veikiau
siai kas nors iš neutralių ar ne 
pritariančių parašys Helsin
kio susitarimų kritiką, gal iš 
mažųjų demokratinių valsty
bių?

Tačiau to laukti nereikėtų ir 
užsienyje reziduojantieji Lie
tuvos diplomatai turėtų tai at
likti. Bet kai jie iki šiolei nie
ko nėra toje srityje padarę, 
abejotina, ar jie tą padarys? 
Todėl reikėtų paprašyti ką nors 
iš dalyvavusių valstybių dele
gatų tą padaryti. Lėšų išleisti 
turėtų nesigailėti, kai buvo 
leidžiamos visai nereikalingos 
knygos.

(Pabaiga)

consultative procedures like a 
Mack truck”. Labai praverstų, 
jei tą straipsnį perskaitytų či- 
kagiškiai kovotojai už lietuvių 
katalikų teises toje arkivysku
pijoje.

Thor Heyderdahl — 
dar vienas pranašas...
šiomis dienomis Los Angeles 

lankėsi garsusis norvegas, nuo
tykių ieškotojas Thor Heyder
dahl, mums geriausiai, turbūt, 
žinomas iš jo plaustinės kelionės 
per vandenynus aprašymo “Kon 
Tiki” (tokiu vardu vadinosi ir 
pats plaustas). Šis garsus nuo
tykių ieškotojas norvegas dabar 
jau yra žymus ir kaip mokslo 
žmogus: antropologas, biologas, 
geografas, archeologas, tyrinė
tojas, turįs ir Ph. D. kaip arche
ologas.

Jis čia buvo atvykęs ryšium 
su jo naujos knygos, anglų kal
ba, pasirodymu ir buvo šiltai 
priimtas ne tik atitinkamuose 
mokslo žmonių rateliuose, bet 
ir didžiojoje spaudoje, kurioje 
buvo įdėta jo labai patrauklūs 
įspūdžiai ir. spėliojimai ne tik 
apie jo nuotykius ir tyrinėjimus, 
bet ir apie... žemiškos gyvybės 
likimą. Jis tarpe kita ko pa
reiškė, kad jei žmonija nesusi- 
ims griežčiau kontroliuoti oro 
aplinkos taršą — tai mikroskopi
nis jūrų paviršiaus gyvybės 
sluoksnis “plankton” gali būti 
sunaikintas per 50 ar 100 me
tų. Gi “plankton” yra tai, kas 
pagamina ir į atmosferą pertei
kia reikiamą kiekį deguonie 
(oxygen), be kurio joki gy
vybė žemėje nėra įmanoma. Ga
na nelinksma “pranašystė”, bet 
kai ją daro tokio kalibro gar
senybė kaip Thor Heyderdahl, 
tai... visdėlto pagalvoji — ne
jaugi?

Jūs žinote? *
Turtingiausias -(padalinus vi

sus turtus lygiomis visiems 
krašto gyventojams) kraštas yra 
— Kuwait, kur kiekvienam gy
ventojui tenka 11,000 dolerių, 
antroje vietoje —Šveicarija — 
su 7,270 dolerių kiekvienam as
meniui, trečioje — Švedija su 
6,840 dolerių, ketvirtoje — Da
nija su 6,800 dolerių ir tik penk
toje vietoje yra Amerika — su 
6,595 doleriais kiekvienam gy
ventojui. Kas sakė, kad Ameri
ka yra turtingiausias kraštas?

GIVE HEART FUND

DR. A. J GUSENAS

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

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.

16 ą
Tikrosios rūšies vėžys atsiranda ant apatinės rū

korių lūpos ir ant liežuvio, priešais išpuvusį, aptru- 
pėjusį dantį. Ant lūpos, liežuvio ir ryklėje vėžiai auga 
labai pamažu. Laiku juos prašalinus, galima rainiai, 
be rūpesčio gyventi.

Jei žmogus būtų atsargesnis, pastebėjęs ant lūpos, 
liežuvio, veido, nosies ar paakyj, šašelį, spuogą, išdy
gus ir jei jis nepranyksta, nebegyja, tuomet nieko ne
laukus, būtina į gydytoją kreiptis nuosekliai diagnozę 
padaryti. Dažnai būna, kad toki šašeliai, spuogai pa
virsta piktšašiais ir baigiasi vėžiu, kurio šaknis jau 
esti giliai į audinius įsibrovusi ir nepasiduoda jokiam 
gydymui. Tada žmogus miršta.

American Cauccr Society surinkti statistikų duo
menys štai ką rodo: Nuo plaučių vėžio miršta 91 proc. 
ir mirtingumas nuo jo didėja. Plaučių vėžys prasideda 
vien tik nuo didelio rūkymo. 1972 metais plaučių vė
žiu mirė 72.000, 1973 metais bus 79.000 naujų plaučių 
vėžiu susirgimų. Krūties vėžio naujų susirgimų bus 
76.000. o 32.600 nuo jo mirs.

širdies ligos stovi pirmoje vieloje, 1972 indais 
nuo jų mirė 350 — tūkstančių žmonių. 1973 mejtais 
naujų susirgimų vėžiu bus 650.000. 319.000 nuo jo įnirs. 
Yra apskaičiuota, kad 53 milijonai amerikiečių sirgs 
vėžiu ir vienas iš keturių nuo jo mirs. Tai baisūs skait
menys, kuriuos American Cancer Society surinko 1972 
metais.

