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“Mirtis Sionizmui”

-’Praėjusį savaitgalį
Romoj e Įvyko visa eilė bombų 
•sprogimų, už kuriuos atsakomy-

Iki šio meto orbiton keldavo įvanas stebėjimo stotis raketomis. Amerikiečiai tu- 
ri kelias stotis raketoms iškelti į Žemės orbitas. Tos raketos taip tiksliai apskaičiuo
tos, kad gali iškelti bet kurį satelitą bet kurion aukštumon. Jos iškėlė- kelias ste
bėjimo stotis prancūzams, britams ir vokiečiams. Bet dabar Boeing bendrovė paga
mino specialv lėktuvą, varomą paprastais degalais, kuris gali reikalingon aukštu- 

. mon iškelti ir paleisti bet kokios rūšies satelitą. Paveiksle matome lėktuvą, iškėlusį 
ir paleidusį svarbu susisiekimo satelitą. ?

Argentinos neramumų aukos
BUENOS AIRES. — Penk

tadienio susišaudymuose 
vienas armijos seržantas ir du
kairieji partizanai. Per lygiai 
metiis neramumų Argentinoje | 
jau žuvo i,000 žmonių.
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SIRIJA
LONDONAS, Anglija. — Britų premjeras ir užsienio reikalų I 

ministeris sutinka padėti paruošti sąlygas, trijų metų laikotarpy
je perleidžiančias vyriausybę krašto gyventojų daugumai.

Premjeras Ian Smith pareiškė, 
kad perleidimas įvyks pačioje 
Rodezijoje, bet penki naujai su
darytų juodžių valstybių prezi
dentai nesutinka su šiuo para
grafu. Jie nori, kad užsienio 
valstybės stebėtų, kaip tas su
sitarimas bus vykdomas. Britų 
premjeras ir vyriausybė imsis 
priemonių, kad administracijos 
perleidimas būtų tvarkingas. 
Britai informuos užsienio valsty
bes apie daroma progresą ne tik DL , r ..
Rodezijoje,' bet ir Namibijoje. Pasakė kad .Knujo,
Atrodo, kad panašiai turės bū- |4>"««™taka polrtxka bus tę- 
ti sprendžiamas ir pačios Pietų 
Afrikos klausimas. '
Pagrindan paimtas Kisingerio - •rqjia 
‘ ■ - - ' planas . ; .? ;

« ' y -

Sekretorius Kisingeris .pava- - ,.? . ’ -- * _ ’ , ' ■_

Kinija prieš Rusiją
HONG KONG. — “Liūdesį po 

Mao Mirties pakeisti jėga”, pa
skelbė Naujosios Kinijos žinių 
agentūra kai praėjusi sekmadie
ni kinai susprogdino devyniolik
tąją atominę bombą. Kinų komu- 
nistų partija pirmajame po Mao 
pareiškime pasakė, kad 'Kinijos

tybes ir išsikalbėjęs su naujais 
juodžių valstybių prezidentais, 

-pasiūlė Rodezijos premjerui 
Smith ui planą vyriausybei per- 

-- leisti? ■ ' “ f..? Į ■ .
- Premjeras Smith, pasitaręs 

su. parlamento ir vyriausybės 
vadais tą planą priėmė ir sutiko 
jį vykdyti. Dabar į visą.šitą rei- 

? kala, sutiko aktyviai Įsimaišyti 
ir britų 'Vyriausybė.-: Manoma, 
kad7 Rodęzijoje, Namibijoje 'ir 
Pietų Afrikoje bus apsieita be 
kraujo praliejimo, bus pastotas 
kelias ginkluotiems Kubos agen
tams. . ...

McGovern smerkia 
Čilės vyriausybę 
WASHINGTONAS. — Keli 

tūkstančiai dalyvavę rugsėjo 26 
katalikų katedroje Washingto
ne, išklausydami mišias už žu
vusio čilėno vėlę, buvusio prez. 
Alendes ministerio Orlando Ix? 
tėliėr, išgirdo sen. G. McGovern 
ir Alendes našlės kalbas, ku-1 
riomis jie kritikavo ir kaltino 
dabartinę Čilės vyriausybę, kal
tinant užmušus buvusį niiniste- 
rį Letelier ir su juo kartu Ronni 
Karpen Moffit. Jie žuvo, kai jų 
aumobilyjė sprogo padėta bom
ba.

Sen. McGovern ir prez. Alen
des našlė mano, kad ta bomba 
padėjo dabartinės Čilės karinės 
vyriausybės slaptoji policija.

Čilės vyriausybė įteikė diplo
matinę notą Amerikos valsty
bės departamentui, protestuoda
ma prieš tokius kaltinimus ir 
demonstracijas, nukreiptas prieš 
Čilę.

Rusų japonų karo veteranas
MASKVA. — Reuters prane

ša sekmadienį suėjo 100 metų 
amžiaus rusų japonų 1904 metų 
karo veteranui gen. maj. Ivan 

v Beh'nskiui, dalyvavusiam mūšy- 
“ jes prie JJao-Yang šiaurės-rytų 

"Kmij oja Baltabsrzdis vetera
nas pasakė Izvestija reporteriui, 

: 4’kad“ didžiausias ’jo noras yra, 
“nesenti, bet pasilikti jaunam”.

lestiniečių anti-sionistų grupė,- 
pasivadinusi “Gąssan Kanafani 
Komandos”, kurių šūkis yra 
“Mirtis Sionizmui; Mirtis impe
rializmui. Į visišką pergalę su 
Palestinos liaudimi ir Arabų 
proletariatu!”’ Bombos sužalo
jo Romos žydų sinagogą,-- auto, 
mobilių išnuomojimo įstaigą ir 
trijų... Amerikos-Italijosk bankų 
ofisus.- r .. ■
Bėga sovietų kariški lakūnai

; TEHERANAS, Iranas. — So
vietai atsiuntė Tranui protesto 
notą, reikalaudami grąžinti ka
ro aviacijos leitenantą Valenti
ną Ivanovičių Zasimovą ir leng
vą civilinį lėktuvą, kuriuo jis 
pabėgo į Iraną. Iranas atsakė, 
kad pabėgėlis paprašė JAV po
litinio pabėgėlio teisių, nors JAV 
ambasada atsakė jokio oficia
laus prašymo negavusi. Tai jau 
antras Sovietų lakūnas pabėgęs 
mėnesio bėgyje.

Ispanijos baskai nerimsta.
SAN SEBASTIAN. — Ispanų 

policija guminėmis kulkomis iš
sklaidė priešv'aldlšką demon
straciją, susirinkusių prie per
nai sušaudytų penkių teroristų 
kapo. Kairiųjų lyderiai reikalau
ja amnestijos visiems politi
niams kaliniams.

Popiežiui jau 79 metai

VATIKANAS. — Savo 79 me
tų amžiaus sukaktuvių proga po
piežius Paulius VI šv. Petro aik
štėje susirinkusiems pilgrimams 
ir turistams pasakė kalbą prieš 
abortus.

Po sausros Anglijoj tvanai

LONDONAS. — Nepaprastai 
smarkių liūčių sukeltuose stai
giuose potvyniuose pietvakari
nėje Anglijoje žuvo du žmonės, 
šioje Anglijos dalyje Šią vasarą 
sausra buvo ilgiausia visoje 500 
metų istorijoje. Vieną, 85 metų 
amžiaus, asmenį staigus 4 pėdų 
potvynis išsinešė pro atvirą jo 
kambario langą, o viena moteris 
prigėrė patvinusiame savo- tar
me.

IH.— Antradienis, Mugsėjo-September 28, 1976 m.

WASHINGTONAS. Pasak 
rugsėjo 26 d, paskelbtame doku
mente, vienas žymus - Western 
Union International; pareigūnas 
pripažino, kad. Anglijos-.slaptoji 
tarnyba nuolatos. skaitoįAme
riką persiunčiamas telegramas. 
Nuo britų neatsilieka ir Ameri
kos investigaci jos. "įstaiga bei 

Amerikos apsaugos tarnyba.
Dokumentą paskelbė kongre

so. komitetus, kuriam vadovauja 
kongreso narė advokatė Bella S? 
Abzug, pasižymėjusi liberalė sa
vo prokomunistintiais kaltini
mais, prikergtais iš anapus gele
žinės uždangos kilusiems ame- 
rikos piliečiams.

The London Daily Express 
1967 m. jau buvo paskelbęs pra
nešimą, kad telegramų turinys 
yra tikrinamas remiantis Bri
tanijos oficialiu slaptii dokumen
tų aktu. Gi ministeris pirminin
kas Harold Wilson savo laiku bu
vo pareiškęs, kad doakumentų 
bei telegramų tikrinimas vyksta
nuo 1927 metų ir pridūrė, jog' dengę policiios skraiste renka 
minėtas Britanijos laikraštis.nu- 
sikalto paslapčių išdavimo aktui 
tai paskelbdamas.

Kongreso atstovė Abzug pasi
piktinusi pareiškė, kad dabar į 
uostinėjančių ilganosių sąrašą 
reikia įrašyti ir Didžiąją Brita
niją;

Sen?Huniphrey -p- Pagrobto ji rasta 
iškviečia: prez Fordą

OMAHA. — Sen. Humphrey 
vienoje savo viešoje kalboje kri
tikavę prez. Fordą ir prisiminęs 
Huinphrey-Hawkin Įstatymo pro 
jektą, kurs kongrese laukia, ei
lės būti priimta’ ar atmesta' t, 
kvietė prez. Fordą minėto Įsta
tymo reikalais pravesti viešus 
debatus. Humphrey net sutinka 
apmokėti Omahoje salės išlaidas. 
' .Drez. Fordas sako, kad Hump- 
rey-Hawkino įstatymo projek
tas. sumažinti Amerikoje bedar
bių skaičių iki 3%, kainuotų val
stybės iždui 30 bil. dol. į metus. 
Humphrey gi tvirtina, kad minė
tas įstatymas, pareikalautų 
8—12 bil. dol. į metus.

? pinigus
Čikaga. — Čikagos policijos 

viršininkas Rochford spaudos 
konferencijoje įspėjo laikrašti
ninkus. ir visuomenę nepasitikė
ti pinigų rinkėjais, kurie prisi-

Nori būti prezidentu
. Amerikos komunistų kandida

tas į prezidentus Gus Hali gavo 
savo kampaniją Michigane pra
dėti be orkestro. Hali pareika
lavo, kad Michigan universiteto 
orkestras, kurs grojo Preziden
tui Fordui mitinge Ann Harbor, 
turi ir jam pagrobti, bet orkes
tro nariai nubalsavo jam negro
ti.'Gus apeliavo ę teismą, bet 
teismas atsisakė tokiu reikalu 
būti ”badšriojam<^’

pinigus žuvusių policininkų naš
lėms, bet kurios jų negauna.

Viršininkas - Rochford įsakė 
tuo reikalu pravesti kvotą ir iš
aiškinti, ar kartais Į tą “biznį” 
nėra įsivėlę policininkai bei jų 
organizacijos. Pasak policijos 
superintendemto, policijos var

dan paskutiniais mėnesiais yra 
iš Čikagos gyventojų išviliota 
nemažiau 100,000 dol.

Mrs..Carter, prisibijo 
” vyro plepumu 
WASHINGTONAS. — Rosa

lyn Carter, demokratų kandida
to į prezidentus Jimmy Carter 
žmona, truputį baiminasi, kad 
jos vyras yra plepus ir kartais 
pasako ko 'nereikia. Bet ji ma
no, kad žmonės turi žinoti ir pa
žinoti kandidato į prezidentus 
-asmenybę.

TERORISTU GRUPĖ BUVO PAGROBUSI

Buvo suruoštas teismas, leista oakalbėti

DAMASKAS. Sirija. — Sekmadienio popietę atvažiavo gerai 
ginkluoti palestiniečiai ir pareikalavo kambarių dideliame Semira- 
rnis hotelyje, stovinčiame pačiame Sirijos sostinės centre. Jiems 
buvo pasakyta, kad visi viešbučio kambariai pilni ir patarė ateiti 
Į kitą dieną, kai vienas kitas kambarys galės būti laisvas. Už va
landos atvažiavo žymiai didesnė palestiniečių teroristų grupė,, 
atsivežė ginklų ir užėmė visą viešbutį. Jie pradėjo nuo apačios, 
ėmė įkaitus, varė į vieną kambarį, o patys lipo Į viršų, įvesdami 

[ “naują tvarką”.

JACKSONVILLE. — Prieš 4 
dienas dingusioj? žydų visuome- j 
nes veikėja Sheri Linda Jaffa, 
rasta vienos mylios atstume nuo 
namų pririšta miške prie stuob
rio. Jos rankos ir kojos buvo su
rištos ir ji taip pririšta išbuvo 
beveik 92 valandas.

Jackšonvlles policija suėmė 
Jaffos grobiką Jack McWil- 
lams, brolį Jaffos dalininko; jis 
kaltinamas Jaffos grobimu ir 
reikalavus 200,000 dol. išperka
mojo mokesčio.

Grobikas laikomas kalėjime. 
Jam paskirtas 750,000 dol. už
statas.

prezidentas
WASHINGTONAS. — Tris 

dienas išbuvęs Vašingtone nau
jai išrinktas Meksikos prez. Jo
se lujpez Portillo rugsėjo 26 iš
vyko atgal į Meksiką, išsivešda- 
mas krūvą gerų įspūdžių.

Meksikos prezidento atsilan
kymas Washingtone skaitomas 
privataus pobūdžio. Jis tik at
liko vizitą kaimyninei valstybei, 
kaip ir pridera naujai išrinktam 
valstybės galvai. -■

Jis 'pas prez; ‘Fordą lankėsi 
pietų metu ir privačiai aptarė 
narkotikų, prekybos, kalinių pa
sikeitimo ir nelegalių imigrantų 
meksikiečiu i JAV klausimus.

I ‘Gi sekr. Kismgeris jį aplan
kė Meksikos pasiuntinybės rū
muose.

Vėliau jis pareiškė, kad turė
jęs draugišką ir išsamų pasikal
bėjimą su Meksikos prez. Por
tillo.. Kisingeris yra pakviestas 
dalyvauti gruodžio 1 d. Meksi
kos prezidento inauguracijos iš
kilmėse.

Prieš kelis mėnesius 76 Ame
rikos kongreso atstovai pasiun
tė prez. Fordui laišką, primin- į 
darni am, kad Meksika palaips
niui žengianti Į komunizmą, žur
nalistų apiė tai paklaustas, sekr. 
Kisingeris atsakęs: “Jie nežino 
apie ką kalba”.

