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DEGALU KLAUSIMAS KELIA RŪPESČIO Fordas Kalifornijoje
ŪKIO IR FINANSŲ SLUOKSNIUOSE
Amerika, lygiai kaip ir visas pasaulis artinasi prie energijos ' reikia laimėti Kalifornijos. Ka- 

krizės, žemės alyvos gamyba visame pasaulyje didėsianti, ikifhfornija yra raktas į laimėtoji- J

I Prez. Fordas spalio 24 pareis-į sį * 
j kė, kad norint laimėti rinkimus, į

1999 m., o po to, ji nuolat mažėsianti iki galutinai 2050 m. alyvos 
gamyba išseksianti, nebent jau dabar bus rimtai ieškoma naujų 
energijos šaltinių. -

Benzino sunaudojimas 1976 ------- - 1 • ■ ■ -
m. siekia' 7.2 mil. statinių Wek: TRUMPAI IŠ VISUR 
vieną dieną, 3.o% daugiau uz 
1975 metus. JAV žemės alyvos 
esantieji šaltiniai bei šuliniai ne
begali didinti savo gamybos ir 
patenkinti vidaus rinkos reika- 
lavim us. šiandien žemės „ alyvos 
šuliniai patiekia rinkai 8.1 mil. 
statinių alyvos į dieną,-tuo tar
pu 1970' m. galėjo patiekti vie
nai dienai 9.6 mil. statinių aly
vos.: 1 T-

mą. Prezidentas tad ir metėsi į ‘ĮŽL 
Kaliforniją spalio 14 rinkimų ir SS 
kampanijos-reikalais.
Beagįtuojanti po Kaliforniją pre- 
zidentą Fordą lydėjo kino akto- 
riaus John Wayne ir gub. Rea- 
gan štabo nariai. Paties Reaga- U 
no nebuvo prezidento palydovų I A5-

SOVIETU VALDŽIOS. ATSTOVAMS
Carteriui nederėjo daryti, pareiškimu 

Jugoslavijos likimo klausimu
WASHINGTONAS. D. C. Valstybės sekretorius Kisingeris, 

kalbėdamas atsakinėdamas į televizijos “Face the Nation” valan-
1 d°ie keliamus klausimus, pareiškė, kad savo laiku JAV labai rim- 

* ‘ * tai įspėjo Maskvos valdovus apie karišką spaudimą į Jugoslaviją 
-Į-įto mirties atžvilgiu. Toks pats įspėjimas padarytas ir dabarti-
nės Kinijos klausimu.

Kongresas nelinkęs
G. ' . Buvo apsinuodijęs 

' Sikimo ekskaralius
KALKUTA, Indija. ■— Buvęs 

Sikkimo karalius Chogyal Pal- 
den Thondup Namgyal, 53 metų 
amžiaus, kaip jo asmeninis dak- 

. taras praneša,, buvo apsinuodi-
. . . . jęs paimdamas per didelę doza

Jau dabar iš užsienio JAV isi- i babituratų. Bastas be ' sąm^, 
veža žemės alyvos 40%-. viso šu- lį^ j0 rumbose buvusios Sikki- 
yartojamo alyvos kiekio. Dau- j mo karalystės sostinėje Gangtok, 

jis buvo nugabentas -į Kalkutą, 
kur buvo atgaivintas.

•“ Buyjusi Himalajų karalystė 
Sikkim praeitais jnetais tąpo- 
įjungta į Indijos valstybę.

vartoj amo alyvos kiekio. Dau-1 
giausiai žemės- alyvos . įsiverži-: 
mą iš arabų kraštų. 'Sąudi Ara
bija perima Kanadoje žr yęne- 
ęuėloje žemės alyvos gynybą. 
Galimybėišarabųlmšėsąntrą- 

. jam alyvos draudimo išvežimui 
yra didėlė ir gal būt didesnė kaip 
1973-4 metais. ' "

Beveik nieko iki šiol Ameri
koje nėra padaryta . sintetinio. 
kuro gamyboje. Planai gamin
ti alyvą iš Kolorado uolų yra už
šaldyti. Gi planai gaminti alyvą 
iš akmens anglių- inžinierių ^ka
binetuose tebes varstomi. Kon
gresas dar nesiryžtą išleisti tuo 
reikalu reikiamo įstatymo, kuris 
paskatintų anglis paversti-aly
va. . . - • -

WASHINGTONAS. — 1973 
m. Paryžiaus sutartimi sekr. Ki
singeris yra pasižadėjęs š. Viet
namu! suteikti finansinę ir ki
tokią pagalbą karo metu sudau
žytam kraštui atstatyti, bet 
Amerikos kongresas nelabai lin
kęs A Vi etnamui, bent tuo tar
pu, teikti ekonominę ar kitokią 
pagalbą. Oficiąiūs Amerikos pa-

neprisilaikąs sutarties.

• t ■'•.irr.m’. b * .r..--.-*wi.ry Mm r *,/*'. anagga - s
• ■' Jaunas berniukas džiaugiasi smėliu ir saule. Jam patinka būti paupyje 
ię kasinėti .smėlyje įvairias figūras.

Transkei ištrėmė aktorius
UMTATA Transkei. — Du 

juodžiai ;Pietų Afrikos Iteatroi 
aktoriai Kėni ir Nitshora suim
ti ir ištremti iš vienos negrų gen
ties gyvenamos teritorijos Tran
skei Piėtų Afrikoje ūži spalio 8 
dieną pastatymą ir suvaidinimą 
komedijos “Sizve Banzi yra mi
ręs”.' Transkęi šiandien, spalio 
25 dieną gauną nepriklausomy-

Kat. arkivyskupas 
neklauso popiežiaus 
10,000 katalikų demonstracija

Kremliaus bėdos 
su savo žydais

MASKVA. — Sovietų žinių 
agentūra Tąsa piktu tonu žydų 
sėdėjimą prie Aukščiausiojo So
vieto (komunistų “parlamento”) 
rūmų pavadino provokacija ir 
“chuliganų veiksmu”. Tass dar 
pridūrė, kad “kai kuriems iš jų 
buvo pritaikintos “administra
cinės sankcijos”.
Spėjama, kad Tass taip prane
šė apie keturių žydų lyderių .su
ėmimą. Apie 30 žydų būrys jau 
penkias dienas sėdi prie minė
tų rrūmų, tuo būdu dramatizuo-

Izraelis- teisia žydu profesorių

_TEL AVTV. — Žydų profeso
rius patrauktas teisman ir kal

sindamas privertė maištaujan
čius arabus Hebrono mieste, Iz
raelio okupuotame Jordano va
kariniame krante nugriauti jų 
pastatytą akmenų barikadą. Tai 
pirmas atsitikimas, kad Izrae
lis pakaltino žydų lyderį už kė
limą nesantaikos tarp žydų ir 
musulmonu.

rų Vokietija. — Apie 10,010 žmo
nių kongregacija sekmadienį su
kėlė ovacijas tradicionalistui 
vyskupui Marcel Lefebvre, kurs 
savo pamoksle šaukė katalikus 
visame pasaulyje pasipriešinti 
popiežiui Pauliui VI Bažnyčia 
turinti grįžti į “tikrąjį katali
kiškąjį tikėjimą”, kartojo pran
cūzų arkivyskupas savo pusant
ros valandos trukusioje kalboje 
prieš pradėdamas pirmas loty
niškas mišias, kurias jis cele- 
bravo po savo rugsėjo 11 dieną 
susitikimo su popiežių. Jis pa
sakė, kad popiežius apkaltinęs jį, 
kad laikydamas mišias lotyniš
kai jis eina prieš Antrojo Vati
kano Susirinkimo nutarimus.

? Kinijdl'preinjeras “ Arabų pastangos 
atstatyti taiką

BEIRUTAS. — Krikščionys 
(dešinieji) sekmadienį pranešė, 
kad jie ruošia “didesnio masto 
užmojį per pietinį Libaną, kur 

tas; “Sveikiname Hua Kuo-feng. k<>vos prie Izraelio sienos gresia 
partijos centrinio komiteto ir keturių dienų paliauboms. Pra- 
centrinės karinės komisijos pir- j nešama, kad krikščionys turi 
mininkas”. 'apsupę trylika kaimų. .