Chicagos Sveikatos departamentas paduoda šias 
skaitlines: 1971 m. nuo širdies ligų mirė 16.191. Nuo 
vėžio 6.591. Naujagimių kūdikių — 1.035. Nuo arte- 
riosklerozės 2.934. 1971 metais Chicagoje užrekorduo- 
ta naujų susirgimų veneciškomis ligomis: gonorhea 
37.618, sifiliu 4.745, pneumonia — 1.075 ir mirė — 998 
žmonės; tuberculosis active 1.385. Vien tik Chicagoje 
buvo tiek susirgimų 1971 metais. Kur kiti Amerikos 
miestai? Kiek susirgimų nebuvo užrekorduota? To 
niekas nežino.

Dr. Herbert Waliz, Bostono universiteto bioche- 
mistas. štai ką sako: Mergina ir moteris, kurios var
toja contraceptive pills, kad neužsiveisintų laike lytiš
kų santygių, jos bus krūties vėžio aukos tarpe 25 — 30 
metų amžiaus. Krūties vėžys plinta ir 45% moterų bus 
jo auka.

Dr. Unfelder tyrinėjo stilbistrol hannone veiki
mą. Jis surado, kad moterys, kurios jį vartojo apsau
gai nuo nelaikinio kūdikio pagimdymo, vėliau gim
dose turėjo adenocarcinomą. 80 moterų buvo ištirta ir 
jaunystėje jos visos mirė nuo vėžio.

Dr. Eric Boylant, vėžio ligos tyrinėtojas specialis
tas, štai ką sako: 5% vėžio prasideda nuo virusų, 90% 
paeina nuo chemikalo carcinogen. .Carcinogen paten
ka į mėsą, kuomet į gyvulių pašarą būna įmaišyta Sti- 
bistrol hannone, dėl greitesnio jų nutukimo. Vėžio li
gos tyrinėtojai sako, jei iš mėsos prašalinti carcinoge- 
ną, sumažėtų ir vėžio liga.

Ne lik žmonės, bet ir žuvys serga vėžiu. Fox upė 
netoli nuo Chicagos, yra liek užteršta, kad net ir žu
vys turi vėžio ligą. Tyrimai parodė, jog 16% žuvų tu
ri auglius, kurie vėliau vėžiais virsta. Chicagos Svei
katos skyriaus gydytojai įspėjo žmones, kad toje upė
je žmonės nežuvautų.
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Beje, paskutinių dienų surinkti statistikos duo
menys rodo, kad moterų rūkorių mirtingumas padi
dėjo net 20 procentų . Tas rodo, kad ateityje daugiau 
moterų mirs nuo vėžio ligos, negu vyrų.

Reikia sakyti, kad mokslininkų tyrinėjimai vėžio 
ligos priežasčių - per paskutinius du metus mažai ką 
naujo surado. Kaip pirmiau, taip ir nūdien vėžio liga 
visu ryžtumu žengia pirmyn. Jos gydymui nedaug te- 
begelbsti nei X-ray spinduliai, nei gydymas radiumu 
ir nei vaistai.

Vėžio ligai labai daug įtakos daro įvairių rūšių 
mitybos veiksniai, kurie gražiai apšlakstyti nuodingais 
chemikalais, kad palaikytų spalvą ir grožį, atrodytų 
labai skanūs ir patrauklūs akiai.

Nūdien žmogus, sulaukęs senesnio amžiaus, per
daug naudoja gyvulinės kilmės mėsas. Jis turėtų jų 
naudoti daug mažiau, o daugiau augineninių, kurie 
yra lengviau suvirškinami ir kurie negamina tiek daug 
nuodingųjų rūgščių. Gausus gyvulinių proteidų varto
jimas sužaloja virškinimo aparatą ir viso kūno ląsteles 
panardo nuodingųjų atmatų skysčiuose.

Būtina žinoti, jog nepiktieji vėžiai galima pagy
dyti, jei jie nėra dar giliai įsibrovę į kūno audinius. 
Bet piktieji vėžiai nėra pagydomi.

Dr. Saul Brown, pathalogas iš Mount Sinai ligoni
nės, gydytojų suvažiavime, Conrad Hilton hotel, Chi
cagoje, pasakė štai ką: Nuo synthetic estrogen varto
jimo laike nėštumo, milijonas moterų bus gimdos vėžio 
aukomis. Jis sakė, kai pastebima ankstybus simpto
mus, moteris turi daryti patikrinimus kas 3 mėnesius 
arba keturis sykius per metus dėl apsaugos nuo vėžio 
gimdoje. Patikrinus 527 moteris, vartojusias estroge
ną laike nėštumo, 91% iš jų turėjo pradines žymes, iš
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kurių paeina vėžio liga. Moterų amžius buvo tarpe 18 
ir 25 metų.

Dr. Justin J. Stein, American Cancer Society su
važiavime, pasakė štai ką: 1974 metais nuo vėžio li
gos įnirs 300.000 iki 350.000 žmonių. Plaučių vėžiu dėl 
rūkymo mirs 60.000 vyrų, o moterų 15.000. Tiek mirs, 
o kiek jų susirgs? Nėra surinktų skaitlinių.

Casper Weinberg, prezidento Nixono Health, Edu
cation ir Welfare Departmento sekretorius, sako štai 
ką: — 600.000 milijonų dolerių, paskirtų pinigų vėžio 
ligos priežastims ieškoti yra užkliuvę sveikatos depar
tamente ir negali atsipalaiduoti. Conquest of Cancer 
programa glūdi politikierių ir mokslinčių rankose. 
Kol kas visa programa neina tvarkingai ir dėl vėžio li
gos suradimo priežasčių ir jų pašalinimo, veik nepa
daryta pažangos. Matyt, jog valdžios politikams daug 
daugiau rūpi karo pabūklų konstrukcija, negu vėžio 
ligos priežasčių suradimas!