K

Vietos policija pajuto, kas di
džiausiame sostinės viešbutyje 
darės, tuojau apsupo visą viešbu
čio sritį, nieko į vidų neįleido 
ir neišleido, nutraukė telefono 
susisiekimą ir ėmėsi priemonių 
tvarkai atstatyti. Tuojau pa
aiškėjo, kad viešbutyje bandė 
įsistiprinti El Fatah palestiniečių 
grupė, kuri protestavo prieš Si
rijos vyriausybės nutarimą siųs
ti kariuomenę į Libaną tvarkai 
atstatyti.' Netrukus gerai gink
luoti palestiniečiai įsitaisė pačia
me aukščiausiame viešbučio 
aukšte ir-pradėjo diktuoti savo 
reikalavimus Sirijos vyriausy
bei.

Policijai į pagalbą atėjo Siri
jos- kariuomenės dalinys- Už
puolimo vieton atvyko premje
ras ir krašto apsaugos ministe
ris. Kai palestiniečiai teroristai 
pradėjo reikalauti, kad Sirija 
tuojau atšauktų savo karo jėgas 
iš Libano ir pradėjo šaudyti pa
čiame viešbutyje laikomus įkai
tus, tai karo ministeris Įsakė ka
reiviams užimti Semirami vieš
butį. Valandos laikotarpyje vieš
butis buvo išlaisvintas, o susirė
mimų metu sužeisti keli ’ kariai 
ir palestiniečiai.

Suimti trys palestiniečiai te
roristai. Jie buvo apklausinėti 
ir atiduoti karo teismui. Byla iš
nagrinėta, apklausinėti liudinin
kai ir visi trys terorosistai pa
karti. Teroristai reikalavo leisti 
jiems išdėstyti savo reikalavi
mus televizijoje. Jiems buvo 
duota ta privilegija. Jie pasakė 
savo vardus, pasisakė, kad pri
klauso Al Fitah organizacijai 
ir reikalauja, kad Sirijos prezi
dentas atšauktų Sirijos kariuo
menę iš Libano. Baigus savo 
pranešimus, jie buvo nuvesti į 
aikštę, esančią prieš Semiramis 
hotelį, apvilkti baltomis tumiko- 
mis ir pakarti. Pirmadienio ry
tą šimtai arabų atėjo pasižiūrė
ti pakartųjų ir apžiūrėti hoteliui 
padarytus nuostolius.

Sirijos prezidentas Asadas pa

Nelaiminga diena 
Amerikos aviacijoje
šių metų rugsėjo 26 d. Ame

rikos aviacijos istorijoje bus 
skaitoma nelaiminga diena. Ta 
dieną nukrito ir sudužo net ke
turi skridę lėktuvai. Juose skri
dę 35 asmenys žuvo. 5 buvo su
žeisti.

. ^Lėktuvų nelaimės įvyko vie
na po kitos 6 valandų laikotar- 

ipyje. Amerikos oro pajėgu lėk
tuvas KC-135 nukrito Mičigano reiškė, kad Sirijos vyriausybė 
miške, užmušdamas 15 asme
nų ir 5 sužeisdamas. Kiti priva
tūs lėktuvai nukrito Virginijoje, 
Kolorade ir Illinojuje. Illinojuje, 
iš Peorijos pakilęs lėktuvas nu
krito Į Illinojaus upę. Jame žu
vo skridę 3 vokiečių kilmės ame
rikiečiai.

Airijoj kaip Libane

BELFASTAS, šiaurinė Airi
ja (Iriandija). — Savaitgalio bė
gyje per 18 valandas nesibai- 

Carolin* K*nn«dy pav«ik»l»s labai | giančiuose protestonų ir katali
kų keršto vaiduose žuvo dar 5 r 
žmonės ir 12 buvo sužeista. 
“Kerštui prasidėjus, žudynėms Vėsus 
galo nebėra”, pasakė policija

yra pasiruošusi tartis su bet ku
rios grupės atstovais, bet ji nie
kad neleis svetimoje valstybėj® 
apmokėtiems teroristams žudy
ti ramiai viešbutyje gyvenančius 
žmones, įsakinėti Sirijos vyriau- 
sybei, ką ji turi daryti ir ko ne
daryti. šie teroristai buvo apmo
kyti Irake ir atsiųsti į Siriją vieš
bučiui užimti, teroristų centrui 
įsteigti ir savo valiai primesti 
Sirijos vyriausybei.

dažnai pasirodo Amerikos ir britų 
laikržčiuose, bet josios brolis John 
F. Kennedy paveikslas rečiau pasiro
do. iiu metų lapkričio 16 diena jam 
sueit 16 metų. Jis gyvena-Yerke 
ir rine-i, mokyklą. Saulė tok* 6:42, l«dėi*«i 6:44
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buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years

Izraelio gynybos ministeris 
Shimon Peres pataria surasti lai
kiną taiką su sirais. bet jis yra 
priešingas ir nepataria atiduoti 
nors menką Jordano upės va
karuose užimtą teritorijos dalj. 
Jis "tik sutiktą tą teritoriją ben
drai su Jordanu administruoti.

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-yoar extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right 
age for you.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Apie 12 vai. nakties jaunimas miega, knarkia, su 
lindę maišuose. Aš vaikštau po stotį. Galvoju eiti ieško
ti nakvynės. Einu skersai stoties aikštę į artimiausią vieš-' 
būtį. Viskas užimta. Oras blogas. Lyja. Žmonių visai ne
simato gatvėse. Dar einu šaligatviu toliau. Kalbina mane

Bet visa bėda, kad Ome labai daug lyja ir šalta,’Va
saros būna vos apie du men. laiko, todėl nuo to kenčia 
vietiniai žmonės. Ten veik visuomet, debesuota/. .

Ministeris pirmininkas 
zhak Rabin pritaria taikai 
arabais ir norėtų surasti su jais 
bendrą kalba ir ramų gyvenimą 
atiduodant dalj 1967 m. karo bū
du užimtas is arabu žemes sri-

of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) 
special.

U.S. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. Tf vov

jo intymiai liesti jo sujaudini- tikrino mano kraujo sudėtį ir.vi-
mūi. j si duomenys geri. Cholesterolio—

Trečias mitas- — prietaras. 220 mg. % (berods, normalus t'u-

niekąda 
pasiekė 
virš-“ nės 
kanči

look. The old green Bond 
ain’t wbat it used to be. 
Now Bonds mature in 
less than 6 years.

That’s one reason 
Bonds are so popular 
nowadays. They’re

Landhaus — provincijos valdžios buveinė, tai graži 
renesanso statyba. Grąžo pilis, kadaise buvusi kunigaikš
čių rezidencija. Didingai atrodo iš laūko ir vidaus mies
to operos rūmų pastatas. Iš vidaus jie gražiai meniškai 
įrengti, didėlė! pagrindinė salė, virš jos ratu trys aukš-* 
tai, balkonai, patogu stebėti scenas vaidybą. Operos kulį 
tūrinių centrą. Operos rūmai talpina 1500 žiūrovų. Gra
žus yra nemažas kultūrinis centras.

Grąžo užmiesčiuose, kaimuose, labai. gražiai gyve
na austrai, nes trobos puikiai prižiūrimos. Javų laukai 
tik linguoja, kaip Suvalkijoje per rugiapiūtę.į Sodai ir 
daržai pasakiški laukuose. Taip puikiai atrodo javai, dar- 
žai ir labai tvarkingai prižiūrėti sodai, kas mane inpab 
raukė į tą pusę nes aš esu nuo jaunystės priaugęs prie 
pievų ir ūkininkų sodybų Lietuvoje. Todėl ir čia domėjau
si, kur tik pamatydavau laukus, miškus ir sodybas. Tai 
mane visuomet mintimi nukeldavo į Lietuvos laisvės laū-

metu dideliame jo parke, kur įvairiausių gelių žydi ir 
daug dekoracinių lapuočių medžių supa viso kalno ŠĮaif 
tUS. ■' "

Peikia taisyti neteisingus mo
terišką nusiteikimus. Kai ku
rios j»i esti nesveikai nusiteiku
sios intymių santykių šeimoje 
reikal u Jis mano, kad atsieki- 
m-i intymaus susinėsimo vir
šūnes (orgazmo) reikia būtinai 
paker ti save — savo asmenybę 
— savo jausmus i neigiamą pu
sę. T'iekvienos moteriškės įsi- 
vart ' -xitas asmenybės keitimo 
reikalas esti savitas. Dažnai to
kios vaizduojasi, kad jos turi

save
Tas, kurios nepajėgia susilauk 
ti minėtos viršūnės.

Atsakymas. Norma uric acid 
nuo 4 iki 6 mg. % Nevalgyk van
denyje gyvenančių gyvių (žu
vies, silkių, vėžių, šrimsų, aus
trių...), vidaus organų (kepenų, 
smegenų, ‘.inkstų, raudonos 
mėsos, grybų)Valgyk vištie
ną be odos, varškę, pieniškas, 
daržovių, vaisių ir paukštienos 
sriubas. Tęsk vaisių-daržovių 
naudojimą. Gerk po tris kvor
tas nesaldinto graifrukto sun
kos (stikinės bonkos, Kraft ga
myba),. Tai .tiek dėl uric acid. 
Už pusę metų pasitikrink uric 
acid, gal nereikės vaistų naudoti 
prieš uric, acid gausą. Ta^rūgš- 
tis.lygiai kaip riebalai kraujuje 
— jų gausa greitina skerozę.

Triglycęridų norma nuo 35 iki 
150 mg.%. Juos mažinti galima 
dieta ir vaistais. Nevartok mar
garino ir . alyvos. Riebalų pusei 
metų užteks, kiek jų bus paukš
tienoje, rūgusiame piene, pasu
kose, varškėje (be riebalų). Tęsk 
paukštienos naudojimą su vais- 
siais ir daržovėmis. Nevartok 
daug cukraus ir tešlainių, bulvių 
bei miltinių, šia krašto Maisto 
ir vaistų kontroliavimo įstaiga 
(Food and Drug Administra
tion) leido naudoti šiame krašte 
penkis vaistus sumažinimui rie
balų kraujuje. Apie vaistus — 
sekantį kartą.

intymiai susinešaht šeimoje pa-, daryti ir kokio valgio vengti, kad 
siekiamas normalus orgazmas, sumažinus triglycęridų paviršį. 
Būk kitoks sujaudinimas (ran- žinau, ir daugiau mano pažįsta- 
komis ar lūpomis), yra nemora- mų turi būdų su tais triglyceri- 
lus ir nurodąs partnerių nesu- dais. Nerūkau ir negeriu. Čerku- 
brendimą. 'tė svečias. Nevartoju druskos,

Ketvirtas mitas — prietaras, riebalų ir sviesto. Vartoju mar- 
Būk moteriškės orgazmas pasie- gariną ir alyvą. Valgau daug 
kiamaš tik vyrui intymiai prisi
artinant. č ..

Penktas mitas .— prietaras. 
Būk kiekvienas intymus susinė
simas turi sukelti, bent vieną or
gazmą. '/■.

malaus gyvetomo normali dalis. 
Tai Tvėrėjo valia. Tai ne žmo
gaus sugalvotas dalykas. To

dėl negali joks žmogus žaloti 
jausmais pasisilpusiojo lengva
tikio visoikiais prietarais, viso
kiais nežmoniškumais. Tikrai 
teisingai vienas liet, tėvų jėzui
tų buvęs viršininkas išsireiškė, 
kad turėjo būti eunuchai tie vi
si netikusių tikintiesiems nuro
dymų ruošėjai tvirtindami, kad 
šeimoje lytinis nusiteikimas yra 
neleistinas, išskyrus prieauglio 
laukiant. Dabar kitas jėzuitas 
— amerikietis parašė-knygą, ku
rioje tvirtina, kad Bažnyčia turi 
keisti savo pažiūras į lytinius 
reikalus: jis tvirtina, kad Die
vas sutvėrė Ievą — kompanijo- 
nę Adomui. Taigi moteris ne 
vien vaikvedė, bet ir kompanijo
ne. Iš čia seka, kad visi inty
maus šeimyninio gyvenimo tvar
kingi reikalai yra Tvėrėjo dės
nių pildymas — jokia nuodėmė, 
joks nežmoniškumas, kurio reik
tų gėdytis, vengti ar jį nuodė
me laikyti.

Už tai reikia visomis keturio
mis šalinti visokius prietarus 
nuo moteriškės. Visokie su lyti
niu gyvenimu surišti prietarai— 
mitai kuogreičiausiai ir stropiau
siai šalintini iš visų mūsiškių 
aplinkos. Ypač svarbus yra prie
tarų šalinimas iš šios grupės ne
sklandumais besiskundžiančių, 
moteriškių tarpo. Tokios jos 
niekada nėra turėjusios inty
maus santykio malonumo.

Geresnių pasėkų turės tokia 
moteriškė, jei prietarus gydyto
jui šalinant, kartu dalyvaus ir 
jos vyras — intymių susinėsi
mų dalyvis gydytojo akivaizdo
je. Štai septynios neteisybės — 
septyni mitai — jie šalintini pir
miausia, norint šeimai grįžti į 

(normalų lytinį gyvenimą.
- Pirmas mitas — prietaras. 
Neteisingai tvirtinama, kad 
kiekvienas vyras yra gimęs inty
mių santykių ekspertu patenki- 

i nant moteriškę. Girdi, jam mo
teriškė negalinti pasakyti kada 
i ir kaip ją paruošti intymiam su- 
1 sinešimui.