HONG KONGAS. — Naujas 
Kinijos visagalis valdovas prem
jeras ' Hua Kud-feng spalio 24 
viešai pasirodė kiniečių, masėms 
Pekino aikštėje.

Virš estrados kaboj o plaka-

NUŠOVĖ JAUNUOLĮ
-CHICAGA. — Cabrini-Green 

apartmento koridoriuje spalio 
24 nušovė 18 metų jaunuolį M. 
Johnsoną, 1117 N. Cleveland. Jis 
turėjo darbą virėju Merchandise 
Mart kavinėje.

Policija spėja, kad jaunuolį 
nušovė vienas iš gangsterių gau
jos.

apsupę trylika kaimų.

Tuo tarpu Libano prezidentas 
Elais Sarkis ir Sirijos preziden
tas Hafez Assad turėjo pasitari
mą Sirijoje ir iškeliavo į Kairo, 
Egipte, kur pirmadienį prasidė
jo Arabų Lygos viršūnių 21 na
rių konferencija susitarti dėl pa
liaubų Libane.

Palestiniečių lyderis Yasir 
Arafat išvyko į Libiją prikalbė
ti Muammara Kadafi, kad ne
sipriešintų naujajai taikos su
tarčiai.

Automobiliams išlaidos didėja

DETROITAS. — Hertz Corp, 
studija rodo, kad automobilių 
apdraudimas per praėjusius me
tus pašoko 30 nuošimčiais, kas 

darni savo reikalavimą leisti emi-1 reiškia, kad bendros išlaidos au- 
gruoti. r ......... - . *****

Mig-25 reikšmė 
nusmuko

WASHINGTONAS. — Ištyrus 
ir susipažinus su Sovietų geriau
siu lėktuvu Mig-25, paaiškėjo, 
kad rusų lėktuvas nėra jau toks 
pranašus kaip Amerikos. Mig-25 
rusų naikintuvų tipo lėktuvas, 
atskraidintas pabėgusio Itn. Vik
toro Belenkos, atsilieka savo pra
šmatnumu bei gerumu surasti 
ir sunaikintti Amerikos lėktu
vas Tokios dabar nuomonės yra 
Amerikos kariniai sluogsniai.

- - - r *

Mig-25 paleistos raketos gali 
-.sunaikinti prieš lėktuvą 15-25 

mylių atstumą.- kio tarpu Amo- 
r0ro« —100 mytių atstume.

tomobilio išlaikymui padidėjo 3.3 
nuošimčiais, nepaisant, kad iš
laidos įvairiose kitose srityse 
nukritusios. Vidutinio didumo 
dviejų durų sedanas, pravažia
vęs 10,000 mylių metų bėgyje, 
dabar šiais 1976 metais kaštuo
ja 28.1 centų vienai myliai nu
važiuoti, o pilno didumo auto
mobilis 31.5 centus. Subkompak- 
tinio didumo automobiliu vienos 
mylios važiavimas —- 21.4 cen-

mažesnis negu pernai
WASHINGTONAS. — Darbo 

Departamento pranešimu, algų 
pakėlimai per pirmuosius šių j 
metų mėnesius buvo mažesni Į 
kaip pernai. Bendras šių metų Į 
algų pagal kontraktus pakėlimas i 
buvo 7 nuošimčiai metams, per
nai 7.8%. šie skaičiai rodo, kad 
algos pralenkė infliaciją, kuri 
Šiemet padidėjo 5.8 nuošimčiais.

Trijų bertainių šiais metais 
skaičiai rodo kad algos su prie
dais (benefits) pakilusios iki J 
10.2%.

Dėl Izraelio boikoto
WASHINGTONAS. — Sena-1 

torius Adlai E. Stevenson (D., 
III.) pranašauja, kad sekantis 
Kongresas, kurs susirinks atei
nančio saukio mėnesį, priims nu
tarimą, pasmerkiantį pritarimą
arabų praktfkuodamam IzraeŲo pinkas nusišovė pats dėl tuo Ur- 
bofkotui. pu nežinomų priėhu»8ų.

NUSISOVĖ POLICININKAS
CHICAGA. — Kensingtono 

apylinkės policininkas L. W. 
Philips šūviu į galvą nusičovė 
savo bute, 7200 S. Coles, spalio 
24.

Policija mananti, kad polici-

mėty Christ Wsnrel dir
bs sunky dsrbs Burlington Northern 
gelsžinkaliy bendrovėj*. J9į tonka 
tikrint vsgony rstus« stabdžius Ir ma
tuoti ilsi našioj imą. Minnoapolio mtf- 
ohi |l dirbo aunldsuaU
darb^ e dabar |au yra tTk-

CARACAS. — Venecueloje 
prie JAV pasiuntinybės dirban
tis FBI agentas Joe Leo yra tu
rėjęs ryšių bent su dviemis ku
biečiais gyvenančiais Venecue
loje, kurie yra dabar sulaikyti 
sąryšyje su Kubos keleivinio lėk
tuvo sabotažu, nukritusiu Į jūrą.
Sekr. Kisingeris spalio 15 bu

vo pareiškęs, kad joks Ameri
kos valdžios pareigūnas neturi 
bendro su lėktuvo sabotažu. Da- 
bargi, paaiškėjus, kad Amerikos 
pareigūnas vis dėlto turėjo ry
šių?. su kubiečiais, kurie; padėjo 
padegamą bombą Kubos lėktuve. 
Sekr. Kisingeris atsisakė ką nors 
tuo reikalu pareikšti.

Kubos diktatorius Castro, tuoj 
lėktuvui nukritus, apkaltino 
Amerikos slaptosios tarnybos 
žmones dalyvavus lėktuvo bom-;

Debatų metu demokratų par
tijos kandidatas Jimmy Carter 
pareiškė, kad jis, jei būtų kraš
to prezidentas, nesiųstų karo jė
gų į Jugoslaviją, jeigu Maskva, 
Titui mirus, bandytų įsiveržti į 
minėtą valstybę. Prezidentas 
Fordas atsisakė šiuo k’ansimu 
daryti bet kokius pareiškimus. 
Jis yra įsitikinęs, kad šitokių da
lykų iš anksto neverta priešui 
pasakyti. Savo laiku sekretorius 
Acheson pareiškė, kad JAV ne
ginsiančios Pietų Korėjos, todėl 
komunistai tuojau pasiruošė ir 
įsiveržė į Pietų Korėją. JAV tu
rėjo skubėti į pągalbą juos su
stabdyti. J*A V karo jėgos -dar- ir 

"šiandien tebėra Pietų Korėjoje.

Sekretorius Kisingeris pareiš
kė savo įsitikinimą, kad dabarti
niu metu sovietų valdžia nesi
ruošianti daryti karišką spaudi
mą į šias valstybes, bet jeigu 

į toks būtų daromas, tai to spau- 
• T\ O a ALtt v i Ar- K'iv+iv
tos. Kisingeris apgailestavo, 
kad kandidatas Carteris padarė 
tokius pareiškimus. Jeigu jis 
būtų susipažinęs su JAV politi
ka šiuo reikalu, tai jis tokio pa
reiškimo nebūtų padaręs. Sekre
torius pareiškė, kad atsakingiem 
pareigūnams Jugoslavijos ne
priklausomybė esanti būtina 
JAV interesams. Jis atsisakė 
daugiau tuo reikalu aiškinti, bet 
iš jo pareiškimų aiškiai matyti, 
kad JAV negali leisti Sovietų 
Sąjungai okupuoti Jugoslavijos. 
Sovietų vyriausybė paskutiniu 
metu sustiprino šnipų siuntinė
jimą Jugoslavijon, bet Tito po
licija labai lengvai juos išaiški
na ir pasodina už grotų. Ne tik 
pats Tito, bet ir kiti kabineto na

bos.padėjimo sąmoksle ir-kituo-ldimo pasėkmės būtu labai rim-
se teroristiniuose veiksmuose 
.prieš Kubą. Castro todėl nu
traukė 3 metų senumo sutartį 
su JAV, lięčiančią lėktuvu pagro
bimą.