Būtų gerai, kad žmogus, pajutęs vidinį virškini
mo organų negerumą, arba pastebėjęs išorinį ant 
odos audinių, taną, karpą arba mažą gūželį, tuojau 
kreiptųsi pas gydytoją, kad padarytų nuoseklų ištyri
mą, ar auglys pavojingas, ar ne?

(Bus daugiau)

DIENRAŠTI “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO
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NAUJIENŲ PIKNIKE
Reta proga senus gerus 

pažįstamus susitikti
Praėjusį sekmadienį su Nau

jienų patrijotu Jonu Šulcą vyko
me į Naujienų pikniką, kuris įvy
ko Polonia Grove sode. Norėjo
me dar susitikti su veikėjais lie
tuviais veteranais. Nuvykus jau 

1 radome Brazius besikalbant ir I
. pamatėme daug pažįstamų rei
kės su jais sušnekti, ypač su 
naujieniečiais veteranais. Susi
tikus darbštų j į seną naujienie- 
tį Vincą. Maukų. Smagu buvo 
kalbėtis apie praeitį socialistų 
laikais. Čikagoje gyvavo daug 
socialistų kuopų. Maukus jas vi
sas išvardino ir numerius pasa
kė. Sako, kaip buvo gražu visi 
veikė solidariai ir vieningai. Bet 
tie laikai praėjo, mums lieka tik 
prisiminti. Man truputį neramu. 
Seni veikėjai ir pažįstami. Svei
kini juos, bet nebeatsimena; tu-

n pasisakyti kas esi, pasakyti ir btts, tik rašejų mažai. Mūsų Irias pateko į geras rankas, ku- 
savc pavardę. Smagu buvo su- draugiją, klubu jau mažai bėra, rre rūpinasi, pasiaukoja ir dir-

• W 1 1 « *»*.*•« A - — _ ' _

OFISO VALANDOS: 
Hriadieniais ir ketvirtad. 1—7 y«L 
■satrsi. penktadieni nuo 1—5. treč. 
,a u ir iežtad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DARGIS
'GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GRADINSKAS
4 Medklnes xSrwtorlus,
S. Minheim Westchester, IIL

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir
- fab antrą ^dftMdienį 8—3 viL 

t ^ TaL 023727 arbe 50-2721.

GI 8-0873

DR. W. EIS1N - HSINAS
‘AKOiERUA IR MOTERŲ LIGOS i

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzit Ave., WA 5-2670 •

FiSėidos pagal susitarimą. Jei neat- 
efftepifl skambinti Ml 3-0001.

KIEKVIENAI TV NUO TOLO 
VALDYTI

2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 
Sekm. ir treč. uždaryte.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills

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

TEL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
.0YDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

y ’ ^907 West 103rd Street
, į_ ; Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
; TeU 561-4605 ir 4894441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA
į OFISAI:

1602 N. WESTERN AVE.
(Prie Western Ave. kampo) 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

(PUTRAMJE2STAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariem Avt. — 536-1220

‘ PERKRAUSTYMAI

Tffito W.: HE 4-181®
Uxia»ncilM: PR 6-9801

ML J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. VIDAUS LIGŲ SPEC.
Ū54 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK P1ECKAS
OPTOMETRISTAS

-KALEA UETUVIŠKAI
2614 W. 71«t Št. — Tel. 737-5149 |i 
flirtą skis. Pritaiko akinius ir i 

"contact lenses”.

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

R.ŠERĖNAS 
Tel. WA 5-8063

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Piace 

TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

6

LEONAS SEIBUTIS
INKŠTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
1454 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuc 1—4 po pietų.

Uetuvry kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30—■ 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madiemį 
ryto.
Telef.:

nuo 8:30 iki 9:30 valj

HEmiock 4-2413

Ofise telef.: 776-2880 
*Uu]as rex. telef.: 448-5545

OR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bandra praktika, »poc. MOTERŲ ligos 
ORaat: 26S2 WEST 59th STREET 

Talu PR 8-1223
OFISO VAL.: pinm, antrad., trečiad. 
k penkt 2-4 ir 6-8 vai. vak. Seštadie- 
nlait lA vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimu________

šnekt su buvusiais Naujienų re
daktoriais. Visi dar pusėtinai 
kruta ir žvalūs, štai susitinku 
seniai matytą Eufroziną Miku- 
žiūtę, visuomenės veikėją. Vei
kėme Amerikos lietuvių kongre
se. Mikužiūtė du darbus dirbo 
— ėjo raštininkės ir iždininkės 
pareigas, o dabar eina pareigas 
SLA iždininkės. Derai atrodo ir 
nesensta. Tikrai malonu kele
tą žodžių parsimesti. Tiek daug 
praėjo metelių, kada Amerikos 
lietuvių kongrese dirbome ir ko
vojome už Lietuvos laisvę ir de
mokratiją.

Malonu buvo sušnekti su se
nomis naujienietėmis. Štai ir 
B. Smalelis, kuri papasakojo 
įdomius įspūdžius kaip ji nese
niai buvo nuvykusi į Argenti
ną pas savo gimines paviešėti. 
Jos draugės A. Čepaitienė, K. 
Radišauskienė, B. Klemka ir jo 
žmonelė Bernice; E. Bučinskie- 
nė, Baronienė papasakojo apie 
savo namus, kur ją buvo užpuo
lę plėšikai ir baisiai išgąsdino.

Malonu buvo susitikti su ne
pavargstančiu laikraštininku 
Juozu Pronsku.

Dar norėjau su kitais vetera
nais pasikalbėti, bet greitai pra
sidėjo dainų programa, politikie
rių kalbos, laimės šuliniai ir ki
tokios įvairenybės. Nelaukiamai 
atėjo vakaras, piknikautojai pra
dėjo atsisveikinti, vyko į namus 
užbaigę tikrai draugišką Naujie
nų pikniką. R. Š.