Gydytojas, atrinkęs sunkės-’ 
nius virš minėto trejopo negala- J 
vimo atvejus ir taip stipriai ne- j 
galvojančias moteriškes pasiun
tęs ras psichiatrą, imasi tvarky- j 
ti lengvesnius minėto moteriškių I 
negalavimo atvejus sekančiai — i 
kiekaimai grupei atsakančiai. k

F i mes grupės moteriškėms 
pagalba

moteriškėms kurios 
dar savo gyvenime ne- 
intymaus susinėsimo 
pagalba teikiama se- 

būdu:

Gydytojas turi įsi juosęs dar-j 
būohs, kad bent kiek pajėgtų 
nelaimingoms moteriškėms pa
dėti. Gydytojas turi nugalėti 
moteriškėje susikaupusias nei
giamas įtakas, netikusių tėvų ir 
tokių pat dvasiškių nuo mažens 
joms įdiegtas. Gydytojas turi 
būti pajėgus įtikinti moteriškę, 
kad pasitenkinimas intymiais 
santykiais ir tokiems santykiams 

keltis į nepadoraus elgesio as- į nusiteikimas pradedant nuo jų j 
men; ar netekti pagarbos iš savo pradžios — yra normalus, žmo- ( 
vvr^.. norint susilaukti orgazmo. ’ hiskasj krikščioniškas (jei norit, Antras mitas—prietaras. Klai- 
š:tokiai, tikrai nesveikai vaiz- — katalikiškas) elgesys. Tai dingai manoma, kad vyras jau 
dnotei pagrindus tokios mote- kiekvienos jausmais — asmeny- turi būti pasirengęs intymumui 
riškės apturi nuo vaikystės. Jų be subrendusios moteriškės nor- šeimoje ir moteriškė neturinti

Riebaus kraujo tvarkymas

Klausimas. Gerb. Daktare, 
būk malonus ir paarškfhk šį rei
kalą. Smulkiai labo r storijojfpa*

Izraelis Įspėja
TEL AVIVAS. — Rosh Ha- 

shana šventė bei iškilmės Izrae
lyje prasidėjo rugsėjo 24. Ta 
proga Izraelio armijos viršinin
kas Itm gen. Mordochal Gur įs
pėja izraelitus ir sako, kad 
bai ruošiasi karui.

Iki šiol apleisti intymaus gyvenimo šeimoje nesklan
dumai kankina ir ardo šeimas, todėl neatidėliojant tvar
kytini. Šių dienų mediciniškas reikalavimas

Iš -raeito karto jau žinom, kad nežmoniškai lytiniuose dalykuo- 
neturineios atsakančio intymaus ‘ se besielgtą tėvai ir nereligiškai 
gyvenimo šeimoje (impaired se- nusiteikę — prietaringi dvasiš- 
xual response) moteriškės skir- ’ kiai perstatė intymius šeimoje 
tomos mediciniškai į pagrindi- santykius nežmoniškai. Tai nei 
nes t is grupes. 1. Tos, kurios Dievui, nei žmogui naudos ne- 
niekada savo gyvenime nepasie- (nešantis tokių tėvų ir dvasiškių 
kė intymaus susinešimo viršų-. elgesys.. Dar ir dabar niekam 
nės (orgazmo). 2. Tos, kurios; tikę vyresnieji panašiai žaloja 
minftos viršūnės pasiekė pačios lengvatikius. Už tai dabar žmo- 

lytiškai įjautrindamos. 3. nės be reikalo šeimoje kenčia — 
tos jų kančios dėl lytinių šeimo
je nesklandumų ardo ir kanki- 

jna šeimas. Blogiausia, kad nie- 
I kur tokie kankiniai pagalbos mū
sų aplinkoje nesulaukia. Mūsų 
religiniai vadai savo darbą pra
deda ir baigia vien raginimu 
melstis, Mariją garbinti, proce
sijoje dalyvauti ir vieną kitą 
panašiai neesminį pasiaukojimą 
atlikti. Taip už reikiamų darbų 
nei religinio gyvenimo vadams, 
nei jų pasekėjams nesigriebiant 
visa našta, krenta ant gydytojo. 
Jis turi ne tik normalias žmonių 
negales tvarkyti, bet ir nesusi
pratėlių dvasiškių bei jų pasekė- 
jų-tėvų klaidas taisyti šeimy
ninio gyvenimo pagrindams 

griaunant. •

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinią populiarus perteikimas 

___ JONAS ADOMAVIČIUS, U I).______

my’y nencą.
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nieko nepagalvojau ir sakau vokiškai. “Ich nicht” 
Atrodė, kad buvo įtartini nakties paukščiai, nebėgau į 
miestą, bet grįžau atgal į stotį, ten laukiamajame kamba
ryje prasėdėjau pusę nakties. \ -

Apie 7 vai. ryto nuėjau į stoties restoraną. Vėliau nu
važiavau į miestą. Lyja. Diena niūri ir nemalonu vaikš
tinėti. Taip grįžau į stotį. Skaitau traukinių tvarkaraštį. 
Už 15 min. išeina traukinys į Grąžą. Einu į peroną. Atei
na ekspresas. Sėdu i vagoną ir vėl dumiu tolyn. Diena 
kaip naktis. Snaudžiu minkštoje kedėje ir galvoju; kad 
nieko gero nemačiau per lietų Šveicarijoje ir Inšburkė.

■ ' Į ■ - r i > i .

Apie 10 vai. ryto pasiekiu Gracą. Išeinu iš stoties, 
saulėta, gražu, rodos, būčiau Kalifornijoje, bet nesijau
čia smogo, oras tyras ir net kvepia. Esu patenkintas, 
žiūriu-geležinkelio stoties sodelis paskendęs .tulpių “ žie- 
duose, kur susodinta ratu pirma juosta-rauddnos, viduje 
baltos ir trečia iš vidaus raudona juosta, Jr viduryje pa
sėta žolė. Nepaprastai gražus ir tvarkingas parkas, ką 
tik išėjau keleiviams iš stoties. Pasidairiau, in.žjūrių-ša- 
lia stoties stovi modernus kelių aukštų viešbutis. Einu.;į 
vidų. Viskas gražiai atrodo. Salė. Restoranas ir- įstaigai 
Parodo man kambarį 5 aukšte, kuris kainuoja 215 šilin
gų. Apsistoju, nes kambarys gražus ir matos'pfd langą 
graži miesto apylinkė. . ‘ '

Prieš man išvykstant iš Los Angeles į Europą, -išvy
ko mano kaimynė su trimis vaikais atostogų pas brolį į 
Gracą. Ji išvydama davė man savo adresą ir prašė, kad 
aplankyčiau ją ir gimines Grace. /

Išėjau iš viešbučio. Pasišaukiau taksį, kuris mane 
nudangino 10 km. į kaimą, Radau visus namuose. * Jiems 
buvo naujiena ir staigmena, nės ir ta ponia netikėjo, 
kad atvyksiu į Gracą, nuoširdžiai mane priėmę;‘Be to, 
.dvi dienas minėta ponia B. Plennniggėr pavežiojo manė 
savo mažu “kariuku’ po miestą ir plačią apylinkę. Nudū- 
mėme ir prie sienos, mačiau Jugoslavijos teritoriją, ten 
buvo maža kalbų, tik laukai su palikimais ,ir šlekiais, bet 
visur kur akys užmatė tęsėsi žaluma. ' Taip^ ^lėkėhe 
Grąžo miestą, muziejų ir kitas istorines vietas, kurias Čia 
trumpai aprašau: r

Grazas. — Steiemarko sostinė su ketvirčiu-milijono 
gyventojų. Tai yra antras didžiausias miestas Austrijoj'; 
Grąžą supa švelni rytinė Alpių kalnų dalis. Per miestą 
teka Mūr upė link Juguslavijos. Įdomu pamatyti pagrin
dinę miesto aikštę, valdžios didingus pastatus, Operos 
rūmus, miesto parką, pilį, bokštą ir mauzoliejų. Kari/— 
Franzen universitetas ir aukštoji technikos mokykla-pa
darė Grąžą mokslo centru. ;

Garažo mugės išplėtė šio pasienio miesto ekonomiją 
pietų rytų Austrijos. į.

Miesto gamtos aplinka gražiai susiliejo su žmogaus 
kūryba per šimtmečius, todėl daugeli lankytojų iš kitų 
kraštų žavi miesto grožis. _■ .

Puiki rotušė — burmistro ir miesto valdybos įstaigas 
Pagrindinėje miesto aikštėje, apsuptoj gražių senų na
mų yra Didžiojo Kunigaikščio Johanns paminklasraLik- 
rodžio bokštas Schloossberg— iš visų pusiųflnatomaš 
miesto papuošalas, kuriame buvau su p. Plennįgger. vaka-*

Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje
KAZYS KARUŽA

Mielas Daktare, būkite malo
nus ir paaiškink sveikatos sky
riuje Drauge ar Naujienose — 
skaitau abudu dienraščius. Ii 
kalno ačiū. Jūs gerbiantis.

šeštas mitas -^ėprietaras. Būk 
vyras nustoja gerbti intymiems 
santykiams nusiteikusią žmoną.

Septintas mitas ■— prietaras. 
Būk kas intymiems santykiams 
sužadina vyrą, tas turi patikti 
ir jo žmonai.

Išvada.. Lengva - pasakyti, 
nėra, lengva padaryti. Nusiteiku
siam rūkyti, svaigintis,. persi
valgyti bei. plepėti ’tu nepatark 
tvarkytis. Jis tau akis iškabins 
besiteisindamas,, kodėl jis mi
nėtai. nežmoniškai .elgiasi. Jau
nas naikotikų vartotojas, visus 
laiko neišmanėliais, kurie . j am 
pataria tvarkytis. 'Vis .tai asme
nybės nesusiklostymas. .. Dar 
daugiau.blogio neša'inųs.ų.tarpan 
asmenybe sumenkimas.. Inty
maus gyvenimo šeimoje netvar
ka gaunasi, irgi ,dęį asmenybės 
vienoje jos dalyje, .sumenkimo. 
Kiek čia kančią,, kielę čia ašarų, 
kiek čia vargo — . ir vis be rei
kalo pakelia moteriškės ir. vy
riškiai — niekas negali apsakyti. 
Gerai, kad viena pusė esti dva
siniai stipresnė. t Jį’ jcęnčia, to
dėl šeima neišyra. Elet tai ne
reiškia, kad tokios ‘ kančios tu
rėjo būti mūsų Šeiižųftarpe. Da
bartinės šeimos tokių kančių ne
pakels — jos skirsis. Dėlto-mes
kime visus intymaus gyvenimo 
prietarus — mitus ir/ gydytojo 
talkinami pradėkime / žengti 
sveikesniu intymaus gyvenimo 
keliu. Tai mumyse’ naujas ke
lias — iki šiol nutylėtas, nes 
nuodėme laikytas. Natūralus — 
žmoniškas šeimoje intymus gy
venimas yra Tvėrėjo ’ žmogui 
duotų jėgų naudojimas. Tai dva- 

; šia, kūnu ir protu subrendusio 
(! žmogaus normalus elgesys.- Kuo 
greičiau prietarų įvairiausių at- 

j sikratysim — tuo’ pilniau mes 
; Dievo nuostatus pildyti pajėgsi
me. ' ’-i/ j ' ”j

Apie kitos grupės, tuklus ne
sklandumus turinčioms moteriš
kėms pagalbą — sekantį kartą.

I Pasiskaityti. Consultant, Vo
lume 16, No. 9 September, 1976.



STEPAS VARANKA

VILNIEČIŲ CENTRO VALDYBOS
RINKIMAI ČIKAGOJE

Š. m. rugsėjo 4-5 diennomis, ir bendrai visus lietuvius pasi
laikė Penktosios Laisvoje Pa-' tikėti ALTo darbais ir veikla. 

Tautinių šo- kuri siekia tik vieno, visiems 
brangiausio tikslo: atgauti pra 
raštą Nepriklausomą Lietuvą 
su sostine Vilniumi. Dr. Bobe
lio kalba.buvo pasakyta labai 
įtikinančiai jautriai, su di
deliu nuoširdumu. Sveikinto.!

į jams buvo padėkota gausiais

reikalu. Tikimės.

tu-; 
visi t

šaulio Lietuvių 
kių šventės Čikagoje įvyko vil
niečių lietuvių suvažiavimas. 
Čikagoje vyko ir kitų organi
zacijų suėjimai. Tai buvo re- 
ta-proga iš įvairių valstybių ir 
kraštų tautiečiams sueiti į Pa
saulio. Lietuvių Sostinę.

Čikagos miestas ne tik lietu-’plojimais. Po to, buvo perskai 
viais yra garsus ir skaitlingas, tyti gauti sveikinimaL 
ten prieš 70 metų gimė Upto- Susirinkimo darbuotvarkė 
no Siniairio “Džiunglių” gar- buvo sekanti: 'Suvažiavimo ati 
sus, daug triukšmo sukėlęs či-1 darymas, prezidiumo šudary-! 
kagos skeidyklų lietuvių dar*!nias, svečių pristatymas, komi 
bininkų aprašymas. Toje kny- sijų sudarymas, centro ir skyJ ~~ ‘ ~
goję yra paliesti Čikagos lietu- rių pranešimai, kontrolės komi v’ni3 su ukrainiečiais, išteisti keta. Skola^jikviduoti cv ėmė- 
vių atsivežti iš Lietuvos papro-Jsijos ir Vilniaus spaudos fon_ sostinės-ženklą-emblemą, per-1 si gal in drastiškų priemonių, 
--• • • -• • '— - . • . . .. . . /redaguoti ir praplėsti sąjungos uždedama kiekvienam skyriui

privalomą-Įkaičių knygų išpar 
Kaip matote užsimojimai-danbe- daug 

______ __ reikšmingi. Jais noištfecv narė Eugenija 
klausi- mūsų sąjungą išskirti iš s'riti-!^11^0^6®^’ fe11’1 ^uvo narė spau

I Baigiant šį pranešimą, 
rime prisipažinti, kad ne 
musų numatyti užmojai mums' 
pavyko Įgyvendinti, tačiau <la-, 
rėme ką galėjome, kiek sąly
gos ir lėšos leido. Per mūsų ka 
denciją turėjome 29 cv posė-

I džius, sušaukėme 2 pasitai i- 
Į mus, kuriuos mes vadinome cv 
'plenumo posėdžiais Detroite 2
Čikagoje ir 1 Klevelande. Be( 
to, sušaukėme įskaitant ir ši 3; 
visuotinius skyrių atstovų su
važiavimus. Dalyvavome Kanai 
dos krašto valdybos rengtuose! 
sąskrydžiuose. Jei šiame pra
nešime ir tapo kas nors pra-j 
leista, tai kiti cv nariai primins 
ir papildys šį ipranešimą. i

O dabar seka pats svarbiau mas benzino energiją, atlieka 
sias mūsų pareiškimas, kuriam paįju jr jabai žalingą darbą: 

į progos teko laukti daugiau ne-’>jįs išlėkęs į orą su sudegusio

šviną i benziną
WASHINGTON A S. — Gam

tos cro švaros admi
nistracija 1S73 m. buvo įsakiusi 
palaipsniui mažinti švinu benzi
ne I e* r‘i'r«ė’o 24 a ministra<”i- 
ja švino reikalu nuomonę pakei
tė ir leido šviną į benziną 
maišyti dar 3 metus. Toks nuo- 

I monės pakeitimas administra- 
icijoje gavosi manant, kad 1977 
tir 1978 m. vasarą bus nemažas 
• benzino trūkumas.
1

Kaip žinia, švinas didina de
gančio benzino energiją ir tuo 
būdu mažina auotmobilių moto
ruose suvartojamo benzino kie- 

I kj. Vienkart, švinas, didinda-

čiai ir įpročiai. Ten aprašytos do apyskaitos^ mandatų ir re- 
tuo laiku yyklisių vestuvių apei zoliucijų komisijų pranešimai, ls,atus. 
gos.. Vestuvininkais buvo Jur- Lietuvos pietryčių etnografi 
gis Rudokas ir Ona Lukošaitė.! nių sienų studijos paruošimo nūs ir

Be kitų garsių įvykių, savo; ir leidimo klausimas, I 
laiku. Čikaga buvo pagarsėjusi ima i, sumanymai ir suvažiavi 
kaip “gangsterio” Al Capono.imo pabaiga, 
sostinė. Čikaga, tai labai dide
lis, virš 5 milijonų įvairių tau
tybių ir .charąkterių katilas.