KANDIDATAS Į KONGRESĄ 
IŠŠOKO Iš 8 AUKŠTO

NEW YORKAS. — Respubli
konų kandidatas į Kongresą iš 
atstovės Bella S. Abzug distrik- 
to, Bernard L. Flpskowe, 35 me
tų amžiaus, penktadienį iššoko 
iš savo kambario 8 aukšte pro 
langą. Nugabentas į ligoninę jis 

į jau buvo negyvas. Liudininkai 
/matė jį vien apatiniais apsįvil- 
i kus, basomis kojomis sėdintį 
j prie savo kambario atidaryto lan- f 
go ir netrukus iššokant lauk.

- - - - - I
Connally ruošiasi

HOUSTON. — Buvęs Teksaso 
gubernatorius J. B. Connally, vi
sų vadinamas “Big Jawn”, yra 
prez. Fordo patikėtinis Teksaso 
valstijoje ir jis tvarko visą res
publikonų partijos rinkiminę 
kampaniją, renka pinigus, aukas 
ir t. t. Sakoma, kad Connalio dė
ka prez. Fordas jsidės Į rinkimi
nį krepšį visą Teksasą.rų Krepsj visą leKsasą. ]

Žurnalistai pranašauja, kad iriai yra pasiryžę kovoti, jeigu 
Connally tuo savo veiklumu ruo-1! - - - - - -Connally tuo savo veiklumu ruo-l80^6^ kovo jėgas bandytų įsi- 
šia dirvą j prezidentus 1980 me-j'eržti Į Jugoslavijos teritoriją. 
taiSi kai prez. Fordo kadencija 
baigsis.

Taip jau priimta, kad beveik 
visi teksasieciai save vadina de
mokratais, bet jei reikia nesigė
di balsuoti už respublikonus, to
dėl statistikos rinkėjai, politi
niai spėjikai, niekad negali' iš 
anksto nustatyti kas, būtent, lai
mės Teksaso balsus.

JAV įspėjimas rusams dėl da
bartį nt ės Kinijos yra tokios pa
čios svarbos. Sovietų jėgų įsi
veržimas Į dabartinę Kiniją bū
tų skaitomas nedraugingu veiks
mu, pareiškė Kisingeris. Sekre
torius Kisingeris sako, kad JAV 
turi da-n įvairių ekonominių ir 
kitokių priemonių įtikinti Mas
kvos valdovus, kad kariška in
tervencija į Jugoslaviją arba Ki
niją būtų naudinga.

I Savo pareiškimo pabaigoje Ki- 
JOHANESBURGAS. — So- į singeris pareiškė įsitikinimą,

VAKARŲ STEBĖTOJAI 
MASKVOJE

Nežiūrint JAV žemės ūkio de
partamento optimistinių prane
šimų, vakarų diplomatiniai ste- ^Weto kapinėse susirinkusiems kad Jimmy Carteris, susipaži- 
bėtojai Maskvoje, sako, kad ir keliems tūkstančiams Soweto nęs su galiojančiais nutarimais, 
šį rudenį Sovietų Rusija neį- juodiesiems prieš kelias dienas pakeis savo nuomonę Jugoslavi-

r P. Afrikoje neramu

stengs prikulti numatytų 207 Išnirusio Ngoye universiteto stū- 
Aiento laidotuvių proga, buvo da- 

= “narni prieš vyriausybę nukreip- 
7ti lapeliai ir šūkauti Šūkiai.

W Atsiradus prie kapinių polici
ją jai, ji buvo apmėtyta akmenimis.

Policija atsakė šūviaist Buvo ųž- 
'■ muštą 3 suaugę Juodukai ir 51.

7:14, l«i<£iiaii S:*®7.-j (rijojeįgjr?ąndinti taiką.

milijonų tonų grūdų.
ios reikalu. Pats Kisingeris yra 
pasiryžęs įrodyti Carteriui, kad 
nepriklausoma Jugoslavija yra 
gyvybinis reikalas Amerikai.

Vėsus

i— Afrikos juodųjų valstybių 
lyderiai .atmetė visus sekr. Ki-* 
aingerio išdirbtus planus Rode- 

i - * • *- * a



ŠIRDIES ATAKOS REIKALAI
’w

mėšlungi, kai blauzdos

rica

Mister. Nesvarbu kiek tamsta

staiga užkemšama arterija. Tas 
toks kraujo išsiliejimas retai te
atsitinka. Daugiausia arterijos 
priskrenta dėl sklerozės pamažu 
einančios ir arterijos spindį siau
rinančios iki ris iš ko jos užkim
šimo.

gabav: 
pomp:

reikia prarasti nervų ir kovoti taip, kaip pridera turis 
tui su tokiu kerštingu žmogumi. '

Gaila, kad neužsirašiau viešbučio pavadinimo ir gat

I š v a d a. Neužtenka žinoti

ra*r* * 
pagali
Tokfe. -• 
jvykh 
ei'-avR- 
rijoje 
siena č 
kraujo

Kaip prasideda arterijos 
užsikimšimas

■ra tvirta. Galvoju, kodėl aš “amerikonas” turiu gulėti 
[tokiame pigiame kambaryje. Pabuvęs apie 5 minutes, 
su savo lagaminais spaudžiu žemyn laiptais. Priėinu prie 

; raštinės bufeto ir sakau tam pačiam tarnautojui, kad. aš

<ce that i* mede 
'■d, tl.fi. Sarings 
helping to make 

true for yęėts. 
'‘•re in lean ffen 
•iins your dreams
• t han ever beforo.- 
.ies in your parti- 
•ring thė Bny.rt).H 
<• vtMi #ork,ortw

<here yriu'bank.
• i. vour Amencet' 
■ lily.

Grįžtu atgal prie geležinkelio stoties. Ramu; tylu. 
Galvoju, kad nakties metu tie laikas “šapinti” ir ieškoti 
pigios nakvynės kaip kiti keliauninkai pataria. Taip dą-

Pažinkime savo priešą — tada geriau kovoti su 
juo pajėgsime. Gyvenimo tiesa

f®

dideliu skausmu pacientas daro
si baimingas ir neramus.

Tik kartais širdies atakos 
skausmai ir jų rietą esti ne įpra
stoj vietoj ir jų stiprumas gali 
būti įvairus. Kartais pacientas 
jaučia tik spaudimą krūtinėj ar 
tik maudimą. Už tai kartais po 
širdies atakos, duodančios ma
žus nusiskundimus, pacientas 
ateina pas gydytoją vėliau, o ne 
ką tik susirgęs. Tik labai retais 
atvejais žmogus gauna širdies

mas. Tas stovis medicinoje va.: tuką — uzsvieęiu elektrą. Pasidedu lagaminus. Apsidai 
dinamas be skausmo širdies ata- fau, Kad nėra prausyklos ir.: išvietės. Atsisėdu ant.kė

Daugumas tyrinėtojų dabar 
sutinka, kad sklerotinis arteri
jos šiaurėjimas prasideda rieba
lams iš kraujo nusėdus ant pa
kitusios arterijos vidinės siene
lės.*, Riebalai nusėda tarp dviejų 
Vidinių arterijos sluoksnių. Ty
rinėtojai Tuna'ir Frantz susekė, 
kad minėti .riebalų priskretimai 
savo sudėty}e-turi, tokios rūšies 
riebalus kaip ir ^faujuje esą rie- 
ijąlak Todėl ’dąUįt medicinoje 
tikima, kad . artojų ugriskreti- 
mai susidaro iš kraujyje esančių, 
riebalų. Kodėl tos arterijų siene
lės pas vienus žmones tais krau
ją,, riebalais užsikemša, kitiems 
s— ne, dar nėra visiškai . aišku. 
Tai gali atsitikti dėl arterijos 
vidinės sienelės pralaidumo, (kai 
trūksta vitamino C žmogaus 
kraujyje). GaH būti mitybos 
Sutrikimas pačiame širdies rau- 
fhėnyjė (žiSogui reikiamai ne- 
rimaitinant, rūkant, girtaujant) . 
Gali didėli rūpesčiai žmogaus 
sveikatai pakenkti ir širdies ata
ką prišaukti. Prigimtas žmo- 
Ods~ kraujagyslių silpnumas čia 
irgi-gali turėti įtakos. Minėtą 
arterijos širdyje užsikimšimą 
greitina pagausėjęs riebalų kie
kis kraūjuje (ypač dvi jų rūšys: 
triglyčefidai ir cholesterolis). žmogus gauna kojos

ttnam 
menų 
mis- 
Sirdrt 
meni.'