SLA 301 kuopoj narių yra, bet 
gyvybės, judėjimo nesimato. Tas 
priklauso nuo valdybos. Tad mie
lieji atbuskite! Vienybės — ga
lybė. Cicero D.

CICERO
Pas mus viskas juda; 14th st. 

tai tikra pažiba. Bikulčių di
delis namas jau baigtas gražiai 
atrodo. Užkandinė ir užeiga vi
suomet pilna. Geri tvarkytojai, 
daug reklamos nereikalihgi. 
Vladas taip sako: kas norės vai-' 
kyti, tai suras. Tegul bus ir taip, 
bet aš su tuo nesutinku. Spau
da, ypač Naujienos visų myli
mos Jr -plačiai skaitomos. Štai 
mūsų P. Sabrinskas atnaujino 
metams ir penkinę pridėjo. Anot 
jo, Naujienos turi gyvuoti, nes 
tai vienintelis laikraštis, kuris 
pasako visiems tikrą tiesą kas 
mes esame ir kuomi turime bū
ti. Mano posakis vienybė — ga
lybė.

Beje, tas mūsų mielas Sabrins
kas nusipirko Dr. Gusseno nau
jai išleistą knygą, anot jo meis-; 
triškai parašyta, tai kiekvienas 
suvalkietis turėtų ją skaityti. 
Kaina S8, pristatoma Į namus, 
o kam patogu, tai bet kurią die
ną gali užeiti Į 1410 So. 49th Ct. 
Geriausiai susitarti telefonu. 
DL 2-4659. Naujienos spausdi
no Dr. Gussino rašinį atkarpoj, 
tai naudingi posakiai nėra abe
jonės. Laikui bėgant bus išleis
ta knyga. Garbė mūsų tautie
čiui Suvalkijos auklėtiniui.

S. Paulauskas jau pensionie- 
rius, sveikas, linksmas. Aš ir vi
si kiti laukiame jo atsiliepimo 
Naujienose. Taip, mielas pen- 
sionieriau — neužsuūsk, rašyk 
ir rašyk, o skaitytojų buvo yra

SANTA MONICA, CAL
Amerikos Lietuvių Klubo 

tradicinis balius
Jau trylikti metai iš eilės, kai 

S.M.A. L. Klubas ruošia savo 
tradicinius balius, kuriuos lietu
viai ir jų draugai labai mėgsta 
ir gausiai lanko.

šiemet balius įvyks spalio mėn. 
4 d., šeštadienį Miramar vieš
butyje — Satelite salėje (Wil
shire BĮ. ir Ocean avė., S. Mo
nica, Calif.). Pradžia 7 vai. va
karo. Bus įdomi trumpa pro
grama, kurią išpildys solistas 
Antanas Pavasaris ir šokėja Ra
mona Alseikaitė. Bilietai su va
kariene $10 asm. Taip pat nu
matomai ir laimėjimai. Bilietus 
rezervuoti prašoma pas: A. De- 
venienę — tel. 393-1914, E. Ged
gaudienę — tel. 399-1825, S. 
Kvečą — tel. 393-3367 ir A. Mar
kevičių — tel. 828-7525.

Sekantis klubo parengimas, 
tai visiems žinomos solistės Sta
sės Pautienienės dainų koncer
tas, kuris ruošiamas š. m. spalio 
mėn. 18 d. 7 vai. vak., Bay Wo
man’s Club salėje, 1240, 4th St., 
S. Monica, Calif.

Ten pat dailininkė Gina Geš- 
tautienė, kuri šią vasarą tobu
linosi tapyboje Paryžiuje ir tik 
prieš porą savaičių iš ten su
grįžo, pristatys savo naujau
sius paveikslus.

Visus lietuvius bei jų draugus 
kviečiame skaitlingai dalyvauti 
baliuje ir koncerte, maloniai pra
leisti laiką savųjų tarpe. Iki pa
simatymo! Klubo Valdyba

ROCKFORD, ILL
Neužmirškime Balfo 85 skyrių

Maloniai-kviečia skyriaus na
rius i susirinkimą, metinis svar- 
bus susirinkimas įvyks Lietuvių 
Klubo patalpose rugsėjo 14 d. 
po pietų. Džiugu Balfo 85 sky-

Si

ba, tai mūsų darbšti valdyba. 
Palaikytis tą Šalpos-labdaros or
ganizaciją, tai visų pareiga.

Taigi susirinkime, išrinkime 
tą pačią valdybą, kuri pajėgi 
darbuotis ir vesti organizaciją 
geru keliu, rūpinasi nelaimingais 
savo broliais okupuotoje Lietu
voje ir kituose kraštuose. Kvie
čia j susirinkimą Balfo 85 sky
riaus valdyba. žvalgas

TAISOME KLAIDĄ
Rugsėjo mėn. 2 d. Nr. 204 

straipsnyje “Nereikalingas ir ne
prasmingas darbas” 5 skilt., 8 
eil. iš viršaus į Rusiją, turi būti.. 
Į Reichą.

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Jei laikykite mano įsakymus, |ūs pasiliksite mano meilėje, kaip ir 

aš laikiau savo Tėvo įsakymus ir pasilikau jo meilėje". — Jono 15:10.