Į šokių šventę buvo atsilan
kę apytikriai tarp 13-15 tūks
tančių tautiečių iš įvairių pa
saulio valstybių, čikagiečiams 
lietuviams buvo neeilinė pro
ga pasirotyti savo šeimyniškais 
gabumais. Marquette kvartalas 
ir visos lietuvių bažnyčios sek 
niadienį buvo pilnos lietuvių. 
Aišku ir lietuviški “saliūnai” 
matė daug naujų veidų. Teko 
ne vienam susitikti ir matyti 
draugų ir pažįstamų, kurie bu 
vo paskutinį sykį matyti Lie
tuvoje ir Vokietijoje.

Vilniečių, JAV ir Kanados 
skyrių atstovų ir dalyvių su
sirinkimas vyko nuo 11:00 vai. 
Chicago Savings & Loan Asso
ciation patalpose, 6245 'So. 
Western street

Susirinkimas .

riai ir 5 kitų organiacijų atsto 
vai: Lietuvių Tautinės S-gos, 
Petras Bucinskas-Bučas, Mažo 
sips Lietuvos D-jos, adv. Mikas 
Nagys,j Lietuviu Paštininkų' S- 
gos J; Tijunąs, Miškininkų D- 
jps prbf.' Vincas Žemaitis ir 
į^TO. Tarybos, dr. Kazys Bo- 
Įfelįsl. . ; ,
^yjši atstovai pasakė suvažia 
yimųi pritaikytas kalbas su 
linkęlimais, ragindami nuošir 
dži ai . su . pašiau k oj imu i š v er
iniu gai ; dirbti, kad būtų kuo 
greičiausiai' atstatyta nepri- 
kląušoma, demokratinė Lietu
va su sena ir garsia Lietuvos 
sostine Vilniumi.

Dr. K. Bobelio kalba skyrėsi 
nuo kitų. Jis ragino dalyvius

Susirinkimą atidarė Čikagos 
skyriaus pir. Juozas Lekas 
perleisdamas žodį centro v-bos 
pirm. Kaziui VeikuČiui. Į pre 
zidiumą buvo pakviesti dr. Jo
nas šalna iš Čikagos, Bronius 
Saplys iš Toronto ir Stefanija 
Sukelienė. Vyrai pasikeisdami ~ 
pirmininkavo susirinkimui, o 
Sukelienė sekretoriavo. Taip 
pat buvo sudarytos ir kitos ko 
misijos, surištos su suvažiavi
mu.

Centro valdybos pirm. K. 
Veikučio veiklos pranešimą 
skaitė sekretorius A. Misiūnas, 
kurį čia ištisai paduodu.

Dabartinios šios centro vate 
dybos sąstatas per ■.________
metų nuolat keitėsi. Toji cent
ro valdyba vadovauti pradėjo 
1963 metais lapkričio mėn. 23 
d. Dabartinis jos šastatas yra: 
Pirm. Kazys Veikutis, vice- 
pirm. Valerijonas Šimkus ir 
Stasys Lazdinis,, sekr. -Albertas - 
Misiūnas, iždininkas Vytautas 
Gurka ir nariai: Eugenija Bu
lotienė, Valė Osteikienė ir Al
fonsas Rimbą. Šioji data laiko 
ma' cv veiklos pradžia todėl, 
kad tą dlieną Detroite įvyko 
JAV ir Kanados kraštų valdy
bų posėdis, kuriame sutarta 
cv pareigas pavesti JAV kraš
to valdybai. Pirmaisiais savo 
veiklos mėnesiais cv išleidžia 
savo pareiškimą, kuriame pa
sisako apie savo veiklos gaires 
ateities veikloje. Būtent: Rū-! 
pintis Vilniaus krašto kilmės 
lietuvių prieauglio apjungimą, 
sudaryti patariamąjį organą 
—Tarybą, veikti Vatikaną, kad 
Vilniaus kraštas būtų išjung
tas iš Lenkijos bažnytinės pro 
vincijos, išplėsti bendradarbia

nių klubų bei draugijų ir padaj^os *r kultūros reikalams.
ryti ją Vilniaus krašto lietuviui DV-pradcjome leisti vii 
politinės rezistencijos tesėtoja n’ėčio Petro, cesnulio atsimi- 
išeivijoje. Viskas šimtu procenį n’mŲ - knygą Nužmogintieji . 
tų nepavyko, tačiau reikia pri- į ^aįP visiems žinoma, kad au- 
pažinti, nemažai laimėjoiųe.; korius Petras česnulis buvo N ii 
Puikiai užsirekomendavome .njaus krašto lietuvių rezisten- 
VLIKe, kur nuo 1965 m. turime cijos veikėjas lenkų okupaci- 

j nuolatinius atstovus. Pirmasis J08 laike, vėliau už lietuvišką 
buvo dr. Algirdas Budreckis,'j? veiklą „daug nukentėjo len- 

I vėliau jam, talkininkavo Kęsįu kų. kalėjimuose.

vo Valerijonas ir Ona šimkai 
ir Centro Valdyba. Gauta du . ___ c ___ „___
romanai, tikėtasi daugiau, kon Su nietų, tai būtent dabarti-į benzino atmatomis ir pakliuvęs 
kursas buvo pratęstas net vie-'n’°j* \ KLS-gos centro valdy-'į žmogaus kūną vienokiu ar ki
ltiems metams, tačiau daugiau ^a atistatydina in corpore ir tokiu būdu, labai ardo žmogaus 
rankščių negavus, 1975 m. sau prašo šį suvažiavimą išrinkti sveikatą, nes švinas yra nuodai, 
šio mėn. 19 d. posėdyje konkurj naujQ sąjungos centio valdy-( 
sas buvo nutrauktas ir turimiepJ;l- Ačiū už jūsų dėmesį, 
ji rankraščiai grąžinti jų auto1 
riams. į

Jau 1964. 9. 6. d., plenumo J t 
posėdyje iškilo mintis l____
medžiagą ir ruošti išleisti Lie
tuvos pietryčių etnografinių - -r------- ----------------- ...
sienų studiją, kuri būtų baze reigos bent kokioje valdyboje benzine, yra naudingas tik aly- 

yra sunkiai įperšamos, nes gal!vos bendrovėms, 
vojama, kad teks daug rašy- -----------
mo. A.Š tai vienas iš laimingų- Chicago Cook Apskrities Svei- 
jų, nes teko dirbti su gertu *r|kaĮOS Globos Planavimo Asocia 
labai darbščiu pirmininku, kuJ cija atspausdino ir 225,000 tos 
lis pats redagavo raštus, rašė brošiūros, pavadintos “Getting 
spaudai, man tik belikdavo pa gmergencv Care in Cook Coun- _ •_v_ i* x __ i _ -j i _ |

< - |ty”, per paštą išsiuntinėjo tos
-Li-j sveikata besirūpinan-

Greičiausiai toki gamtos ir 
„ , ., 'oro apsaugos administracijosPo perkaitvmo veikučio veik ,. , ,., • , , - ;sprendimą gamtos mylėtojų są-los praneš,mo, sekretorius M,-,, apskus ,eisniui 

sienas perskaitė ir savo trum- reikalaus teisma priversti admi-
1-1 vii JaVz j V • V *

rinkti1 Pą Pranesl,n^ būname pareis nistracija iaikytis 1973 m. išleis- 
kė:

Paprastai sekretoriaus pa-
tų taisyklių. Taisyklių pakeiti
mas, pratęsiant švino vartojimą

atsikirsti lenkams dėl jų fan
tastinių reikalavimų Lietuvos 
žemių. Kalangi tokios studijos 

.išleidimas, tik mūsų pačių je- 
tu nuolatiniu mūsų atstovu yra gą lietuviškoji visuomenė šil- gomis ir prestižu, jokiu būdu
tis Cižiūnas, o dabartiniu me-! Reikia pasidžiaugti, kad kny

Kęstutis Miklas, kuris visiems, tai priėmė iri gauti puikūs atsi- 
gerai pažįstamas ir žinomas,'liepimai. Prie kultūrinių dar- 

pirmininkas bų tektų priskaityti ir Gailes
tingosios Dievo Motinos pa--

kaip BATUNo
prie Jungtinių Tautų.

Centro valdyba per šį savo veikslo, sukurto kažkur Sibire 
į veiklos, laikotarpį veikė ir šal perėmimas ir perdavimas Tė- 

. pos ir kultūriniame sektoriujeJ vams Jėzuitams Čikagoje. Įsto 
beveik 13 šaIPos srityje, tai Suvalkų tri j jome į Lietuvių Fondą nors ma 

kampio lietuvių šalpa, kurią žu įnašu, -tačiau norime daly- 
plačiu mastu išvystė Kanados vauti lietuvių kultūros puoselė 

(krašto valdyba, vadovaujama jime ir lietuvybės
. tuometinio v-bos pirm. Broni- Į išeivijoje.

aus Saplio su gausiu būriu Ka 
nados vilniečių, veikėjų. Mūsų 
turiomomis žiniomis ir kitose 
sąjungos skyriuose šalpos dar
bas vyko. Kultūriniame bare 
pasireiškėme knygų leidimu, 
Kanados vilniečiai išleido kny 
gą Vilnius Lietuvos gyvenime 
anghj kalboje. Knyga buvo iš
leista VKLS-gos vardu, šios 
knygos ilgus metus užsitęsusią 
skolą žiburių leiddyklai, išmo-

Chicago. Cook Apskrities S vel

neįmanomas, buvo pradėta 
jieškoti užnugario mūsų poli
tiniuose veiksniuose ir darbi- sirašyti. Vieno dalyko neišven' 
ninku mūsų mokslo vyrų tar- giau. tai valdybos posėdžių pro J srjties 
pe. Visu pirma to siekti ėmėme 
per VLIKą, kurio nariu esame 
ir kuris būtų autoritetas šios 
studij’os išleidime. Tačiau su 
širdgėla dar šiandien tenka pa 
reikšti, kad mūsų tas užmojis 

išlaikymef vis dar neranda VLIKo tikėtos
I paramos.

Grįžtanfc,prie politinės mū-įNors dabar jau turime ir reda- 
sų veiklos, istajome nariu įĮktorių, kuriuo sutiko būti dr. 
Amerikos Ljetuvhj Tarybą, kad Kostas Jurgėla, VLIKo nusis- 
galėtumūm ^dalyvauti ir-nors! ta tymas nei šioks nei toks. Su 
mažu įnašu prisidėti prie Ame VLIKO raštais, jums pageidau 

jant galėtime Tamstas supažin 
dinti. Mūsų manymu šis suva
žiavimas yra autoretitingas tar 
ti galutinį žodį sienų studijos veikimo- Mėginti reikėjo. Pra-

rikos lietuvių politinio gN’veni- 
mo. , V-

Minint Vilniaus -Lietuvos 
sostinės 650 metų jubiliejų, nuo 
jo įkūrimo cv paskelbė roma
no apie Vilnių konkursą kurio 
premijos $1.500 mecenatais bu-

Išėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

• i ; . - .: - - ' ' •

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

1739 So. Halsted SL, Chicago, TU. 60608

I tokolų rašymo. Vėliau man dar;šioms institucijoms ir pietinio
bo daugėjo, nes pradėjau rašy- Chicagos priemiesčio gyvento- 
ti pranešimus skyriams, span- jams.
dai ir pavieniems asmenims vii _
nietiškais reikalais. Maža to, 
cv pirmaisiais savo veiklos me; ~ ,v. . ..., . j. -v . (Pradžioje sekesi.tais man pavede is vienos pu- , , ,

. . . > pal wanna vn mii<
sės labai svarbias pareigas, o is, * . _ 
kitos — labai nedėkingas ta se 
prasme, kad reikėjo organi
zuoti jaunimą ir ugdyti, prie
augli sąjungai. , ' :

Mes visi puikiai žinome, kad 
mūsų jaunimas yra sunkiai pri.1 
traukiamas prie lietuviško vi-1^115,..

, ... i studijuoti,suomemnio arba organizacinio į j
(Bus daugiau)

dėjau nuo savojo prieauglio.
’ nes dukros

. dalyvaudavo mūsų rengimuo-
1 se atlikdamos dalį meninės

n. programos ar panašiai. Tačiau
- ( jaučiau, kad tai darydavo be

i didelio entuzijazmo, tik todėl, 
,o','Lad tėtis taip sakė ir taip no-

- ri. Bet fiasco, merginom bai- 
gimnazijas ir išvažiavus

Taupykite dabar 
pas mus

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUT! NEPAPRASTAI ĮDOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENĖS VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Dr. A J. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečiančius 1905 

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. ___________________ $8.00

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

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

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba money orderį, prie 
1 'nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

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

Ilgamečio BALFO pirmininko, 
prelato J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS
401 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana Globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas trendies vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENA S'-'
1738 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

. __ r

LIETUVOS VARDO KILMĖ
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, be 

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

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiū
rėjo labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė 
kiekvieno žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečian
čias knygas. Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knyge
lę, pavadintą LIETUVOS VARDO KILME. Minkšti viršeliai, 
kaina $2.00. Knygelė jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite 
šiuo adresu: '

J. Jesminee, A KISS IN THE DARK. Pikantišku ir intymių nuotykiu 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

Dr. Juozas B. Koniiue, H! STORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos I 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja S2.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK Vy 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istorijų. 
211 psL Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas Ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba -atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidų.

NAUJI IXMOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, DL 60608. 1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

Pas mus taupomi j'ūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jumi pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės- ben
druomene ir parūpina fondus namams Įsi-

Taupykite dabar.