Tas nutinka pergausiai ir perrie- 
bui bei per saldžiai besimalti- 
nantiems, ir iš prigimties į krau
jo riebumą linkusioms asme
nims. Taip pat ir pakeltas krau
jospūdis didina — greitina šir
dies arterijų riebalais priskreti- 
ma.

Puikus šiaurės Amerikos vaizdas, kurį kiekvieną dieną mato tiesėjai 
vamzdžiy, kuriais ateinančiais metais dedalai iš šiaurės plauks į pietus ir 
maitins Amerikos pramonę bei automobilius.

kuom viskas būtų baigęsi. ' ' f
Žiaurus baisus viešbučio tarnautojas. Tą.- jaū^pąs- 

tebėjau, kai pildė iš mano paso žinias į anketą.'* Išėjau pro 
duris. Tuo metu gatvėje ieškojau policijos,: bet niekur ne
simatė nei vieno gyvo žmogaus, nes jau buvo apie 3- vai.

Vienos daugumoje atvejų, 
sklerozei vystantis — arterijai 
vis daugiau priskrentant rieba
lais gaunasi laikinas ir vis pasi
kartojantis nepakankamas šir
dies raumeniui kraujo pristaty
mas per susiaurėjusią arteriją. 
Tada, kai daugiau dirbant, ar į 
kalvą lipant reikia daugiau krau
jo širdies raumeniui^ o jo per su
siaurintą arteriją jis gauna ma
žiau negū reikia — žmogus pa
junta skausmą krūtinėje. Tai 
širdies raumens mėšlungis yra 
tas skausmas, ^panašiai, kaip 

blauzdos

užsikimšimo ir širdies raumens 
dalies apmirimo gaunasi se
kantieji reiškiniai. Žmogus juos 
jaučia. Pagal vienosW trijų pa
grindinių širdies raumenį krau
ju aprūpinančios arterijos už
sikimšę, gaunasi atsakančioj vie
toj širdies raumens apmirimas 
— minėtas infarktas: tai prie
kinė širdies sienelė prie širdies 
viršūnės apmiršta, tai širdies 
užpakalinė sieną, tai širdies pa
grindas apmiršta. -

Būdinga širdies raumens ap
mirimui ir jame maisto (iš krau
jo deguonio stokos)įtrūkumui 
yra labiausiai veriantieji ir sti
priausi skausmai bet kada žmo
gaus apturimi. Beveik visada 
tie širdies atakos skausmai pra
sideda staiga. Dažnai tie skaus
mai atsiranda žmogui miegant 
ir jį išbudina iš miego. Tada jis 
jaučia baisius spaudžiančius — 
traiškančius skausmus krūtinė
je. Tokie skausmai atsiranda 
dažniau žmogui esant ramybėje, 
negu darbo metu. Dažniausiai 
minėti skausmai jaučiami po 
krūtinkauliu, tik daug rečiau jie 
gaunasi vien ties duobute. Daž
nai tie skausmai atsiliepia į bet 
kurią ranką (dažniau'į kairę, Tik savo asmenybėmis bent kiek 
trt gą’i iri vien dešinį). Gali tie 
; k-TTrmri per*imesti i!r į gerklę, 
i kaklo prieki ir į žįndikaulj. 
Toks skausmas guli tęstis va
landą kitą ar keletą dienų. Dėl

žiau valgome, tada metame rū
kę, tada apsiraminame dėl uodo 
žarnų besirūpinę, tada prašome 
nuo sklerozės Questran, zinco 
sulfato ir kitų gėrybių. O kol 
dar nejaučiame krūtinėje skaus
mo — tol neklausome gydytojo 
patarimo. Tol mes riebiai, sal
džiai valgome, tol mes girtauja
me, kol mus neima sklerozės gil-

mums visiems tokios elgsenos. 
Atgimkime visi lietuviai šių 
dienų mediciniškam pajėgumui 
kovoje su skleroze. Jokios širdies 
operacijos mums ilgesniam lai- vės numerio dviejų blokų nuo geležinkelio, stoties, dėsi 
kui nepadės, jei mes cholestero- ^ėje pusėje ir siauroje gatvėje.
liu gausų maistą (trynius, kepe- j 
nis, dešras, dešreles, kitus vidaus 
organus, smegenis, inkstus....) j 
kirsime ir riebalais savų arteri
jų vidines sieneles siaurinsime. [rydamas pakliuvau į nemalonę. 
Tad vise lietuviai už išminties 
— jos neapleiskime visą savo 
amžių. Tik tada mūsų kova su 
skleroze ' (įskaitant ir širdies 

atakas) bus daug sėkmingesnė. 
Dabar maistas be riebalų gau
sumo, visai be cholesterolio ir 
su reikiamais vaistais savo gy
dytojo priežiūroje ga’i mrms ge
rai talkinti kovoje sn skleroze..

raumenų skausmingą susitrau
kimą 
kraujagyslės dėl šalčio susitrau
kia ir mažiau kraujo (besimau
dant...) pristato blauzdom Taip 
ir krūtinės anginos atveju: per 
susiaurintą arteriją (dažniausia 
iš trijų viena tik susiaurėja, bet 
gali susiaurėti dvi ar visos trys 
— tada, žinoma, širdies darbas 
yra neįmanomas. Už tai tada 
įstatoma operacijos būdu iš ki
tos vietos sveJka kraujagyslė, 
dažniausiai vena iš kojos-

Kai vis pasikartojančiai ma
žiau kraujo širdies raumeniui 
pristatoma 
gaunasi mažas širdies raumens 
apmirimas — sunykimas. Ta 
apmirusi širdies raumens vieta, 
pačios širdies esti užgydoma 
randu. Randas yra ne "raumuo. 
Jis nesusitraukia ir dėl to šir
dies darbo neatlieka. Kai dides
ni plotai širdies raumens virsta 
randais — tada širdis silpsta ir 
gali atsikratyti pakankamai 
pompuoti kraują. Tada žmogus 
ima tinti, dusti ir gargaliuoti 
dėl * plačiuose drėgfcės 
dens prisirinkimo. Taip atsitin- 

jka pamažu arterijoms priskren-

apmirimą.
širdies atakos reiškiniai

Staiga užakus stambiai šir
dies raumens vienai iš trijų ar
terijų sustoja kraujo pristaty
mas didesniam raumenų plotui 
širdyje — *1 
miršta (infarct). Tada, dėl šir-

Tuomet jis pažvelgė j mane ir sakoj — Mister, viskas 
okey. Paduoda pasą, kambario raktą ir liepia pasikelti 
keltu j antrą aukštą, kur rasiu kambarį pagal rakto nu
merį. Dar pridėjo, kad kambarys yra su visais patogu
mais. j ■ ■ ■' ’ .

Einu prie keltuvo. Čia buvo įdomiai štanguotos ge
ležinės durys. Praveriu ir einu su lagaminais. Išlipu ant
rame aukšte. Einu koridoriumi, kur randu ant durų sa
vo numeri. Atrakinu kambarį, paspaudžiu elektros''myg- 
tuka-

bines 
tose i 
grind n 
rijos, 
didžia, sios kraujagyslės aorta 
vadinamas. Viskas einasi gerai 
— lirdiš — ta raumeninė pom
pa pum^vąja kraują į visas kū- 
nę dalis tada, kai kraujo pri- 
slštyr* r i; lirdiės raumenį esti 
netriikdo/žaš šiaurų gyslų, šir- 
diėš^ą menis leikiš laikytis aa- 
votiftkp ir Ji veikia, kaip 

gazolinu .varemas, 
^areihąsktaujttję esamomis mais-' 
Jo ^i^riiiigcrins.' d W. . ; j

tuo valkata kitos gatvės kryptimi. Apsidžiaugiau lai
mingai nusikratęs to tipo.

Spaudžiu du blokus toliau. Pamatau net kelis užra
šus — “Hotel”- Einu į vidų, net į tris iš eilės, bet vis
kas užimta. Grįžtu pusę bloko atgal. Žiūriu kairėje-pu
sėje siaura gatvikė ir iškaba — “Hotel”. Einu į vidų, 
randu apie 30 m. amžiaus vyrą blondiną, aukštoką. Pa
klausiu, ar turi kambarį? Vyras puikiai atsako angliš-

VIRS BALTU DEBESŲ 
Kelionės įspūdžiai Vakarų Europoje 

KAZYS KARUŽA

raktas- Gali kas nors įeiti nakties.metuir apvogti mane. 
Todėl nusprendžiau ieškoti kitą viešbutį... ... .