Mylimieji skaitytojai, būkite atsargūs kaip jūs pasielgiate su Viešpaties 
įsakymais. Turime pirm savęs mūsų Viešpaties pareiškimą, kad jis pasiliko 
dangiškojo Tėvo meilėje ir buvo mylimiausiu Sūnumi dėlto, kad buvo pa
klusnus savo Tėvui. Mūsų Viešpaties patarimai ir reikalavimai nėra persun
kus ir nėra duoti mus nugązdinti. Priešingai pasakyta: “Tai aš jums kalbė
jau, kad mano džiaugsmas būtų jumyse ir kad jūsų džiaugsmas būtų pilnas” 
(Jono 15:11). Kurie gyvena arti prie Viešpaties, žino kad paklusnumas Vieš
paties žodžiams ir pasilikimas jo meilėje, yra didžiausias džiaugsmas, sve
riantis daugiau negu visos pasaulio linksmybės

Visi Žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite;

FORESTS CANT

• e e
F. ZAV1ST, 3715 WEST 66th STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 60629.
ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI

WAW<WVAWAV/A,,ViWA,A,.W>,.,>,.VA,AVA'?A73,.,=\,:

GRovehiU 6-2345-6

Telef.

eude:
S s

— S. L. A. 134 Motery 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. Ha I ik, nut. rast.

TĖVAS IR SŪNUS

2533 W. 71st Street
Telef.:

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
"AIKŠTĖ automobiliams pastatyti

Susirnikimų
PRANEŠIMAI

— Penktadienį, rugsėjo 12 d. 7:00 
vai. vak. Našlių, Našliukių ir pavieniu 
draugiškas klubas turės susirinkimą 
Vyčių salėje. ”2455 W. 47 St. Visi 
klubo nariai ir prijaučiantieji yra 
kviečiami gausiai dalyvauti. Po susi
rinkimo bus vaišės ir šokiai J. Joniko4' 
orkestrui grojant.

Našlių ir našliukiu antroji gegužinė 
(piknikas) Įvyks rugsėjo mėn. 14 dieną 
Onos Bruzgulienės darže, 8284 Kean 
Ave., Willow Springs, UI. Pradžia 12 
vai. dienos. Veiks bufetas ir virtuvė, j 
Taip pat bus laimės šulinys su daug' 
vertingų dovanų.

Victoria Cinką, sekr.

MARCELĖ GARALEVIČIUS
Pagal tėvus Jocytė

Gyv. 6821 So. Rockwell St.
Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 10 dieną, P00 vai. ^popiet, sulaukusi 

63 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Raseinių aps., Jurbarko mieste.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Antanas, sesers duktė Genė Lepnickienė su 

šeima ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
Lietuvoje liko sesuo. , * ___ .•
Priklausė Vytauto Didžiojo šaulių Rinktinei ir. Tauragės klubui. 
Kūnas pašarvotas S. C. Lack-Lackawicz koplyčioje, 2424 W. 69 St. 
šeštadieni rugsėjo 13 dieną 9:30 vaL ryto bus lydima iš koply

čios i šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, q po gedulingų pa
maldų bus laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marcelės Garalevičienės giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sueikti jai paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: x
Vyras, sesers dūkte, kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnūs. Tel. 737-1213.

MAPLEWOOD AVE

Keturiu Metų Mirties Sukaktis

7159 So.

CHICAGO, ILL. 60629

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Ph«ne: LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Sb. LTTUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ 'Cicero, I1L PLone: OLympic 2-1003

XXBT FIRES HURT 
oux zorkst nm®»

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

\ WEST 71 tt STREET
'OFBb Wl«f.: NEmfock 4-2123

X«H.W«f4 Gib«>n 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
ralandoa skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei beatrilfepla. tai telef. GI B-6195.

>. SHEIKIS, 0. P.
> 'ČrYhČPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba ko Į omą 
(Arch Support*) ir L t

VaL* •_ 4 Ir 6—8. Šeštadieniais 9—1.
2150* Witt 43r8 St., Chicago, III. 60629 

ToM.1 PRoap^l

K M WW

VACLOVAS KUNAVIClUS

Gyv. 4210 So. Artesian Ave.
Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 

9 d., 8:25 vai. ryto, sulaukęs 
66 metų amžiaus. Gimęs Lietu
voje, Vilniaus mieste.

Paliko nuliūdę: brolis su šei
ma Lietuvoje ir draugai bei pa
žįstami Amerikoje.

Priklausė An<h'jos - Britani
jos Lietuvių klubui.

Penktadieni, 5 vai. popiet kū- j 
nas bus pašarvotas P. Bieliūno 
koplyčioje, 4348 So. California d 
Avenue. , .

šeštadieni, rugsėjo 13 dieną 
1:00 vai. popiet bus lydimas iš w 
koplyčios i Elm Lawn kremato
riumą.

Visi a. a. Vaclovo KunaviČiaus 
giminės, draugai ir pažįstami r 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei- ‘ 
kinimą f

Nuliūdę lieka:
Brolis ir draugai <;

Laidotuvių Direktorius Petras . 
Bieliūnas Tel LA 3-3572.
_ ------ ---—_—_-----__

VITO ZUNAS
Gyv. 1209 Mulford St., Evanston, DI.

Mirė 1071 mėtų rugsėjo mėn. 12 dieną, sulaukęs '63 
metų amžiaus.

Gimęs Amerikoje, Beckemeyer, Illinois.
Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse
Paliko nuliūdę: žmona Adella Zunas, sūnus Wayne, 

marti Barbora, teta Stačkienė, gyvenanti Rockfordc, Illi
nois, ir daugelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmirši- į 
me. Tu ’pas mus jau nebesugrjši, bet ijtes anksčiau ar'vė-' 
liau pas 'Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė. .

Nuliūdę lieka:

^trilma Adella, sūnus, marti ir giminės.