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

Išduodami Certifikatai, kurie neša iki

7% %
palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo. ~

Investavimo knygelės sąskaitos neša 
m

UNIVERSA
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

TEL. 421-3070Įsteigta 1923 metais.
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

I— MAUJIBNoi, CHICAGO t, Uju,— Tu*»<tay, September. 2$, 1974
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Paul H. Douglas buvo lietuvių draugas
Praeitą penktadienį mirus buvusiam senatoriui! 

Paul H. Douglas, Amerikos lietuviai neteko gero Lietu
vos nepriklausomybės ir lietuvių tautos laisvės draugo. 
Sen. Douglas buvo visų pavergtų tautų draugas, bet jis 
buvo ypatingas pavergtos lietuvių tautos draugas. Jam 
buvo gerai pažįstama visa Lietuvos okupacijos, klastotų 
rinkimų į ‘‘liaudies seimą” ir vėliau Lietuvos prijungi
mo prie Sovietų Sąjungos eiga. Visa širdimi jis prieši
nosi tokiai valstybių grobimo ir tautų pavergimo politi
kai.

Jis buvo ypatingas lietuvių tautos draugas dėl to, 
kad jam teko labai daug dirbti kartu su Amerikos lietu
viais. Sen. Paul Douglas labai šiltai pasisakė už genocido 
konvenciją, kad ateityje būtų uždrausta net ir pačioms 
galingiausioms valstybėms naikinti pavergtų tautų žmo 
nes, jų kultūrą ir kalbą. Genocido reikalu Washingtonan 
važinėjusieji Amerikos Lietuvių Tarybos nariai lankėsi 
pas sen. Douglas ir prašė, kad jis užimtų poziciją, ban
dančią suvaldyti žiaurų sovietų karo vadovybės, ir poli
cijos elgesį su pavergtomis Rytų Europos tautomis.

Bet glaudžiausiai Amerikos lietuviams teko bendra
darbiauti su tuometiniu senatorium Douglas 1959 -me
tais, kai Amerikos Lietuvių Tarybos nariams kilo mintis 
gauti daugiau ir didesnės paramos Lietuvos laisvinimo 
darbui. Amerikos lietuviai turėjo įvairių projektų, bet 
galiausiai nutarė visą savo energiją kreipti į sen. Doug 
las pamėgto pavergtų Tautų savaitės klausimo. Ameri
kos lietuviai žinojo, kas reikia daryti, bet jautė, kad vie
ni nepajėgs Lietuvos laisvęs klausoimo išjudinti. Jie aiš
kiai matė, kad reikia išjudinti platesnius Amerikos vi
suomenes sluoksnius į visą pavergtos Lietuvos reikalą. 
Jeigu amerikiečiai bus geriau susipažinę su rusų paverg 
tų tautų likimu sovietų vergijoje, tai bus lengviau juos 
įtraukti į didelio darbo talką.

Sen. Douglas, gavęs lietuvių sugestijas, ryžosi tar
tis su kitais senatoriais. Tuojau paaiškėjo, kad tokios pa
čios pagalbos buvo reikalingi ne tik lietuviai, bet veik 
visi Lietuvos kaimynai. Amerikiečių dėmesio buvo reika
linga pavergta Lenkijos dalis, Ukraina, Čekoslovakija, 
Rytų Vokietija, Gudija, Vengrija, Rumunija, Albanija, 
Armėnija, Azerbeižanas, Tibetas, Turkestanas, Šiaurės

Restauruota .Trakų pilis

BIRUTĖ KEMEžAITĖ

f Kodėl krikščionys patys sau nepri
minė krikščioniškojo artimo meilės principo, kai bai
siaisiais inkvizicijos laikais ant laužų deginte 
degino gyvus eretikus? Kodėl pats daktaras Grinius 
su “Draugo" frontininkais ir Tėvais Marijonais nepri
sitaiko artimo meilės principo dėl neapykantos “Nau
jienoms", ir neskaičiuoja kiek kartų jie apsunkino to 
laikraščio administracijos kasdieną?!...

Dr. A. Maceina rašo: “Bevartant mūsų laikraščių 
ir žurnalų puslapius, susidaro įspūdis, jei Lietuvoje 
nebūtų rusų, tai ji. nors ir komunistiškai tvarkoma, 
būtų mums jau priimtina, ir mūsų kova jau būtų bai
gta."

Kol Lietuvoje nebuvo rusų. Lietuva nebuvo komu
nistiškai tvarkoma. Tik rusams atsiradus mūsų kraš
te. prasidėjo komunistinis režimas. Nepriklausomoje 
Lietuvoje niekas neatiminėjo privačių nuosavybių, ne 
persekiojo tikinčiųjų, niekas netrėinė lietuvių į Sibirą, 
nerusino ir lt. Jeigu šiandien komunizmas būtų nuga
lėtas. lai tik rusų kova būtų baigta ir jie galėtų links 
mi grįžti j laisvą nekomunistinę Rusiją. Bet mūsų ko
va su komunizmo nugalėjimu nebūtų pasibaigusi, nes 
Lietuvoje dar būtų likęs okupantas ... Todėl mūsų ko
vos ginklas turėtų būti nukreiptas pirmiausiai prieš 
okupantą, nes rusams išeinant iš Lietuvos kartu išei
tų ir komunistinis režimas. Tokiu būdu, vienu šūviu 
būtų nušauti abu “zuikiai".

čiai išgarsinusi Lietuvos vardą 
ir vargą. Dabar vyksta naujas 
šios kovos tarpsnis jau čia pat 
Jungtinėse Amerikos Valstybė

PAREIŠKIMAS
Mielieji tautiečiai, broliai ir sesės lietuviai 1

(Tęsinys)
los, kur mes iŠbuvom porą sa
vaičių, į Jungtines Amerikos 
Valstybes buvo visiškai Ta," kažkas
rankiškas. Viską suplanavom • ■ -
ir įvykdėm mes vieni, Bra*_ ““ ^m^gi^prisidėti prie
nu, kad Venecueloje mums Įjungtas buvo suimtas savo žmo demokratijos gynimo, lietuvy-

I nos bute, surakintas, nuvežtas Į,gS ^laikymo ir Lietuvos laisvi 
ir Algirdas norėdamas susitiki 
ti savo sužadėtinę Worcestery- 
je, Massachusetts valstijoje, ir 
ją vesti. Mūsų kelyje į Ameri
ką buvo daug kliūčių, tačiau 
su lietuvišku ryžtu ir Dievo 
palaima jas visas pavyko nu
galėti ■ ' ■

f

Už tai, kad mes Ištvėrėm 
žūtbūtinėje šešerių metų kovo ėjau į Imigracijos iri natūrali-

nėjo dari būdamas Turkijos ka se jeigu lietuviai vieningai ir 
liejime. Rugsėjo 2 d. Worces-. ry£ tingai veiks, bus atsiekta 

1 i teryje, Mass., įvyko Algirdo jar didesnė pergalė visos lie- 
Brazinsko vedybos su Bernade tūrių tautos labui.

Mes norime likti Amerikoje, 
, išdavė Algirdo buvimo vielą. j.ad galėtume kaip galima na-

į Bostoną ir apkaltintas nele 
gabu įvažiavimu į Ameriką. 
Jam teko tris dienas praleisti 
Bostono kalėjime, kol buvo .sjeįj įgyvendinti.

nimo pastangų. Mes tikime, 
kad laisvieji lietuviai visom 
savo išgalėm padės mums tą

nustatytas 5.000 dot užstatas. Į Vardan tos Lietuvos vieny- 
Tuos pinigus uždėjo dr. J. K. Į - - ■ ~ 
Valiūnas. Jis taip pat pasam
dė advokatus. Aš, Pranas Bra 
rinskas, rugsėjo 16 d. pats nu-

je ir pagaliau pasiekėm laisvus • z a ei jos tarnybos įstaigą New 
Amerikos krantus, mūsų nuo- Yorke ir užsiregistravau. Man,

bė težydi! <.
Lietuvos laisvės kovotojai 

Pranas ir Algirdas Bražinskai 
Pastaba: 1970 metais Turki

jos teismai mums buvo pripa
žinę politinio prieglobsčio tei 
sę. Tiktai didžiulis sovietų poli 
tinis spaudimas vertė Turkijos 
vyriausybę 1971 m. kovo 8 d. 
pakeisti mums palankius Trab 
zono teismų 'ir Aukščiausiojo 
teismo sprendimus.. Mums pa
darė labai gerą įspūdį ir nepa
prastai daug padėjo šių metų 
mirželio mėnesį Amerikos am
basada Ankaroje su ambasado 
rium p. William Macomber ir 
konsule p. Jane Whitney; prie
šaky. Jie suprato mums gre
siantį pavojų ir nuoširdžiai 
stengėsi mus gelbėti Tikim, 
kad ir Amerikos vyriausybė 
pasielgs humaniškai ir palan
kiai mūsų atžvilgiu.

1976 m. 
Yorkas.

širdžiausia padėka priklauso mačiusiam rusiškus bei turkiš! 
viso laisvojo pasaulio lietuvių kus kalėjimus, irgi teko pabū-l 
išeivijai su Vliku, Diplomat!-j ti amerikietiškam kalėjime 
ne tarnyba, Altą ir Balfu o New Yorke, kol už 5.000 dol. 
taip pat laisvajai lietuvių spaul užstatą mane išvadavo dr. J. 
dai ir daugeliui širdingų lietu
vių patriotų, kurie mus supra
to, užjautė ir stengėsi visaip 
padėti. Visiems mūsų gelbėto
jams bei rėmėjams tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū. Mes 
jų niekad neužmiršime ir visad 

■ būsime dėkingi. Ypatingą pa

K. Valiūnas. 4
Mūsų, Prano ir Algirdo Bra 

zinskų, byla Amerikos Imigra 
cijos in natūralizacijos įstaigo 
je dar nėra baigta. Mes prašo
me JAV vyriausybę suteikti 
mums politinį prieglobstį, leis 
ti mums pasilikti . Amerikoje 
ir nedeportuoti mūsų. Tad šiuo 
metu mums ypač reikalinga 
Amerikos lietuvių moralinė ir 
materialinė parama, kurią mes 
jautėm per'ištisus šešerius me 
tus Turkijoje. Turkijoje pasiek 
ta pergalė buvo bendra visų 

I tinę Bernadetą Miliauskaitę, i lietuvių pergalė, sudavusi skau

Vietnamas ir kiti kraštai bei tautos. Senatorius Doug
las, pasiėmęs šį klausimą, priėjo .išvados, kad jam bus 
reikalinga žymiai didesnė parama, jeigu jis iš viso nori 
pravesti tokį įstatymą-. Jam teko tartis su lietuviais ir'garbą ir padėką reiškiam dr. 
paruoštas formules taip derinti, kad jos apimtų galimai Feliksui Zubrui Venecuelos 
didesnius sluoksnius.' Pradžioje planuota apsiriboti tik-. iietuvių bičiuliui, parūpinu-

Tiesiai iš Niujorko Algir
das Bražinskas nuvyko į Wor

tai Europos pavergtomis tautomis, bet vėliau paaiškėjo,-siam mu.ms i Venezuelą. 
kad. Amerikoje yra ir kitų tautybių žmonių, kurių var- - - Tiesiai ls Niujorko Algir- 
dai privalo buri paminėti, jeigu norime kongreso jsta- cestei. Mass>j pas savo s£užadė 
tymo. ■ tine Bernadetą Miliauskaitę, t

Be visos eilės pavergtų tautų gynėjų Amerikoje, su kuria trejus metus susirasi-• dų smūgį okupantams ir pla- 
sen. Dauglas dar reikėjo rasti tinkamą formulę, kurią ' ■ ■----- ’—'___________
tuometinis prezidentas Eisenhoweris sutiktų priimti, kur tu buvusiais dviem ALto vadovybės nariais, bet jie ma- 
nebūtų priešinga tuometinei užsienio politikai, šis klau- žai jam galėdavo padėti, nes nei-vienas nebuvo teisinin- 
simas buvo keliais atvejais svarstomas, taisomas, tiksli- kas.
namas ir dar kartą perrašinėjamas. Sen. Douglas ne vie-, ’ Sen. Douglas džiaugėsi Dr. Grigaičio paruošta Pa
ną kartą buvo atvažiavęs pas tuometinį Naujienų redak- vergtų Tautų įstatymo įžanga. Ji vėliau buvo kaitalioja- 
torių žodžio prasmei aiškinti, tinkmam žodžiui parinkt.!. ma> .-
Dr. Grigaičio patarimai ir sugestijos senatoriui buvo 
labai naudingos, nes Naujienų redaktorius suprato susi
dariusią padėtį ir žinojo ruošiamo įstatymo svarbą. Sen.
Douglas buvo ekonomistas, o Dr. Grigaitis buvo teisinin
kas. Jis buvo baigęs Šveicarijos universiteto teisės sky
rių, buvo labai gerai susipažinęs su teisės sąvokomis ir 
su teisės istorija. Be to, Dr. Grigaitis buvo baigęs teisę 
ir Chicagos Universitete, kur tais laikais buvo keli geri 
teisės žinovai. Sen. Douglas tuojau pajuto Dri Grigaičio 
paramą ir noriai tardavosi su juo kiekviena svarbesne 
pakaita. Gana dažnai jis Dr. Grigaičiui telefonuodavo 
iš Washingtono, o kai senatoriui tekdavo būti Chicagoje, 
tai jis visuomet po pietų užsukdavo pas redaktorių Gri
gaitį, kad galėtų aptarti naujai taisomo projekto formu
lę arba tinkamesnį kurio teisinio termino pakaitalą. Sen. 
Douglas stengdavosi ateiti po pietų,, kai Dr. Grigaitis 
jau buvo paruošęs savo įžanginius ir apžvalgas. Dažnai 
jiedu išeidavo į gretą buvusį restoraną užkąsti ir baigti 
pasitarimus. Sen. Douglas susitikdavo ir kitais tuo me-

bet joje pasiliko šie Dr. Grigaičio paragrafai:
“Kad komunistinio imperializmo žymios pa

saulio gyventojų dalies pavergimas paverčia pasi
tyčiojimu valstybių taikaus suguvenimo idėją ir pa
žeidžia JAV susipratimo su kitomis tautomis natū
ralius ryšius;

Kad nuo 1918 metų Rusijos komunistų imperia
listine ir agresyvi palitika sukūrė milžinišką imperi
ją gresiančią JAV ir visų laisvųjų pasaulio tautų 
saugumui.”
Douglas dažnai su Dr. Grigauuiu pasikeisdavo 

mintimis ir kitais ruošiamų įstatymu projektais.- Jis ži
nojo, kad iš Naujienų redaktoriaus galėjo gauti patiks
linimų arba visai kitoki visos problemos nušvietimą- Be 
to, Dr. Grigaitis informuodavo senatorių apie okupanto 
pastangas rusinti ir išnaudoti pavergtą lietuvių tautą. 
Sen. Douglas buvo vienas iš senatorių kuris buvo gerai 
informuotas apie rusų priespaudą ir išnaudojimą pa
vergtoje Lietuvoje ir apie amerikiečių pasiryžimą padėti 
pavergtiesiems. . . - ■ • ••;■:/•••.

rugsėjo 22 d., New

(Pabaiga)

• Prieš tūkstančius metų., se
nojoj Kinijoj vienas kareivis bu 
vo sužeistas strėle. Ištraukus ir 
užgydžius žaizdą, tas kareivis 
pagijo nuo chroniško skausmo. 
Kinų gydytojai į tai atkreipė 
dėmesį ir išvystė gydymo, siste
mą badant chronišką ligonį 
plieninėmis ’ adatomis.Akapunk- 
tūros sistema dabar yra žinoma 
ir praktikuojama taip pat Ame 
rikbje.