Tarnautojas pažvelgė į mane ir supyko, kaip tie trau
kinio kontrolieriai važiuojant į Stockholmą. Bet jis nelei
džia manęs ir sako: A c

— Mister, turi mokėti už kambarį 52 kronas, nes bu
vai su savo lagaminais jau kambaryje, t. . į

Padariau klaidą, kurią būčiau išvengęs, apsistoda- 
km .žįnoti ir pajėgti kaip širdies mas- pirmame prie stoties viešbutyje. Dar pagalvojau 

stovėdamas ir tvirtai pareiškiau tarnautojui, kad aš tik 
5 min. buvau kambaryje, nuostolio nepadariau ir ne
mokėsiu. Paėmęs lagaminus nešuosi karidoriumi, bet jis 
prišokęs išplėšė iš mano rankų ir skuba su* jais prie du
rų. Pasiuto švedas. sušukau:' — Mister, padėk mano 

lagaminus! .
Ši “vaina” sukėlė ne vieną viešbučio gyventoją ir tar- 

moteris.

■ i^nas raumuo esti mai- 
kraujo. Kraujas į rau= 

; įstatomas kraujagyslė- 
?. dinamomis arterijomis. 

. * a kumšties dydžio rau- 
: t maišas su keturiomis 

d mig. jito maišo raume^ 
ię~e!es aprūpina kraujui 

i^nejėse esančios trys pa- 
kraujagyslės — arte- 

; išeina su krauju iš

Grįžtu atgal į viešbutį ^Terminai”. Klausiu tų pa
čių tarnautojų, kiek kainuos kambarys keliom valandom 
numigti?

Tarnautojas sako 
nakvosi, bet turite mokėt kainaraščio kainą. Aš , tik 
galiu padaryti išimtį ir duoti kambarį be vonĮbs^Tuo- 
met kainuos 68 kronas, šiaip yra visi patogumai, ' f

dar klausinėja mane: — Mister, kada pervažiavote ir 
kokią valandą Danijos ir Švedijos sieną? Ar buvote* pake
lėje kur nors išlipęs iš traukinio. ’ ' “ ' •

Aš‘nustebęs sakau: — Mister, vakar apie 7 vai-’po
pieti! pervažiavau Danijos — Švedijos sieną ir tiesiai

Skier; ..p yrž priskretimas 
rĮtiau ' ; Urij nešančių indų r— 

arterijų tiaurėti gali ke-
*fiaie Siautėjimas šir
dies ar Jeri ų bei įų užsikimšimas 

kraujo pristatymą į 
iirsie* rs . minis. Tada ta šir- 

"meninė mašina ima 
pompavimė kraujo, pa- 

i susieja kraują 
j — tada žmogus mirš- 

- .'i»s atakos.
. * ’s arterijų širdies 
; - ' i eiti pamažu, kol 

-;■>tarifą visai užsidaro. 
p i-o? nžsįdaryįfias gali 
. Taip atsitinka su- 
’• •“v.Jo krešuliui arte* 

arterijoj vidinės. 
■ę-Lcie vietoje gaunas 

*J;iisj-m&s “ tada irgi

žmoniškėkime ir liaukimės būti 
savižudžiais per 'apsirijimą, ap- 
sirūkymą ir apstgėrimą.

Pasiskaityti. WaUon: Outlines 
of Internal Medicine, Part II.

Širdis pati mėgina gydytis
Įdomu, kad vienai arterijai 

širdie^ raumeyje siaurėjat, pati 
širdis mėgina gydytis. Atsiranda 
šalutinės arterijos — jos ima 
pavaduoti priskretusią arteriją. 
Laikinai pristatoma pakankamai 
kraujo tomis šalutinėmis mažo
mis arterijomis širdies raume
niui. Taip pasitaiko, kai širdies 
arterijos priskretimos eina pa
mažu. Visai kitas reikalas gau
nasi, kai širdies arterija staiga 
užanka. Tada pašalinės arteri
jos nesti išsivysčiusios ir širdies 
raumens dalis negauna kraujo 
nustoja dirbusi — liaunasi susi- 
traukinėti ir kraują pompuoti.

Ką jmogus jaučia širdies 
arterijai siaurėjant

Žmogaus širdies arterijų skle
rozės kankinamo nusiskundimai 
visiškai priklauso nuo pakitimų 
širdies kraujagyslėse ir raume
nyse. Pamažu vykstąs arterijos 
priskretimas su išsivystymu pa
šalinių arterijų, net pagrindinei 
arterijai visai užsikimšus — ga
li žmogui jokio vargo nesuteik
ti. Tada per šalutines arterijas 
pakankamai kraujo pristatoma 
širdies raumeniui.

tada toj vietoj ka (painless coronary thrombo- dės ir galvoju. Pakilęs pakeliu lovos antklodę, patikrinu, 
sis). šiaip, žmogus po širdies 
atakos pajunta žymų kvapo trū- 
(kumą ir alpimą, (shock).

Retais atitikimais visas šir
dies atakos negerumas susime
ta į vidurius. Tada gaunasi pil
vo sienelės sukietėjimas ir žmo
gaus alpimas — šokas. Tokiais 
atvejais gydytojas įtaria ligo
nį sergant trūkusią skrandžio 
žaizda, tulžies pūslės akmenimis 

van_ ar pankretiniu — kasos uždegi
mu. šiaip širdies apžiūrėjimas 
gali nieko liguisto neparodyti. 
Už tai viską dažniausiai išaiški
na padaryta širdies, cardiogra- 

Kai staiga viena kuri širdies Už tai prieš operuojant, vi- 
arterija iš trijų užsikemša krau- sada elektrocardiograma padaro- 
jo krešuliu, gaunasi dideliame ma- 
plote širdies raumens, apmiri
mas (širdies ataka, infarktas — 
myocardial infarct)/ infarktas ŠĮtiKęs atakos negerumus — rei- 
yra mediciniškas išsireiškimas 
reiškias širdies raumens, dalies ( atakos išvengti. Už tai visi šian

dien. ryžkimės tokiam elgesiui, 
kuris mus apsaugotų nuo širdies 
atakos — nuo perankstybos skle- 
jozės. Kova su širdies krauja
gyslių skleroze yra apsisaugoji
mas nuo. širdies atakos. Tik čia 
nedarykime visų daromos klai- 

tada tas raumuo ap- Idos: jau viskas pralošta — tik. .
• •; " ' tada mes mėginame gydytis. Ta- nautoją. Staiga prie bufeto atsirado - jauną

Žiūri į mus, kame reikalas, lagaminus. išmesti norėjęs. 
Pareigūnas atsigręžęs pamatė tą moterį, kuri greičiau
sia buvo viešbučio tarnautoją ir susigėdino. Staiga .pa
dėjo mano lagaminus ant grindų ir nuėjo prie tos mo-
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Kdno, prote ir jeusrny darnos pagrindai 

žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAIČIUS, X- D. ______

eisiu kitur nakvoti. , -
Jis pažiūrėjo į mane rūsčiomis akimis ir sako 

Kodėl tamstai nepatinka kambarys? J ,



Aušros Vartų tunto stovykloje

tikra teisybė. Kas galėjo tikėti, tybėse, tuolaikinės vyriausios’pabrėžti; dkad gyvename, gyvuo vo tautą, savo tėvynę Lietuvą.

čių pradininkė,- publicistė, Ta

raso

UNIVERSAIlietuvis, pirmo?

(1869-1959) metų
664 psi. Kaina

vyktų į pionierių stovyklas, kad 
atsinaujintų partijos dvasioje?

Daug kas sakys, kad tai ne
įtikėtina. Bet gyvenimo prak
tika parodo, kad daug nejtikė-

1 šokiams, turtingam mūsų se
sių audėjėlių kraičiui”.

Aušros Vartų stovyklavietės 
pasididžiavimas yra sumaniai

, ~ - . . . , . . . y r.