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

n

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Assodacijos

ambulance 
patarnavl 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUAN1CA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-113S

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpuonc J-UU

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
, 11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, ID. 974-4410

I

3354 So. BASTED STREET Phsne: Y Arda 7-ltll

s — Naujienos, Chicago t, ill. — Friday, September 12, 1975



Susirinkimas vadovėlio reikalais
Registruotos E Bnės Mar

quette Parko apylinkės susi
rinkimas įvyko rugsėjo 5 d., 
Marquette Parko parapijos sa
lėje, kuriame buvo aptarta va
dovėlio “Tėvų Neineliai Bran
gūs” vartojimo naudingumas 
lietuvių šeštadieninėse mokyk 
lose, pirmoj eilėj mūsų para
pijos lituanistinėj mokykloje.

Susirinkimų atidarė apylin
kės pirmininkas J. Bagdžius, 
kuris pasveikinęs susirinku
sius, kurių buvo apie 150. pra
šė bešališkai aptarti šį visiems 
rūpimų klausimų ir tinkamai įj 
išspręsti. Darbo prezidiumo 
pirmininku pakvietė J. Vaičiū
ną ir sekretoriauti St. Pallabą.

z 11 .. . “.............—

PADĖKA
š. m. gegužės mėn. 29 d. darbovietėje dirbant mašina Bill Thum 

Nr. 6 man nutraukė kairiąją ranką. Buvau nuvežtas i St. Anthony 
ligoninę ir ten išbuvau iki liepos mėn. 4 d. Grįžęs iš ligoninės apsi
gyvenau pas dukterį Oną Hesther, 2544 W. 39 Place (2-tras aukštąs, 
tel. 254-7398), Chicagoje.

Iš visos širdies dėkoju mane lankiusiems, atsiuntusiems dovanas 
ir tarusiems paguodos žodžius. Ypatingai dėkoju p. Šliužui ir jo 
žmonai Stasei, Domininkui Malioliui, Vytui Maksvyčiui ir p. Kernagiui 
tardamas nuoširdžiausius padėkos žodžius.

SIMAS APANAVIČIUS 
k—-... ■, , . .......... ..... ..............—..... .  „„

t— V-■— ■—<—■■■  - ' r --

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.
- - -------- 7

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENĖ — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
..m--, 1 1 ------ jį : 1 " i ■ "■ -j -..i"' - - 11 - - ", ■■■■•■

JUBILIEJINIŲ METU
NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų. 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 i 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 idomios. naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vaju 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: Chicagoje Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metu — $14.00, vienam mėn. •— 2-50. Užsieniuo
se — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaitę nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančia atkarpą.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 

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

maistas, doleriniai Certifikatai.
V. V A L A N T I N A S -

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

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

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

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

ADRESAS ___________________________________________

GARSINKITeS naujienose

iTam susirinkimas pritarė vien
balsiai. Padėkojęs už pasitikė
jimą, perskaitė patiektą die
notvarkę, kuri buvo priimta be 
pataisų.

Susirinkimų sveikino reg. L. 
B-nės centro valdybos vardu 
A. Juškevičius ir L. B-nės Ta
rybos vardu dr. V. Dargis, pa
linkėdamas sėkmingai aptarti 
ir surasti priemones vadovėlį, 
kaip netinkamą ir žeminantį 
buvusį Lietuvos gyvenimą, iš
imti iš apyvartos.

Buvo pakviesti pasakyti sa
vo nuomonę šie mokytojai: M. 
Pėteraitienė, St. Kaulėnienė, 
A. Repšienė, A. Zumaras ir ki
ti šiuo klausimu žinantieji. La-

Paveiksle matomas laivas savo laiku dalyvavo svarbiuose Pacifiko 
mūšiuose, bet dabar jis jau paskirtas laužui. Jis buvo velkamas į 
San Diego uostą sunaikinimui, bet nutrūko lynas ir liko pluduriuoti 
Pacifiko vandenyse. Vėliau jis ir Ivėl buvo parištas ir nuvilktas i 
dirbtuves, kur modernūs piūklai jį supiaustys, o pečiai suvirins -į 

naują metalą.

bai smulkiai ir vaizdžiai refe
ravo vadovėlio atsiradimo ir 
paruošimo eigą M. Pėteraitie
nė. Jos dėka ant sienos buvo 
iškabinta visa eilė tilpusių 
spaudoje atsiliepimų ir straips
nių, pasisakymų vadovėlio rei
kalu ir vadovėlyje esančios 
nuotraukos, kur aiškiai buvo 
parodoma, vietoje analizuo
jant bei darant reikalingas iš
vadas.

A. Repšienė visapusiškai api 
budindama vadovėlį, atviru 
nuoširdumu pasisakė, nors ji 
augusi mažažemio šeimoje, 
bet nemačiusi taip vargingų 
kuinelių, tokių primityvių me 
diniu aplūžusiu arklu ariant. 
Pajuokai "vyras su moterimi į 
arimą Įkinkyti: vyras stumia 
arklą, o moteris vadelėmis 
valdo kuinelį, ragindama spar
čiau eiti. Ir štai mokiniai tą 
matydami susidaro labai blo
gą vaizdą apie Lietuvą, kurią 
neva mokomi mylėti.

A. Zumaras pasisakė, jei kas 
ir galima būtų priimti vadovė
lyje, bet bendrai paėmus, yra 
žalingas lietuviškai mokyklai 
ir jis turi būti išimtas iš apy
vartos.

St. Kaulėnienė po smulkes
nės analizės savo išvadoje pa
laiko kitų pasisakymus dėl va
dovėlio netikamumo. Jį nau
dodami daroma nusikaltimą, 
nes mes patys vaikus ruošiame 
neigiamam nusiteikimui jų 
tėvu kraštui.

Tai toks buvo pasisakymas 
senų ir patyrusių pedagogų dėl 
minėto vadovėlio netikamumo 
lietuvių išeivijos mokyklai.