• Perkant gyvą kiaulę, gali
ma apskaičiuoti, kiek iš jos bus 
mėsos. Nuo gyvo svorio atsime 
ta apie 25% įvairių atlaikų.

• Prieš du šimtu metų išra
do džiną vienas olandų gydyto
jas ir buvo naudojamas kaip 
vaistas.

• Prez. Franklin D.Roosevelt 
rinkiminei kompanijai pradėjo 
naudoti lėktuvus, skrisdamas iš 
Albany į Chicagą 1932 m.

• Gegutės deda tik vieną kiau 
šinį ir tą patį ne į savo, bet ki
to paukščio lizdą.

Dvasiškuos daugumai ne svarbu, ar Lietuva, kaip 
atskira valstybė, egzistuos, ar neegzistuos, nes jie savo 
tėvyne laiko Vatikaną. .. Katalikai savo didžiausiu 
priešu dabar pasistatė komunizmą, nes juk ne visos 
pasaulio valstybės yra okupuotos, todėl (kovojant už 
visų krikščionių teises) nebūtų logiška bendru priešu 
laikyti okupantą. Lietuvių katalikiškų centrų veiklos 
internacionališkumą pabrėžia dar ir tas, kad anks
čiau jų spaudoje vartojami žodžiai “katalikas — ka
talikybė” jau yra pasikeitę į “krikščionis — krikčio- 
nybė”.

Banditų gaujos teorija
Šia teorija mėginama išreikšti santykius larp ko

munizmo ir rusiškumo. Dr. Maceina paduoda visą eilę 
asmenų, kurie mėgino įrodinėti, kad komunistai vra 
tiktai banditų gauja, užpuolusi rusų tautą/ją apiplė
šusi ir išprievartavusi, šios minties pirmass skelbėjas] 
buvo 1921 metais Belgijos kardinolas (filosofas) D. J. 
Mercier. Dr. A. Maceina sako, kad ši mintis nėra tik 
to kardinolo samprata. Taip galvojo beveik visi rusų 
emigrantai Vakaruose, išskyrus N. Berdiajevą. Ir vė
liau bolševikų ištremti rusų intelektualai nenorėjo su
tikti, kad komunizmas kokiu nors budu yra susijęs su 
rusų tauta, sakydami, kad jis esąs “europietiški nuo
dai”. Taip jį vadino ir Kaune profesoriavęs rusų filo
sofas L. Karsavinas. Taip pat teigė ir rusų teologas 
G. Horovskis. Rusų filosofas N. Arsenevas rašė: “So
vietinė valdžia nėra Rusija; nėra rusų tauta; nėra 
kūnas iš jos kūno; ji yra — navikas’*.

Teisindamas savo tėvynę, rusų sociologas B Vy- 
šeslavcevas (prieš ketvrtą dešimtmečių), visiškai pa
neigdamas joje komunizmo esimą, šitaip rašė: “Socia

lizmui reikia Londono akmens grindinio ar Paryžiaus 
priemiesčių; rusiškajame juodžemyje jis neįsišakny- 
ja; jis čia supūva kaip maita ar sudega kaip mėšlas. 
Gali šis mėšlas pridengti net ir visą žemę, bet juo nu
sikratyti nereikia žemės drebėjimo. Pati rusiškoji že
mė visa susiurbia ir perdirba savo naudai. Marksiz
mas nereikalingas ūkininkam, ir ūkininkai nereikalin
gi marksizmui. Rusiškoji poezija, rusiškoji muzika, 
rusiškoji kalba kratosi marksizmu...”

Vyšeslavcevo įsivaizduotą rusų tautos stiprybę, dr. 
Maceina sugriauna šių dienų faktu:”.... rusiškoji že
mė komunizmo neperdirbo savo naudai; rusiškame 
juodžemyje jis nesupuvo ir nesudegė; priešingai, jis 
virto veiksniu, kuris formuoja rusiškąją kultūrą tiek 
jos poezijoje, tiek muzikoje, tiek kalboje. Komuniz
mas yra jau tapęs sudedamąja rusiškosios dvasios 
dalimi.^” Jeigu dr. Maceina čia tą sudėtį pripažįsta, 
tai kodėl mūsų kovoje, prieš okupaciją, jis kaltina tik 
komunizmą — tik vieną tos sudėties pusę?

Dr. Maceina rašo, kad rusų emigrantai, norėdami 
banditų gaujos teoriją padaryti įtikimą, reikalauja 
Rusijos vyriausybę skirti nuo rusų tautos, nes pagal 
Vokietijos rusų žurnalistą A. Michailovskį, “negalima 
pažinti, ir reikiamai įvertinti nei sovietų politikos, nei 
tarptautino komunzmo plėtros” griežtai neatskyrus 
Rusijos nuo Sovietų Sąjungos ir rusų tautos nuo ko
munistinio režimo. Anksčiau dr. Maceina yra citavęs 
Michalovskio nuomonę/ karf “tafptantifiė profesinių 
•revolideionierių sekta”, kuH tiėk Rusiją,/ tiek kitas

niu, tiek religiniu, atžvilgiu. Nevienas įspėja mus ne
tapatinti komunizmo su rusiškumu. Tai, kas šandien 
Rusijoje vyksta, esą komunizmo darbas. Tačiau jis — 
tiek ūkinėje, tiek kultūrinėje, tiek ypač religinėje sri
tyje — nepaliečius ru sų tautos sielos, kuri ir toliau te
beesanti religinė ir net krikščioniška. Užtat tiek rusų 
emigrantai, tiek vakardieciai kiekviename pasiprieši
nime komunizmui tuojau regi rusiškos sielos atsigai
vinimą...” Todėl, anot dr. Maceinos, nepastebi, kad 
tas komunizmas jau yra pasidaręs rusų kultūros da
limi, o darydami skirtumą tarp komunistinio režimo 
ir rusų visuomenės (jų sielos atžvilgiu), nemato ko
munizmo įtakos rusų tautai. Todėl viską kas šiandien 
vyksta Sovietų Sąjungoje (rusų emigrantai ir jų pase
kėjai vakariečiai) priskiria tik banditų- gaujos teori
jai.

(Bus daugiau) ., į a

Taisome klaidas .
Vakarykščioje šio rašinio atkarpoje, pirmoje -skil

tyje atspausdinta:
Nutautinimpi, o turėjo būti nutautinimui 
Miscricordiac, turėjo būti Miscricordiae 
kun, turėjo būti kur; žymausio — žymiausio; 
Antroje skiltyje vietoj paniekins, turėjo būti panie

kino; vietoj Rmoje — Romoje, pagindė — pagimdė,
Grašva — Garšva, okūpantaes —- okupantais.

m ■»« ■ ■ ■■ *w***|į-V*--X^/V***^^**^

• r tnos, cHh aco a,

tautas naudojanti kaip priemonę “įsteigti pasaulyje 
komunizmo karalystę.” Dr. Maceina pastebi: “šiam 
rusų emigrantų reikalavimui paklūsta nevienas ir Va
karų-mąstytojas, rašąs apie komunizmą tiek kultūri-

Tu«»d»yr

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”



JAV prezidento rinkimai ir saugumas
SKAITYTOJU BALSAI

[TELK; *1 8-3229

[ DR. ANNA BALIUKAS
L AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, 

IR GERKLĖS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą
Rašo S. B.

. neatiduos pranešim
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ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAKK1NIMA!
KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

DR. K. G. BALUKAS
Į AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

Medical Building). Tel. LU -5-6446 
Priima ligonius pagal' susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

DR. C. K. BOBELIS 
INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Telef. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
850 SUMMIT STREET 

ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

(Tęsinys
Užgrobus komunistams Kam 

bodiją ir Vietnamą, diKtatonus 
Brežnevas pasaKe: "OaDar pra- 

. sides išlaisvinimas Lotynų Ame 
tikos ir kitų tautų, neišskiriant 

nei J. A. 
Todėl Sov. 
i gynybos 

vyriausiu 
viršininku 
specialistą

Upytės Draugiško klubo eilinii su-ateičiai, būsimoms žmooię kar- j'*"1“ ’
^Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi'*. — Rwn. 13:14.

šitas patarimas yra duota pasisventusiems, kurie buvo Viešpaties pri-

PHYSICIAN AND SURGEON 
2434 WEST 71st STREET 

Ofisas: HEmiock 4-5849 
Rezid. 388-2233

OFISOVALANDOS: 
Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 
antrad., pėnktaienį nuo 1—5,

val.; 
tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS |R CHIRUkGAS 

Westchester Community knniKOs 
medicinos airekionus.

1938 Savidiinetm Ku.,tore;»TCftu3ierz iii.
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Valandos pagal susitarimą. jei neat
siliepia, SKamoinii mi 3-uvui.

nei Vakarų Europos, 
V-bių nei Kanados57. ' 
Sąjunga paskyrė jos 
ministeriu ir kartu 
jos ginkluotų jėgų 
atominių ginklų 
gen. L'stinovą.

O kaip ruošiamasi karui — 
atominiam, J. A. V-vės Prez. 
Fordas, minėjau, Kremliaus 
džiaugsmui ir pageidavimui pa 
šalino Amerikos gynybos sek
retorių, didelį patriotą ir dariu
sį skubius žygius stipriai apgin- 
kuoti savo kariuomenę Sclile- 
singerį, o patsai, prez. Fordas, 
pasiūlė žymiai mažesnį karo 
biudžetą, negu prašė Schlesin- 
geris. Šiuo būdu Fordas norėjo 
sutaupyti pinigų, kurie buvo la
bai reikalingi ginkluotis, bet 
netaupė ten, kur pinigai nerei
kalingi — nenaudingai buvo iš
leisti: Amerikos ir rusų erdvė-' 
laivių ore susijungimui. Geras 
dalykas valdžios pinigus taupy
ti, het kur yra būtinas—degan
tis reikalas, ten reikia pinigų 
netaupyti ir išleist. Reikia sek
ti gyvenimą, būti apdairiam, 
drąsiai jpažiūrėti realybei į akis 
ir padaryti drąsius, skubius, 
patriotiškus žygius, kurie rei
kalingi ne vien dabarčiai, bet ir

toms, . ' t, -. . . , . ... ,. ....... . ■ . , . lavinta ir atsisakė atiduoti jiemsJei taip nebus daroma, tai ’
toksai prezidentas, vadai, Kon
greso nariai yra netinkami sa
vo postams — neina kartu su 
gyvenimu, o tuomet baisus bū
simas priešas smogs mirtiną 
smūgį ir bus baigta su Ameri
kos ir • viso laisvojo pasaulio

laghao atmetė Pakistano reika- 1 d- Bataan salėje. 4046 So. Western k“ti ir atgimdyti šventąja dvasia. Apsivilkimas Viešpačiu Jėzumi nėra stai-
Avė. Pradžia 12 vai. popiet...

Visus narius ir svečus. norinčius

Telef. BE 3-5093

dr. a. b. Glaveckas
GYDr Tujas IK. CriiKUKVzMa 
SPėGiauToE AKiŲ LiGvj>

3907 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

' PERKRAUSTYMAJ

M 0 V IN G
Leidimai — Pilna apdraudė ‘

I
 ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
TeL WA 5-8063

DR. iGMA. V. juCAS r
489-4441 

ODOS LIGOS - 
IUV2 N. WESTERN AVfc.
5214 N. WESTERN AVfc.

Telefonas atsakomas 12 vai.

Ofiso teU HE 4-18)8
Rezidencijos: PR 6-98GI

DR. J. A1ESKAUSKAS
GYDYTOJAS ik CHiRukGao

VIDAUS LIGŲ SEtClAJUiSTAS 
2454 WEST 7 i st STREET 

z VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketviriaaieniais ir penkta
dieniais nuo iki / vai. popiet 

. Iix susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

5ol-4pU5: Ąį 
CHIRURGIJA MOVING I

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tek: FRontier 6-1882 
—

GĖLĖS VISOMS PROGOMS

Beverly Hills
GELI NY ČIA
2443 WEST 63rd STREET

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

laisve. Kas iš to taupymo gink- jų prie to deimanto ir prašo jį 
laviruosi nenaudai, jei visos ki
tos sritys su kaupu bus aprū
pintos — žydės, bet nebus ap
gintos nuo būsimo priešo. O tas 
priešas visai kitoks, negu se
novės karo priešai buvo; jis —

i Sovietų Sąjunga užgrobia lais
vą šalį, ją prievarta sukomuni- 
stina, žiauriai kankina, arba 
nužudo jai atrodančius “liau
dies priešus”, nusavina jų tur
tą, uždraudžia ir persekioją vi
sokį religinį tikėjimą ir už. lais
vą mintį kiša į kalėjimus. Tai 
yra žiauri realybė — ne pasa
kos. Kas norėtų Amerikoje to
kios žiaurios ateities? Niekas, 
išskyrus komunistus. Todėl ga- 
gana gyventi šia diena įr vien 
tik sau; reikia, net privaloma 
prezidentui, visiems Amerikos 
vadams rimtai ir greitai veikti 
šio krašto laisvę dabarčiai ir 
ateičiai apsaugoti.