1739 South Halsted Street, Chicago, HL 60608

kęsui. o dėlto ir laimingesni, 
•tvirtiha-Dri Brand savo studi
joje apie ■ “basakojyslę”.
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tas mintis stovyklos laikraštė- ma ji kalbėjo: “Juoze Auyustai 
Ovali for- tytė — Vaičiūnienė iškili Su-

- tai gyvybės pradas. Sa_ vaiki jos lygumą dukra. Ji visa

KNYGOS ANGLŲ KALBA
J. Jagminas, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų Ir intymių nuotykių 

aprašymai, paimti iŠ gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, granai išleista 
150 psl. Kaina S2J5O. r \

Dr; Juozas B. Končius, HISTORY OF LITHUANIA. Lietuvos istorijos 
santrauka nuo pat senųjų amžių iki pokario metų. Vidutinio formato. 142 
psl., kainuoja $2.00.

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. Jm ir 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiuntus čeki ar 
piniginę perlaidų.

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

Įririrta 1923 metai*. 421-3070

Įstaigo* ptefaoM kiemas automobiliams pastatyti.

, ‘čiūnienė buvo rašytoja — kū- ke 
rėja... Ir bandome kurti gra
žias mintis savo draugiškam

' -nėtojai^ išbandydarni tą vaistą
- šu-'-gyvais gyvuliukais nustatė, 
■kad betaendorfiną Įšvirkštus pe
lėms ir-žiurkėms Į jų smegenis,

tuntui šį vardą išrinko”. TaipPT7’ TaUhniS tulpil? ir 
ražo Albina Ramanauskienė, jras^ mo^ras “ tai meilė mū 
Juozės Vaičiūnienės stovyklos■ “!n"ita,,?n!anK
viršininkė, stovyklos laikraš-

IGNAS PETRAUSKAS

REZOLIUCIJOS IR DARBAI
(Tęsinys)' J I pasiekia savo tikslą.

Ypatingai išryškėjo, kokiu eina ir nJ.Qsų
nuoširdumu fronto bičiuliai 
siekia “darnaus bendradarbia
vimo su tautinėmis lietuvių or 
ganizacijomis”, kada jie sten
gęsi, kad Cbicagos lietuvių tau 
tinių organizacijų bendrai ren 
giamas Amerikos 200 metų ne
priklausomybės minėjimas ne-

“bičiuliai”? Vaidina avinėlius- 
patriolus, o dirba Lietuvos oku 
panto naudai. Taigi, rezotiuci-’ 
jos išeivijos lietuviams, o dar-Į 
bai;<— okupantui. Ar» kartais 
nies čia neturime gerai organi- į 
zūotų partizanų su gražiais lie-1 

. tuviškais vardais. Kuomet oku’ 
pasiektų. Net apmokamo skel- puotoje IJetuvoje vaikai ne-į 
bimo nedėjo, žiūrėkite, kokie žiūrint didžiausio spaudimo ir 
bičiuliški tie bičiuliai. Tame baudimo, kovoja prieš okupan 
minėjime, geriausias Chicagos pastangas, čia, laisvėje, Ben 
simfoninis orkestras vadovau- (lruomenės bendradarbiaūtojai 
jamas žinomo dirigento Henry niūsų vaikams kiša prokomu- 
Mazer, atliko geriausio mūsų nistinius vadovėlius, len R. 
komp. Vlado Jakubėno kuri- Kalanta susidegino šaukdamas 
hius. Jis, svetimtautis dirigen- “Laisvės Lietuva 
tas, kuris yra dirigavęs įvairių pienės bendradarbiautojai r*a~ 
kompozitorių . kūriniu, buvo miausiai griauną laisvinimo 
sužavėtas p. Jakubėno muzika,; darbą, kad galėlų AVashingto- 
kad pats nuėjo Į publiką ir pa-1 ne pasitarnauti okupantui. Ar 
ėmęs už rankos kompozitorių, * tam pirmieji ateitininkų vadai 
užvedė Į sceną, salėje ūžiant Syveno obajsiu “visą atnaujin 
ovacijoms. Tai retas momen-iti Kristuje ’ kad Cicero ąteili
tas, kad užsienietis muzikas, ninkai savo vadų palaiminti, 
tiek pagerbtų mūsų kompozito 
rių- , 4 - r -
, O ką į tai Bradūnas, Draugo 
kultūrinio priedo redaktorius? 
D ką jis turi daryti? Kaip ko
munistams, taip ir frontinin
kams, kas ne jų partijos atlik
ta, tai galima'rašyti bloga arba 
nieko. Taip Bradūnas, besuki- 
nėdamas laikrodį, atsuko jį 
100 metų atgal.

Keistu sutapimu, tame pa
čiame Draugo numeryje, Įdė
tas straipsnis “Vilkai avies kai 
lyje”. Ten aprašoma, kaip ru- 
sų-komunistų partizanai elgė^ 
si Lietuvoje. Vienas pasigyrė, 
kad dėvėjo Lietuvos karinin
ko'uniformą. Grupes pavadin
davo Vytauto, Kęstučio ir ki
tais lietuviškais vardais. Bun
keriuose kabodavo vytis ar tris 
palyę, vietoje Stalino ar Lėni- žiu vardu. • 
no portretų. Visur ir visada ko Ar nevartėtų lietuviškai vi- 
munistų agentai eina apgaulė, suomenei atkreipti reikiamą 
prisidengę'gražias vardais iki dėmesį į p. Gailos^ kalbą, paša-

Htikiu išgyventi > Daktaras Brand tai tvirtina
Aplamai skautų stovyklos bavo Pal‘r“^ išbūdamas per

.vvenimą aprauti., neįmano- ch'r‘irW
ma, jį .K-įkia įamutyti, plūstifTT? 
ir išgyventi Saufėta ar-lietm- Sveika-
ga diena stovykloje yra* įdomi ,(’s Ya^ibs-hgoninčje. Car- 
ir įvairi. Tai va'doviu ir vado- 
vii nuoneln^s. O vadovvbci rui* * juesčių yra daug, ne vien dieną, 
bet ir naktį;;

vilk-. t,a.
‘■Neturėjimas, balų Vakaruo

se siu skaitoma skurdo ženklu 
iir batų Įsigijimas kaip pirmas

• .. . . , .. , . . žiuLsais i gerbūvį, bet žmo-Ne kartą nęklies.metu vado-; ». . . ' .. ,, ...... . sy v.,. - « • 'nes, kudtiViiifešJo basi vra sveives tyliai kaip šešėliai pereina ’•
per palapines jaunųjų skaučių 
ir paukštyčių, jas apklosiu, 
kad nešaltų iK rūpinasi, kad 
jos gerai Išmiegotų. Stovyklo 
jc aiškiui pasirodo didelis va 
ilovįų ir vadovų.pasišventimas, 
meilė jaunesniesiems ir tuo

čhicagęs lenKai remia 
Ą. Vąluko kandidatūrą .

dien-

”, čia Bendruo
J. ALKSNĖ

Ežeras Rako miške

; vo paskirta J. Vaičiūnienės nri 
•Dėjimui. s .
į Penktadienio vakare buvo 
■ sui<engtas J. Augustaitytės — 

Kiekvienų metų skaučių sto Vaičiūnienės minėjimas į kurį 
Rako vykia-turi savo pavadinimui buvo. pakviesti svečiai iš kitų 

Nors sako, kad j atitinkantį ženklą. Juozės Vai- stovyklaujančių tuntų.
Programą paruošė J r prave

dė programų vadovė Danutė

Aušros Vartų tunjo stovyk'
lavietė yra toliausioje •“
miško .Vietoje.
toliau, kažkur išsikasę požemi čiūnienės vardo stovyklos žen 
nius bunkerius yra Miško buo- klą sukūrė dailininkė Ada Sut 
liai, bet juos surasti neįmano- kuvienė. Apie ženklu išreikš- Eidukienė. Programą pradeda 
ma, nes kaliai užslėpti.