Taip pat buvo pasisakyta 
susirinkimo dalyvių ir atėju
sių jaunų mokytojų,kad vado
vėlis yra tendencingas ir jis 
tarnauja okupanto naudai, 
nes akivaizdžiai buvo parody
tas Vilniuje išleistas propogan 
dinis albumėlis iškurio į “Tė
vų nameliai brangūs” yra įdė
ta nuotraukų. Tuo susirinki
mas buvo labai nustebintas ir 
tiesiog pritrenktas. Savaime 
atpuolė visi pasisakymai bei 
įrodinėjimai, nes viskas paaiš 
kėjo, kodėl jis taip stropiai 
bendradarbiautoju ginamas ir 
rekomenduojamas.

Nebesant tuo reikalu svars
tymų, susirinkimas priėmė re
zoliuciją, kurioje paveda val
dybai imtis visų galimų ir tei
sėtų priemonių, reikalaujant 
išimti vadovėlį iš mokyklos 
naudojimo ne tik pas mus, bet 
kitose mokyklose.

Tenka paminėti vėliau susi
rinkime iškeltus pasisakymus, 
kaip tai dėl vadovėlio “Rūte
lė” ir dabar išleisto V. Liulevi- 
čiaus “Lietuvių tautos ir vals
tybės istorija” I-mos ir II-ros 
dalies lituanistinėms mokyk
loms vadovėlių, kur irgi yra 
įdėta nuotraukų iš minėto Vil
niuje išleisto propagandinio

■NAUJIENOS' KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS 

albumėlio. Buvo pageidauta, 
šiam reikalui aptarti, panašų 
susirinkimą artimoj ateity su
šaukti.

Buvo pavesta valdybai Tau
tos šventės simboliškam paini 
nėjimui, iškelti rugsėjo 7 d. 
prie mokyklos aikštės vėliavas, 
taip pat dalyvauti su vėliava 
valdybai ;ir nariams eisenoje 
Šiluvos procesijoje, kas ir bu
vo gražiai įvykdyta. Dar vie
na būdinga smulkmena, susi
rinkimas skaičiumi buvęs dar 
gausesnis, jei pagal valdybos 
pranešimą “Draugas” nebūtų 
atsisakęs įdėti skelbimą apie 
susirinkimo šaukimą, nors už 
skelbimą norėjo apmokėti. 
Tikrai keista ir nesupranta
ma.

Nežiūrint ilgai užsitęsusio 
susirinkimo, kaip niekuomet 
dalyviai įtemptai sekė visą ei
gą ir aktyviai dalyvaudami iš
buvo iki pabaigos. Užbaigai 
pirm. J. Bagdžius padėkojo už 
dalyvavimą, gyvas diskusijas 
ir naudingus patarimus. Susi
rinkimui pasibaigus, sugiedo
tas Himnas. Korespondentas

Spasskio nesėkmės
MASKVA. — Buvęs pasauli

nis šachmatų čempionas Boris 
Spassky ruošėsi Maskvoje ves
ti Prancūzijos ambasados sek
retorę Marina ščerbačevą, bet 
sovietų valdžia ėmėsi žygių ne
leisti, Įsakydama jai apleisti So
vietų Rusiją vedybų nelaukus. 
“Mano planas buvo apsivesti ir 
šachmatus lošti”, nusiskundė 
Spassky Associated Press atsto
vui.

Jau pernai jam Sovietų val
džia atėmė teisę važiuoti i už
sienius, jo apartmentą apiplėšė, 
o dabar vedybų biuras atsisakė 
duoti leidimą vesti.

y***' ■

I TRUMPAI I

— Kristijono Donelaičio Pra
dinė ir Aukštesnioji Lituanisti
nės Mokyklos pamokas pradeda 
š. m. rugsėjo mėn. .13 d. 9 vai. 
ryto Francis M. McKay valsty
binės mokyklos patalpose, 6901 
S. Fairfield Ave., Chicago, Hl. 
Bus registruojami ir egzaminuo
jami mokiniai į abi mokyklas. 
Jeigu tęstųsi Chicagos mokyto
jų streikas mokykloje pamokų 
nebus. Dėl informacijų pradi
nei mokyklai skambinti vaka
rais mokyt. Irenai Bukaveckie- 
nei telef. PR 8-3320, aukštesnia
jai mokyklai mokyt Danutei 
Bindokienei.

Julius Širka, 
Mokyklų Direktorius

— Juozas Grybauskas, Hot 
Springs, Ark., susipažino su 
Naujienomis ir vertindamas jų 
informaciją šiais visokių netikė
tumų bei staigių permainų lai
kais, jas užsisakė 6 mėnesiams. 
Naujasis mūsų skaitytojas p. J. 
Grybauskas yra Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas - savanoris, 
aktyvus'visuomeninėse ir patrio
tinėse organizacijose, vienas iš 

LB apylinkės ir LAS skyriaus 
kūrėjų. Malonu buvo gauti jo 
laišką su užsakymu ir apie tai 
pranešti visiems Naujienų skai
tytojams.

— J. Iešmantas, Spring Val
ley, Ill., lietuviškos veiklos ve
teranas ir spaudos rėmėjas, pra
tęsdamas prenumeratą, atsiuntė 
4 dol. Naujienų naudai. Ponia 
Julija Dyksinskienė iš Bridge
port apylinkės kartu su gerais 
linkėjimais atsiuntė 2 dol. Tos 
apylinkės tautietis užsisakė Nau
jienas 3 mėn. Naujienų vado
vybė visiems nuoširdžiai dė
koja.