Nerūpehslingąsai Prancūzijos 
karalius (vienas Liudvikas) iš
didžiai visą laiką, sakydavo: 
“Po manęs nors ir .tvanas”. 
Daug kas gali pamanyti, kad 
iki šiol, ypač paskuliniais ke
liais metais ir Amerikoje pana
šiai buvo galvojama, nes vals
tybės galvos—prezidentas, Kod 
greso nariai ir kiti vadai dau
giau rūpinosi ir rūpinasi pini-, 
gų taupymu, negu savo krašto 
ir laisvojo pasaulio saugu-? 
mu.

Bent nuo dabar pradėkime 
veikti kaip nužudytasai Ameri
kos prezidentas John Kennedy 
skelbė: “Neklausk, ką Tau tė
vynė duos, bet klausk, ką Tu 
jai duosi”. Šį savo šūkį jis įvyk 
dė savo ultimatume Sov. Są
jungai dėl atominių , ginklų iš 
Kubos išgabenimo; jam bran
gesnis buvo jo tėvynės saugu
mas, jis rizikavo net savo gy
vybe, kurios gal dėl to ulti
matumo ir neteko per atentatą 
prieš jį.
' (Bus daugiau}

109 karatų deimantą Koh-i-noor, būti klubo nariaų. prašome gausiai 
kurį britai buvo įsigiję 1848 m., 
kai Britanijos kariuomenė už
ėmė Punjab teritoriją, dabar pri
klausančią Pakistanui, bet Indi

jai 1849 m. • '
Į Indija taipgi reiškia pretenzi-

dalyvauti. Turėsime svarbiu pasitari
mu ateities reikalais Po susirinkimo 
įvyks draugiškas pobūvis ir vaišės.

A. Kalys..

grąžinti. Britanijos istorikai ma
no, ka<j minėtas deimantas grei
čiausiai tuomet buvo persų nuo
savybė.

lyginant tai su normalių metų 
Misisipės upės vandens kiekiu.

Šiais metais išsekusi Misisipės 
upė atrodo tik geru upeliukščiu.' 
Daugiausiai nuo to nukenčia pre
kes vežiojantieji laivai, baido
kai ir jų vilkikai. Jie dažnai už- 

‘ kliūva seklumoje susikaupusių 
smėlio kauburių. Dėlei to pra-1 

! kės vežiojančių laivų skaičius 
i sumažėjo, o ir likusieji tų pačių

'gus darbas; negalima tai atlikti per vieną valandą, vieną mėnesį ar vienus 
metus. Tai yra darbas viso gyveninio. Apsivilkti Kristumi reiškia stengtis 
sekti jo pėdomis arba gyventi, kaip jis gyveno. Būkime tikri, kad šiame 
gyvenime mes pilnai neapsivilksime visomis mūsų Viešpaties savybėmis. 
Bet Viešpats mato mūsų pastangas ir pažįsta mūsų širdis. Jis mato kaip 
mes stengiamės numarinti senąją prigimtį, ir atmesti nuo savęs kūno dar
bus ir apsivilkti teisingumo rūbais, kuriais galime pasirodyti skirtingais 
nuo pasaulinių ir būti patinkamais Dievui.

Visi žino, kad mirtis yra Žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? j tą klausimą atsako knygute "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

F. ZAVIST, 3715 WEST 66th STREET, CHICAGO, ILU 60629
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

Daley nusiteikęs
• x»vi • .sumažėjo, o ir UKUsiej 

OptimiSllSKŪl I prekių pasikrauna žj
1 žiaū. Už tai Amerikos armijos 

CHICAGA. —g Chicagos mies- inžinerijos daliniai yra perkrau
to meras Daley buvo optimistiš- ti darbu: jie išsijuosę stengia- 
kai nusiteikęs kalbėdamas Chica
go Metro National- biznierių są
jungos sueigoje. Jis priminė, ‘ 
kad krašto 'ekonomija kylanti ir < 
kad Amerikos ekonominė sistema 
yra geriausia. Mero manymu, 
Chicagos bedarbiai, kurių yra 
per 150,000, susiras darbo ge
rėjant ekonomijai. Bet jis, vis- 
dėlto, prašė biznierių tuoj parū
pinti darbo bent 5,t)00 bedarbių

žymiai ma-
1 žiau. Už tai Amerikos armijos

si gelbėti į smėlį įkliuvusius lai
vus.

Carteris aiškinasi
HOUSTON. — Atsiradęs rug- i 

sėjo 24 gub. Carteris Teksas,' 
(žurnalistų užpultas, pradėjo aiš
kintis, sakydamas, kad jis apsi
riko ir tai buvo klaida, kai' jis

' apkaltino buvusį prezidentą L..

PETKUS
TĖVAS IR SONUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
kJ// 2533 W. 71st Street 

k. Telef.: GRovehill 6-2345-6

a ** 1410 So. 50th Ave., CiceroJ Telef.: TOwnhall 3-2108-9
| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTE TUTOMOBILIAMS PASTATYTIL

Pusiau išdžiuvo 
Misisipi upė

1 B. Johnsoną ir prez. Niksoną me- 
' lavimu, sukčiavimu ir tiesos slė
pimu.

Tuos kaltinimus Carteris prez.
' Johnsonui buvo prikergęs, Rai

šiais metais ilgai visame pa- bedamas su Playboy žurnalo as- 
saulyje užtrukusp’sausra neap- menimis, kurie juos ir atspaus- 
lenkė nei Amerikos. Amerikoje dino. .
sausra sumažino javų derlių ir;
išdžiovino upes. Didžiausia JAV • Žolei piauti mašinos peiliai r 
upė Misisipi beveik pusiau išse- išvysto 200 mylių per valandą 
ko. Vos 64,000 kubinių pėdų greitį.
vandens per' sekundę prabėga plaudami žolę rankinėmis bei 
upės vaga ties St. Louis miestu, motorinėmis mašinomis praei- 
Ties Hastings vietove, Mineso- tais metais susižeidė virš 50,000 
toje, vos 14% vandens prabėga, asmenų.

Ruošdamiesi piauti bei

Mirus POVILUI S0BIESKIŪI, 
visą jo šeimą užjaučia ir kartu liūdi

Alvudas..

DR. FRANK PULKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI .
2618 W. Tirt St. — TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius jj 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitaniną. Uždaryta tree.

DR. LEONĄ.} SE18UTIS
INKSTŲ, PŪSLES ir 

PROSTATOS C HIRURGIJA 
2656 WEST 63 rd STREET 

Vai.; anwzad. nuo 1—-4 po pietų; 
ketvirtai nuo 5- -7 vai. vak.

Ofiso ftlef^ 7 76-2*30 
Naujas raz. tefefj. 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CkIuRUkGaS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 
Ofisą* 2652 WEST 5Yth STREET 

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., amrad.. trečiad. 
Ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitariu ią. 

—— ■  ..................—

p. smiKis, o. p.
ORTHOPEDAS-PRC'TEZISTAS 

Aparatai - ProU-zai. Aicu. Bau 
dažai. Speciali pagaflm Kojom* 

t (Arch Supports) ir t. L
VaL: 9—4 ir 6-—8. Šeštadieniais 9—1 
2350 Wetf 63rd Chicago- HL 6062V 

. Telef.: PRospect 6-5034

JOSEPH KUNDROTAS
Gyv. 10334 So. Ridgeway

Mirė 1976 m. rugsėjo 26 d., 12:35 vai. ryto, sulaukęs 
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: 2 dukterys — Molly Vaičkus, žentas Joseph*, ir 

Estelle Žilius, žentas Leo, 3 sūnūs — Peter, marti Marie, Andrew; 
marti Josephine, ir Edward, marti Irene, 6 anūkai, 2 proanūkai ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Wes* 
tem Avenue.

Trečiadieni, rugsėjo 29 dieną 10:15 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Queen, of Martyrs parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas §v. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Visi'a. a.. JOSEPH KUNDROTO giminėą. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, sūnūs, žentai, marčios, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. TeL RE 7-8600.

94 metų am-

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiau«>*ę gėlės Jt

piu papuošimu a ir sezonines 
kapams <ėlė£

ROY R. PETRO (PUT** ¥3 4 JAS)

DAUBARŲ SONUS

5523 HUrlem Avk — 586*1220

REMKITE TUCiS BUNTERIUS.
KCKD£ G ARSLNASI

TiAUJIKNOSr

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-please family dinner. Olive-Frank
furter Skillet Supper is an excellent choice for a low-cost, all- 
in-one dinner dish, because it costs only about 500 per aemng 
for a family of five.

California ripe olives add a pleasing taste and texture, along 
with tomatoes and green onions simmered in a golden aauc*. 
Cook it all in one skillet and serve it over mounds of thin spag
hetti with fresh crusty rolls and butter. For only pennies Uns 
dish provides both meat and vegetables for a tasty dinner that 
goes together quickly and easily.

Choose camjed California ripe olives in one of the mallet* 
pitted sizes for this dish (there art nine sizes to choose from— 
all the way up to šhper Colossal).

OLIVE-FRANKFEKTER SKILLET SUPPER
(Makes 4 IO 5 serving*) ?

1 (10% ox.) can condensed 
ehteken broth

1 small bay leaf, crumbled 
|/2 teaspoon basil, erumMed 
14 teaspoon salt

ten<poon pepper
1 taWcipooni ooHtotstch
Thin spaghetti %

Cat olives in wedges, cut franks in 1-inch diafoMl
Saute olive wedge*, franks and onion in ofl slowly for■ five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, basfl, salt and peppet. 
Bring to boil, lower heat and simmer, uncovered, five nun- 
utes. Blend comaUrch with 2 tablespoons cold »«»»»• rw 

. - ■—i thickens

cups canned pilled 
California ripe olive*

1 (14b.) package 
frankfurters

^4 cup diced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (14b.) can tomato wedges

into the hot mixture

Lvdoturii| Direktoriai

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4G05-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS 

_______________________ ____ —

Chicago? c
Lietu v ių S
Laidotuvių i 

Direktorių ? 
Associacijos c

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYxNAS LABANAUSKAS 

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

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

a<puo« kokiaN«u|lenQM galima paufi 
knvgv spinta ar lantyno.

Aleksandras Pakalniškis, 
atsiminimai ir įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro
manas. 367 psl. Kama 55.

A. Pakalniškis, METAI PRAEITYJE Netolimų jvykių prisimini. 
Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 

296 psL. kaina S5.
Dr. Kazys Grimu*, ATSIMINIMAI IR MINTYS. U lotnas 

pst Kaina SO.OU. Mtnkšfau
Pr<H. Vacį. Biriko, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, 1 dah*. 2U6 psL. plšte — 4>3,uu, nuDKbtau vir 
ieUais — 52,00; U daira. ZZ5 pM., inste - M.UU (Dink* 
tais virinate

Henrikas Tome*
Pakalnės tr Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina S6.

F. KesiOrras, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų dalių Lietuvos 
partizanų buities romanas 292 puslapių. Kaina $3.

Janina Narūne, TR^S IR VlENA, jaunystes auumnimaa
• 170 psl. »*»..■ i I ~ !■ Ilginiu I’i lifc^ xriWMi r'iiA I

M. Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos OrunAei 231 
pusią pi ai r.n._i .r-

Knygas užsakant reikia pridėti 25 et. pašto išlaidoms

. NAUJIENOS,

ir laiko įvykių 
tyti J 12 dalių.

zmhs virbeliais

pu ik i V *nygu

MES GRĮŽTAME. įdomūs jaunų dienų PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

Ura 
is.do

_____ *___ ______________________ 12.00
LI6TUVI4KA$I$ PAMARYS.

U.00

12.00

1739 S. Halnted St, Chicago, ilk tiOfiOK — 1'eL HA 1-61W

GEORGE F. RUDJIINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
• v « (LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE • Virginia 7-6S72
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hilla, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
X‘154 So. HALSTED STREET Phone: Y Arda 7-1911

NAL’J’BNCA, CHICAGO I. ILL. — Timdsy, Sepfwnber M, 1976



jlbankelo metu spalio 21 <1. Per-

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

. Budraitis Realty Co.
PIRKSIT — PAKLHJOSIT — 

.vUomusit.
{VA1KCS DRAUDIMAI

Maloniai jums patarnaut
BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE. CHICAGOJE 
lel. 204-3531 .

135-TA IR ARCHER AVĖ.
TeL 257-5881

REAL ESTATE eO8 SALE 
f

Namai, Žemė — Pardavimui

atitinka . —A<jv Frank Zogas, Midland

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 Vv. Cermak Roa<’ Chicago iy Virgiui* 7-7747

— Alfonsas Plepys, St. Peters
burg Beach, Fia., palaikydamas 
visu srovių demokratine bei pa 
triotinę spaudą, vajaus proga, 
užsisakė Naujienas vieneriems

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau- 

Į ji alum, langai, did. garažas.
Į 1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar-

Į ti 59 ir Talman.
PELNINGAS investavimas — tri- 

I jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance, income Tax

2951 W. 63rd St. TeL 436-7878

metams. Naujasis mūsų skaity- fSera programa, 
tujas p. A. Plepys yra nekilno- su šampanu, šokiai ir kiti įvai- 
jamo turto pirkimo-pardavimo rūmai. Įžanga $12.50 asmeniui, 
tarpininkas, išlaikęs 
mus egzaminus Floridos valsti-Ln Af**“*';? , A .. i laupvmo b-ves prezidentas, pajuj. Jis dirba visos Amerikos 
ir Kanados lietuviams žinomoj 
Veronikos Jakušovienės (iulf 
Real Estate ištaigoje, 6705 (iulf 
Bhvd., St. Petersburg Beach, 
Fla. 33706. tel. (813) 367-1791. 
Dėkodami jam už dėmesį Nau
jienoms, linkime sėkmingai pa 
dėti savo tautiečiams vienoje iš 
reikšmingiausių ekonomijos ša 
koje perkant ir parduodant na
mus bei kitokių nekilnojamą! 
nuosavybę. ' jy

— Normanas Buršteinas, sav. [ina siųsti į Balfo centrą, 
kailinių paltų ir galanterijos da 
lykų krautuvės 
ros Įstaigos, 185 North Wabash 
Ave., Chicagoje, Lietuvių Pre
kybos Rūmų narys ir nuolatinis 
lietuviškų reikalų bei bendrų 
darbų rėmėjas,padovanojo Nau 
j ienų vajaus reikalams tūkstan 
čio (1,000) dolerių vertės kaili
nį paltą, kuri galės laimėti Nau 
j ienų rėmėjas pagal įsigytą hi- 
Jietėli, kurie bus pasiūlyti neil
gai trukus visiems skaityto
jams. Laimėjimų tarpe bus ir 
daugiau labai vertingų daiktų.

bei jų priežiū-

Laimingieji paaiškės Naujienų greitus pagalbos dabar reikia 
(šaukti šią įstaigą Oi 1 nurnerm. 

sonaiily Lodge salėją Ar- Ankstyvesnieji |x>|icijos ir gaiš- 
'cher Avė. Visi kviečiami šiame ’ rininkų numeriai dab; r tebe-
Naujienų 62 m. sukaktuvinia
me bankete dalyvauti ir prašo
mi vietas grupėmis ar pavieniai 
galimai anksčiau rezervuoti 
Naujienų administracijoje. Bus 

skanūs pietūs

kviestas globoti Balfo vajų Chi 
cagoje ir apylinkėse. Vajus pra 
sidės spalio 1 d. Balfo skyriai sa 
vo valdybose bei specialiuose 
susirinkimuose jau aptarė pini
ginio vajaus ir ta proga naujų 
narių įrašymo reikalus. Lietu
viai, kuriuos neaplanko aukų 
rinkėjai, prašomi savo aukas 
nukreipti 28-to Balfo skyriaus 
pirm. Aldonai Daukienei, 7159 
So. Maplewood Ave., Chicago, 

60629. Aukas taip pat gali- 
2606 

W. 63 St.,’Chicago, III. 60629.

— Liet. Ev. Tėviškės parap. 
Moterų d-ja ruošia Padėkos bei 
derliaus šventės stalą spalio 3 d. 
po pamaldų parapijos salėje.