Aušros Vaętų tuntas yra pirklyje taip rašoma:
masis įsteigtas lietuvaičių skau ma

tinų dalykų, vėliau iškyla, kaip Jungtinėse-Amerikos Vals- vo tunte mes visuomet norime savo širdimi ir siela mylėjo sa- 
tikra teisybė. Kas galėjo tikėti, tybėse, tuolaikinės vyriausios pabrėžti, kad gyvename, gyvuo vo tautą, savo tėvynę Lietuvą, 
kad Vokietijos kainclerio pir-)Sįautjninkės Juozės Vaičiūnie, jame ir žadame ir tikime gy- Ji kūno kultūros mokytoja, tau 
mas patarėjas, būtų komunistų ngs įsakyinu. venti ir augti dar ilgus metus, tinių šokių atvaivintoja ir šven
agentas? Argi galima patikėti, 1 
kad maža grupė z geros valios 
lietuvių. ,neturėdami slaptų ti- j 
kslų, taip energingai, taip už
sispyrusiai, visomis galimomis 
ir negalimomis priemonėmis, 
griautų gražų, visų tautinių 
lietuvių organizacijų sukartą 
vienetą, dergtų, žemintų, jų 
veikimą. Iki šiol, viešai taip da 
rė tik prokomunistinės organi
zacijos o dabar, joms į talką 
atėjo kitą, tik prisidengusi gna

“Stovyklai
; | Vaičiūnienės 

bingos, mus 
skautininkės 
“Aušros 
ypač

parinktas Juozės Plunksnos siluetas ženkleli vi . , _
Vardas šios ®ar-f^lu^je ~ tai tašyto žodžio sytoja — poete ir musų sesuo, 
jau palikusios- tQryk°s simlx>lis. Sesė Vai buvusi vyriausia skautinfnin- 
vardas mums 

.Vartų” sesėms yra 
brangus, kad ji mūsų

Ar nevartotų lietuviškai vi-
kytą dabartiniame L. B. tary
bos suvažiavime

Bėjusi iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

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

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

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE 
LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozas Dauparas. ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija, Išleis 
ta Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviejų da
lių: Žemės ūkio švietimo problemos ūkininkų krašte. II dalis: žemės 

" ūkio švietimas Lietuvoje.
Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuvių tautos likimas 

nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybės gyvenimo ir nebūtų su
griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir kultūrinių Jaimėjimų, šiandienų, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta galėtų didžiuotis ir džiūgauti savo žemės ūkio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms”.

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

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

Čekį arba Money Orderi siųsti tokiu adresu:
'■ ■■

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime

Jau kuris laikas atspausdintų ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
Alekso Abrose knyga aprašanti paskutiniu 90 

Cbicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus 
$10. ISleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

^Knygoje apraSyta pirmas Chieagon atvažiavęs 
lietuviu kolonijos, ju suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios Įsteigti laikraščiai, kurių vilo buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai Ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinių, laisvamaniškų ir 
idtų organizacijų atlikti darbai. Įsteigtos mokyklos, skaityklos, bau-

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi ' ' ’ • .4 '

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Pubtahed ano d«$Inbut*J by Coo« Counfv "j— 
Co-™.r««,TS7s
Bay F. 5»mon. Cnain^n

i l^enkų Susivienijimo ___
pačiu meile savo tautai, kurių^aščio -Dziennik- Związkcwy” 
stengiasi perduoti adgančiam21 d> vedamajame “Naši 
jaunimui. j w Sado^michvie

*♦

Aušros Vartų tunto Juozės; 
Auguslaifytės — Vaičiūnienės'

Kiekvieną J. Vaičiūnienės 
veiklos sritį D. Eidukienė nuš
vietė atskirai. Ir kiekvieną J. 
Vaičiūnienės veiklos sritį skau 
tės atvaizdavo. Paukštytės pa
rodė dailiąją mankštą, skau
tės pašoko kepurinę ir skaitė 
J. Vaičiūnienės eilėraščius.

Po antrojo pasaulinio karo 
padarytas, atkurtas, Dionyzo J. Vaičiūnienė būdama vyriau 
Poškos baublys. Baublio vidų-1 šia skautininke, nebojant sun. 
je buvo išdėstytos J. Vaičiūnie
nės raštipknygos,' keletą laiškų 
ir skautiško gyvenimo nuot
raukų. - 

- I
Stovyklos vėliavos aikštėje

įuvo i&tatytas didžiulis lenk-į““b‘ūVo'užbaiga 
Jas, kuriame buvo Reikšta y- dieM.
sų, trijų mirusių skautmmkių, 
Čiurlionienės, Kesiūnaitės ir 
Vaičiūnienės veiklos simboliai. 
Šis ženklas JAV 200 metų ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimo spalvų ir buvo .skirtas 
šiai sukakčiai paminėti.

Stovyklos dienos vakaras

(Mūsiškiai 
. Teisdarystėje)'• be kL rašo: 
“Kluczynškiui ir -Adesko išėjus 

stovyklos viršininkė buvo Al-U P€ns‘iją-netln<nne- nieko Illt- 
bina Ramanauskienė, o kitose p°>s ‘ Aiiksčiaušiame Teisme ir 
įvairiose pareigose buvo: Da- Disfriktcč Apeliacijų Teisme, 
nutė Eidukienė, Dalia Goėei-Tžčia« .V Apeliacijų Teismą 
tienė, Rūta Jautokienė, ’ Mėta.‘kandidąUtoĮd'-nlūsų prieteliai: 
Burbienė, Ilona Laučienė’. Da-! Hern6kraiaš‘'pavid Linn (rak- 
nutė Juodgudienė, Rasutė Stro-j *as AL gimęs Augustave, 
pienė, Nora Sugintaitė, Aure- Lenkijoje, ir Įsibrolintas (pe
lija^ Vaičiulienė, Janina Miku-Jbratymieč) lietuvis rešpubliko 
taitienė, Irena šerelienė, Zina. P35 Anton Valukas (raktas 35 
Pocienė, Aristidą Parankinių- B)- Apeliuojame paremti abu- 
kienė, Milda Vaitkevičiūtė, kadangi pitoai to užsitarnau 
Fausta Bobinaitė, Daiva Balza Ju
raitė, Felicija Banytė, Loreta ------------
Varekojytė ir-Rėda Ardytė..© tt • x " 1
paukštyčių pastoyyklės, kuri Vaistas nuo skausmo 
vadinasi Čiulbesys- vadovybė ... ' ....., - i ‘-J . * ■ (Kol kas tik pelėms ir žiurkėms)buvo: Adelė Izokaibene— pas .
tovyklės Vadovė, Vanda Ka- SAN FRANCISCO. — Tyrinė- 
šiulienė, Vida Maliorytė, Norai,tojai rado.vaistą nuo skausmų 
Šimkutė, Rūta Mingėlaitė ir daug stipresnį už morfijų. Tas 
Rima šHėnaite.*'S’tosy±Uuto-' vaistas yra natūrali substanci
jas maitino šeimininkės: Biru- Ia> „randama pitliitarinėje Kau
lė Sasnauskienė (vyriausia šei medicinoje pavadinta “be- 
mininkė), Regina Didžbalienė, ^aehdorphin”. Kalifornijos uni- 
DanguolČ Vanagūnienė ir Van versiteto ’(Sdn Francisco) tyri- 
da Bichnevičienė.

Vadovės nusprendė visas 
tunto skautes plačiau supažin
dinti su mirusia skautininke 
Juoze Augustaityte-Vaičiūnie^ 

( ne. Todėl stovyklos diena bu-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI ĮDOMIUS-GYDYTO

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

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą. __ _____________________________  $8.00rūpinimą. _____________________________ -------------

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata fr grožis.
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik j__ _____
Minkštais viršeliais tik___________ —____ ______

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus eekį arba money orderi, prie 
nurodytos kainos pridedant 50c. persiuntimo išlaidoms.

$2.00

$2.00

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO, ILL. 60608

kaus susisiekimo, sugebėdavo 
sukviesti< pilnutinius seserijos 
posėdžius. Gražiai vieną tokią 
kelionę j posėdį, atvaizdavo vy 
resnės skautės. - • r

Stovyklos daina, J. Vaičiū-

Basakojai sveikesni
Amerikiečiai būtų sveikesni/.jis. yra;mažiausiai 20 iki 40 kar- 

jei jie visą laikų vaikščiotų bayefektingesnis skausmui su
si, pasakė Louisianos dakterasj-jnazinti negu, yra morfijus, ir 
Paul W. Brand, Amerikos Ghi-^ris ar keturis kartus efektin- 
rtirgų Kongrese, įvykusiame '-gesntš ’ už ifiorfijų Įšvirkštus į 
McCormck -Place-- Chicagoje, venas-(gyslas). - Toki atradimą 
bet kadangi tai nepraktiška, tai padarė Hormonų Tyrimo Labo- 
turėtų nors' Šiek tiek pabūti, ratorijos direktorius Dr. Cho 
basomis kiekvieną dieną. Hao Li.