— Ant. Kenstavičius, Hope, 
B. C., Canada, atsiuntė tokį 
laišką: “Nelaukdamas paragini
mo siunčiu piniginę perlaidą 
sumoje $35 pratęsti laikraščio 
prenumeratą. Ta savo maža $5 
pensininko auka noriu prisidėti 
prie popieriaus ir kitų laikraš
čio išlaidų, pabranginimo paden
gimo. Linkiu Jums ištvermės 
kovoje už Lietuvos laisvę, lie
tuviškumo išeivijoj išlikimą ir 
už būvį”. Naujienų vadovybė 
dėkiuga p. Kenstavičiui už ben
dradarbiavimą, pareiškimą ir 
paramą.

— Arėjas Vitkauskas, Jersey 
City, N. J., Lietuvos kariuome
nės savanoris - kūrėjas, šiemet 
švenčia dvigubą sukaktį — 60 
m. spaudos darbuotės ir 73 m. 
amžiaus. Jis vadovauja World 
Wide žinių agentūrai ir yra ko- 
lumnistas Globe žurnalo. Tar
naudamas 9 pėst. pulke 1919 m. 
jis išleido pirmąjį karių laikraš
ti “Tėvynės Gynėjas”. Buvo El
tos ir daugelio laikraščių ben
dradarbis bei redaktorius. Išlei
do savo eilėraščių ir novelių rin
kini. Dar ir dabar jis bendradar
biauja daugelyje išeivijos laik
raščių. Angliškoje spaudoje jis 
dažnai iškelia Lietuvos bei Pa
baltijo kraštų reikalus.

— Rašyt. Stepo Zobarsko Ma- 
nyland Books leidykla, 84-39 
90th St., Woodhayen, N.Y. 11421 
išleido angliškai,!. Daumanto 
knygą “Partizanai už geležinės 
uždangos”.

— Donald Wixtrom, Witch 
Lake, Mich., buvęs ūkininkas, 
turi nepaprastų gabumų sveti
moms kalboms. Nors mokyklo
je jis mokėsi tik lotynų kalbą, 
bet dabar, sulaukęs 46 m. Am
žiaus, moka 21 kalbą ir turi 
vertimų biurą. Tarpe svetimų 
kalbų jis moka ir lietuviškai. 
Žinovų nuomone jo vertimai yra 
be priekaištų, nors kai kurie yra 
apie mokslinius bei specialios 
paskirties dalykus. Tas kalbas 
jis išmoko laisvu nuo ūkio dar
bų laiku.

— John 'Chervokas, New 
York, N. <Y., paskirtas Senior 
viceprezidentu ir projektų direk
torium Warick, Welsh & Miller 
garsinimų bendrovėje. Prieš tai 
jis buvo tokiose pat pareigose 
W. Esty jir kitose garsinimų 
bendrovėse.

— Cicero šaulių iškyla ir pri
zinis šaudymas Įvyks rugsėjo 
mėn. 21 d. medžiotojų - meške
riotojų ūkyje. Bus vykstama 
dideliu autobusu, šauliai gali 
pasikviesti ir svečių.

— Dalilos Mackialienės vado
vaujamas Los Angeles Dramos 
Sambūris vaidins Jurgio G-liau- 
dos dramą “Čiurlionis” rugsėjo 
21 d. šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Ten bus Čiurlionio re
produkcijų paroda ir akademi
ja. Tos iškilmės bus LB ren
giamų Lietuvių Dienų proga 
rugsėjo 2 ir 21 d. LB Santa Mo
nica apylinkė rengia sol. Prau- 
rimės Ragienės koncertą Mo
terų klubo patalpose rugsėjo 
13 d.

■* Pirmyn choras ruošia šei
mynišką pikniką rugsėjo mėn. 
14 d. 3 vai. po piet Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 "West 47 Street. 
Kviečiame visus narius ir j u šei
mas ir tuos kurie įdomaujasi 
šio choro veikla prisijungti prie 
mūsų jaukios šeimos. Vaišės 
nariams veltui. (Pr).

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 IŠSiMOKĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 

NOTARIATAS — VERTIMAI.
| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — 778-2233
3 BUTU IR BIZNIO PATALPA, 50 

pėdu 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 KAMBARIU BUNGALOW

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

apylinkėj.
Skambinti angliškai.

Tel. HE 4-3232.

Visu rūšių namu apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

SUNLAND REALTY
4511-4th Street North, 

St. Petersburg, Florida 33703 
Tel. 813-527-0696. Lietuvis Realtor

ANTON L. MAURAGAS.
Jis maloniai patarnaus lietuviams, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus.

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda mūrinį namą. 5 kambariai ir 
vienas viršuj. Dvigubi aluminijaus 
langai ir durys. 2 mašinų garažas. 
Aptvertas geležine tvora. Arti lie

tuviškos mokyklos ir bažnyčios.
Tel. PR 6-1684.

BY OWNER 
WILLOW SPRINGS

3 bedroom ranch, dining room, fire
place. Full basement. Attached ga

rage. 150 x 200’ wooded lot.

839-5315

— 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 galimų skaitytojų 
adresus.

TERRA
Bnngenybės, 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. 60632. Tel. Y A 7-5980

-----------------------r

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pas vienlntelĮ
lietuvį kailininką 7^ 

Chicagoje —

NORMANĄ

185 North Wab**h Avenue

ei. 263-5826 
(įstaigos) ir 
677-8489

(buto)

2nd Floor Chicago, Hl. 60601

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. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpe tai. 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 BUTŲ MŪRAS, naujas gazu šil
dymas. nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieji. 2 vonios, kar- 
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto muro 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 KA5IBARIU 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.

VA LDI S
REAL ESTATE '

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

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

3UD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO

TEL. — 254-5554

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

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

šymai ir kitoki blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609. Tel. VI 7-3447

DĖMESIO
62—SO M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Telef.: R E public 7-1941

JEI “NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.
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