— Inž. Viktoras Jautokas yra 
Chicagos miesto policijos pata
rėjas komunikacijos reikalams, 
Apie tos Įstaigos- komplikuotą 
ir modernią sistemą jis aiškino 
Lietuvių Inžinierių ir Architek 
tų S-gos Chicagos skyraus na
rių susirinkime. Ištikus gaisrui 
arba esant skubiam reikalui dėl

veikia nonnal ai arba nesku
biai komuoikacijai.
— žiburio lituanistinė mokyk

lą Detroite pradėjo mokslo me
lus rugsėjo 18 d., bet mokiniai 
Į Visas klases ir vaiką darželį 
teheprimanii.. Mokyklos vedė
jas yra Pranas Zaranka, moko 
— D. Dovelienė, S. Kaunelienė,1
L. Rugienienė, A. Milniantienė,
M. Jankauskienė, J. Kurienė, V. 
Skiotytė, D. Gilvydienė, S. Sina 
linskienė, D. Rąckjenė, V. Ud- 
rienė, kun. V. Krikščiūnevičius, 
dr. A. Daniušis, R. Kasputis, S. 
Jankauskas, V. Gražulis. Mo
kyklos tradicinis banketas Įvyks 
spalio 23 d. Kultūros centre.

— Lietuvos Vyčiai ruošia var 
totų daiktų bei aprangos išpar
davimą savo namuose spalio 2 
d. nuo 9 ryto iki 3 vai. popiet, j 
Laiktai priimami trečiadieniais, 
<etvirtadenio ir penktadienio 
vakarais. Visi lietuviai kviečia
mi.

— Lietuvių ir kitų tautų tau
kiniai šokiai bus šokami Centri
nės YMCA kolegijos Tarptauti
nių šokių vakare Pick Congress 
viešbučio Florentine salėje spa 
Jo- 9 d. 8 vai. vak. Informaci- 
jas teikia Mr. Fernandes, tel. 
222-8295.

— Primename mūsų klien
tams, kad dabar yra tinkamiau

Lietuviai sako, kad žvirblis rankoj 
. yra vertingesnis negu antis ežere. Bet 
paukščiu maitintojas amerikietis , 
klausia, o ko vertas yra balandis ant j 
galvos. Kiekvieną diena, kai Jis nu
neša New Yorko paukščiams' lesalo, 
tai jie apspinta jį iš visų pusiy. Kas
dien vienas arba keli nutupia ant. gal
vos, ir bando prisitaikyti prie'maisto 
krepšio. '

RENTING IN GENERAL

IŠNUOMOJAMAS 6 kambariu ap
šildomas butas suaugusiems Marquet
te Parke už $225 mėnesiui 

TeL 434-7765.

nepasitenkinimas
TarptautinėŽENEVA 

darbo organizacija Ženevoje, 
Šveicarijoje, paskelbė labai iš
samų metinį pranešimą, ku
riame nurodo didėjantį darbi
ninkų .nepasitenkinimą darbais 
ir darbo sąlygomis visame pra
moningame pasaulyje. Pasak 
pranešimo, -. 23 pramoninguose 
kraštuose yra apie 18 milijonų 
bedarbių. Nežiūrint į tai, dar
bininkai yra praleidę 100 mili- i 
jonų dienų į metus. Tarp jų di- j 
deja nepasitenkinimas, alkoho
lio ir gal būt narkotikų vartoji- 
mas.' .

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 «t., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

*

ledoms standartinius arba savo 
nuožiūra parinktus siuntinius. 
Siunčiame taip pat geros koky
bės greitai pristatomus maisto 
siuntinius iš Europos sandėlių. 
Gift Parcels to Lithuania, M. 
Noreikienė, 2608 W. 69 St., 
Chicago, Ill. 60629. Tel. WA 
5-2787. (Pr.)

— S. -L—A. 134-tos Moterų 
Kuopos kortų ir bunco žaidi
mas Įvyks š. m. sekmadienį,

BAR ASSOCIATION 
PAKEITĖ NUOMONĘ 7

' CHICAGO. Chicagos advo
katų sąjunga (Bar Association) 
savo nuomonę dėl demokrato 
William G. Clark kandidatū
ros į Illinois Aukščiausio Teis
mo teisėjus iŠ “nekvalifikuoto” 
pakeitė į “rekomenduotinus, 
pasiaiškindama, kad pakeiti
mas buvo padarytas gavus pa- 
pildonnj teigiamų įrodymų .

■ Geresnių ginklų 
jūrininkams

WASHINGTONAS. — Ame
rikos kongresui yra pateiktas 
Amerikos jūrų pajėgų prašymas 
paskirti jiems 1.6 bil. dol. naujų 
laivų statybai, ginkluotų rakėto-1 BflCirjnIrimai 
mis. Bet tas klausimas-kongre-Į . . . ..
se yra delsiamas ir nesi skubama 
spręsti. ' - -

Jūrų laivyno jėgų sekr. J. Wil
liam Middendorf II rugsėjo 24 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad yra būtinas reikalas sumo
derninti laivyną, statant naujus 
laivus ir apginkluojant Juos Ae
gis tipo gynybos raketomis, no
rint išlyginti rusų laivyno per
svarą ir išvengti karinės katas
trofos. i

2 ACRES ESTATE. 8 room residence 
with 2 baths. .

Lemont area. $125,000.
Tel. 257-7950.

Didžiausias kailių

MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • TeL WA 5-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ.

San Francisco artistas Horst 
G. Leissl paskelbė, kad laikas, 
pagerbti naminę musėlę, kuri 
tiek blaškoma, plakama ir nuo
dijama, tačiau ištvėrė, dėlto nu

spalio 3d. Dariaus-Girėno salėj., sipelnė, kad jai būtų pastatytas 
4416 S. Wstern Avė., 2:00 vai. J paminklas. Jis pateikė miestui 
p. p. Įėjimas $1.25. Bus išdalin- prašymą, kad leistų viršum San 
ta daug puikių dovanų ir vai- Francisco vandens bokšto pas
ses. Valdyba kviečia visus gan- tatyti 12 pėdų f aukščio musės 
šiai dalyvauti. (Pr.) atvaizdą — skulptūrą.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Hgu metų patyrimas.

“NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”
7722 George St. 

La Salle, PQ., Montreal 690, 
Canada

naujam skaitytojui 
tik už $5.00 metams!

(Reguliari prenumeratą — $10.00)

Sovietai trukdo radiją
MONTREALIS. — Kanados 

vyriausybė pradėjo tirti nepa
prastus radijo komunikacijos 
trukdymas Kanadoje paskutinių 
trijų savaičiji bėgyje. Komūni- 
kacijų Departamento pranešimu, 
tie trukdymai, daugiausiai trum
pų bangų,* ''ateina kažkur iš Bal
tijos jūros sričių’\

2022 W. 69 ST^ CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209 
k ------- --- ‘ |j į

Prašome išKirpti ir prisiųsti 
su virš nurodytu 
premimeratoc 
mokesčiu.

(Pavardė iv. vardas)

(Tikslus adresas)

j

NAUJIENOMS šiemet suėjo metu. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 
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 įgalio
tiniais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuvių demokratines grupes, Jų bendras Institu
cijas ir remia visu lietuvių bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos ir poltinių iliuzijų laikais. Jos yra visiems įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejinių metų proga 
delbdama platinimo valų kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos Žmonių gerovei, riekiant visuotino lie- 
ūiriškų reikalų reneswt.
KAINUOJA: Chicagoje Ir Kanadoje metame — 530.00, pusei metų — 516.00, 

trims men. — 5530, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietoje metame 
— 526.00, pusei metų — $14.00, vienam min. — $2.50. Užrienluo
te — $31.00 metams. Susipažinimui siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių ^0 (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, kurių 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. Monev 
Orderį , . •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted SL, Chicago, I1L 60608

•: Chicago; -Ifeily News kores
pondentas Keyės^ Beach prane
ša iš Hong Kongo, kad Hong 
Konge atoštogaūjantieji kinų 
studentai i^-savd' komunistinės 
.valdžios,gavo perspėjimą, kad 
•griže Į Pekiną jie turės važiuo
ti pirmos klasės susisiekimo 
priemonėmis, kadangi valdžia 
norinti juos apsaugoti nuo "kla 
sės priešų”,'-‘bet studentai įta
ria, kad komunistinė valdžia no 
ri juos "apsaugoti” nuo susiti
kimų su paprastais žmonėmis..

• Prez. Abraomas Linkolnas 
neaugino Tisų nė barzdos iki 51 
m. amžiaus. Vieną kartą 11 me 
tų mergaitė jam pasakė, kad jis 
•geriau atrodytų su barzda, nes 
veidas yra perdaug pailgas...

NAUJIENOS, 
F'39 So. Halsted St. 
Chicago, Hl. 60608

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

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

PAVARDE IR VARDAS

KDRESAS

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS^

Dr Juozas Dauparss. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Stadija. Išleis : 
te Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: žemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. H dalis: žemės 
ūkio švietimas Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvhj tautos likimas 
nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių laimėjimų. Šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros .vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdelių ir lentelių, kaina tik $5.00. 
Gaunama Naujienose.

Čeki arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime. > ♦
HAUJIFNOS. CFT'AftO t. ILL — Tu««i*y, September M, 1976

•X

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ava 
CMeaflo, lit V&TL TcL YA 7-59M

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno - 

11 m. 7 kamb. rezidencija ir 2 auto ga
ražas. Savininkas ligonis parduoda už 
$52,700.

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikus vidaus planas. 
Marquette Parke. $29,750.

MŪRINIS — MEDINIS pajamų na
mas. 2 butai. Pirkėjui tikras radinys, 
Marquette Parke. $29,900.

17 M. DIDELIS 2 aukštų mūras ir 2 
auto mūro garažas. Radiant šildymas, 
Marquette Parke. $38,000.

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame, parke. Virš $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.
4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau

jas gazu šildymas. Nauja elektra. 3 
auto mūro garažas. $44,930.

i ’

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

p&a vienintelį -
lietuvį, kailininką

Chicago je

NORMANĄ
<BURŠTEINA

TeL 263-5826
(jataigo*) ir.

677-8489
(buto)

185 North W*ba*h Avenue 
2nd Floor Chicago, HL 80601

REAL ESTATE
2625 WEST 71 STREET

Tel 737-7200; arba 737-8534

I
 SOPHIE BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WQPA, 
1490 iri A. M.

Ll«tuvly kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1,00 v. popiet. — šeštadieni ir 
sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telef.: HEmlock 4-2413715? So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629

AR JAU PASIDARĖTE
SAVO TESTAMENTĄ?

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano šulo pa
ruošta, teisėjo Alphonse Wells 
peržiūrėta, “Sūduvos” išleista 
knyga —

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ■■

Su legališkomis formomis
Knyga su formomis gauna

ma ‘Naujienų’ administracijoj, 
Knygos kaina $3.. Su legališko- 
tnis formomis — $3.50.

Užsakymus su Money orde
riu siusti: “Naujienos”, 1739 S. 
Halsted St., Chicago III. 60608.

★ Pasakyti tiesą šiais laikais 
yra pats svarbiausias reikalas ir 
būtiniausias uždavinys. Dėl tie
sos ir teisybės Naujienos nie
kuomet nebijojo ir nebijo kon
frontacijos, nors dabar daug 
kas nori Įvesti madą, kad ben-' 
dradarbiavimas su sovietais yra 
patriotinis aktas, paliekant su 
jais konfrontaciją pavergtie
siems ...

Naujienos buvo ir yra už de
mokratiją ir toleranciją. Deja, 
jos negali toleruoti Lietuvos 
okupacijos toleruotu ir palikti 
Įvairių tipų bendradarbiautojus 
visiškoje laisvėje.

TorĮėl šio pasimetimo ir iliu
zijų laikotarpiu Nauijenos yra 
būtinos kiekvienam lietuviui. 
Reikia prisidėti prie sąjūdžio 
padvigubinti Naujienų skaity
tojus.

SKAITYK TR KITAM rATARK 
SKAITYTI “NAUJIENAS"

BUILDERS AND CONTRACTOR? 
Nirny StityH ir R«mo.nt*s

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai* 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGIS, savininkas 
7788165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

NAMU REMONTAS 
DIRBU VISOKIUS DARBUS: 
DURIS LANGUS LAIPTUS.

PORCIUS IR PAKELIU,. JEIGU 
REIKALINGA.

KAINA NEBRANGI.
TEL. RE 7-3687. CHICAGO. IL. 
ŠAUKTI VAKARAIS MIKAS M.

DĖMESIO 
12—90 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pentfnlnkam* 

Kreipti*:
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVB. 
5234/73

BESI THINGS IN LIFE

Call Frank Zapofis

GA 4-8654

State Farm Life Insurance Company

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGEMY3tS
Pardavimas Ir Taisymas 

IM WEST STREET 
Talafj Republic 7-1 Ml

J

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
likvlerimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokį blankai.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidime, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ge- 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4358 So. Washtenaw Are.

TeL: 927-3559