Taup r K te' dabar
pas mus

Pas ftrus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius. darbus. 'Pirma, jie? padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti gėresnę apylinkės ben
druomenę irr parūpina* įondus namams įsi-

Taupykite dabar,

Santaupos, padėtoj-prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius ;nįo mėnesio pirmos 
dienos, j*.4V

Išduodami Certifikatai.'• kurie neša iki
’ u,-'

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša
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Kanadoje:
metalus ____-
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Dienraščio kilnos:
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\ vienam toėnesiūl —:— $3.00
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metams - 

,.. pusei metu $14.00

metanu. r____________ ____- SSLtfO
pusei metų ---------------—— $18.00
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Naujienos eini kasdien, ižskMant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1739 Šo. Haisted SL, Chicago 
fal. 60608. telef. HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia siusti, pašto Money 
Orderiu kartu, su užsakymu^,,

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyros sekrnsdienio*. nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniaisiki !2*vaL.

Naujienos labiaii reikalingos...
Praeitą sekmadieni Naujienos atšventė savo 62 me

tų sukaktį. Pirmasis Naujienų numeris išėjo 1914 metų 
vasario 19 dieną. Naujienos, suruošdamos šį minėjimą, 
jau gerokai įžengė į 63-čius metus. Ateinančių metų va
sario 19 diena yra daug arčiau,; negu šiais metais buvu
sioji. Į

Naujienos kartu paminėjo ir Amerikos 200 metų 
laisvės ir nepriklausomybės sukaktį. Per 62 metu Nau
jienos daug prisidėjo ir prie Amerikos gerbūvio, prie lie
tuvių auklėjimo, jų organizavimo. Atvykusius beraščius1 
ir mažaraščius Naujienos mokė rašyti, dėstė Amerikos! 
įstatymus, aiškino papročius, veikiančius nuostatus ir 
ragino mokytis amatų, eiti į mokyklas ir įsitraukti į mo
dernų Amerikos gyvenimą. Naujienos atvykusius lietu
vius mokė skaityti, kad atskirtų- svarbesnes žinąs nuo 
antraeilių. .

Kada prieš Pirmąjį Pasaulinį karą atvykusių lietu
vių grupė pradėjo leisti Naujienas, Chicagos lietuviai 
tuojau Įsitikino, kad dienraštis buvo labai reikklihgas. 
Jis buvo kitoks, negu iki to meto ėjusieji liėtu-v^ki sa
vaitraščiai ar vienkartiniai leidiniai. Kai pasirodė Nau
jienos, kiti taip pat bandė steigti dienraščius, ’ bet jie 
bankrutavo. Prieš Naujienas nesusipratėliai bandė nu
teikti kažkuriuos mūsų tautiečius,-bet jiems nepavyko. 
Bet Naujienos, duodomos tikslias ir geras tarptautinių 
įvykių apžvalgas, aprašinėdamoš gyvenimą Lietuvoje, 
duodamos tikslių žinių apie bt^idėjūsio krito eigą, Už
kariavo visą Chicagą, o netrukus praplito ir. viso je Ameri 
koje. Nesusipratėliai Naujienas skundė, bandė joms 
kliudyti, bet jos buvo galingesnė, negu atsilikusių mū
sų tautiečių nepykanta-

Naujienos ir naujieniečiai džiaugėsi, kad dienraštis 
pajėgė dirbti dideli auklėjimo darbą ištisus 62 metu. Nei 
pavergtoje Lietuvoje, nei laisvame pasaulyje nėra kito 
lietuviško dienraščio, kuris būtų galėjęs eiti be pertrau
kos ištisus šešis dešimtmečius. Naujienos ir šiandien tę
sias tą patį tikslos informacijos darbą. Žmonės keitėsi, 
darbas komplikavosi, technika modernėjo, bet Naujie
nos turi tuos pačius tikslus, jos aiškina lietuviam pačias 
pagrindines problemas ir gina ne tik Amerikos lietuvių 
teises, bet aiškina Lietuvos rfepriklausomybės ir lietuvių 
tautos laisvės reikalus.

Amerikos 200 metų laisvės ir nepriklausomybės su
kakties komitetas, vertindamas Naujienų attiktą if ve
damą darbą, šios sukakties proga įtekė Naujiems specia
lų pažymėjimą. Komiteto įgaliotiniai atnešė, minėtą pa
žymėjimą, įremuotą puikiame stikle, ir įteikė Naujie
noms. šia proga buvo paskaityti gauti sevikinima ir lin
kėjimai dienraščiui. Visi pripažįsta, kad Naujienos yra 
attikusios didelį darbą, bet įdomiausias yra kelių svei
kintojų pabrėžimas, kad Naujienos šiandien Amerikos 
lietuvams yra labiau reikalingos, negu šio šimtmečio 
pradžioje. Ne tik Amerikos lietuvių organizacijos, bet ir 
jų junginiai gyvena gilią krizę, kuri gali dar giliau pa- 

Pats svarbiausias lietuvius skiriąs klausimas yra 
bendradarbiavimas su okupanto' siunčiamais agentais. 
Visi žinome, kad okupantas neleidžia lietuviams išva
žiuoti. Jis daro dideles kliūtis, tardo, klausinėjo, o vėliau 
nutaria neišleisti. Iš pavergtos Lietuvos gauna leidimus 
išvažiuoti tiktai lakštingalos, sutikusios bendradarbiauti, 
su okupantu; poetai, karo metu ir tuojau po- karo padė
jusieji malšinti, gaudyti ir šaudyti prieš okupantą 
ginklo dar nepadėjusius jaunus lietuvius; “mokslinin
kai”, sutikusieji priimti pačias pagrindines sovietų už
sienio politikos gaires ir pasižadėjusieji Apkrėsti lais.- 
vame pasaulyje gyvenančius lietuvius “komunistinės sis
temos nešama gerovę”; šokėjai ir šokėjos, ' sutikusieji 
dirbti sovietiniam imperializmui ir pasižadėjusiems ver
buoti nesupratelius ir linkusius pakibti ant sovietines 
meškerės lietuvius inteligentus ir dar labiau pusinteli
genčius. į

Kai atvyksta dainininkai ar šokėjos, tai mažiau su
sipratusių mūsų visuomeninių organizacijų - pirminin
kai, valdybų žmonės, eina klausyti liūdnų Eaudieš dainų 
'ir į Ameriką atvežtų gražiai nuaugusių kojų. Negalėja; 
į mi įeiti pro priešakines duris, kaikiifie mūsų veikėjai, 
apsuka didžiausią ratą, apeina kelis miesto blokus, kad 
galėtų Į teatrą. įžengt pro užpakalines. Visi- žinome, kad 
tokiuose renginiuose daug jie negalės aptarti, bet oku
pantui jau bus aišku, kad toks ir toks lietūViš pusinteli
gentis domisi “liaudies dainomis ir šbkiAis”, zkad gaterį 
vėliau jį Įtraukti dar į ddešnę painiavą ir tap^ų nuolati
nių Okupanto bendradarbiu. Lietuviai’J pikięfūbja atvy
kusias sirenas ir ilgas blauzdikolas, .tuo tarpu lietuvių 
tautos kovos už savo krašto laisvę nesuprantantieji pu- 
sinteligenčiai bando įsiteikti okupantui, pravesti kad 
jie kitaip galvoja, negu lietuvių dauguma- Nuo okupan
to bėgusieji organizuoja Amerikoje renginius, o sAvO 
tautos reikalų nesuprantantieji Baifdo kąsti slieką, paka
bintą ant okupanto meškerės. ' v

Naūjieiioš yra įsitikinusios, kad bandymas įsiteik
ti okupantui ar jo atsiųstiems agentams Lietuvos. lais
vei nieko neduos, '6 kovotojų už laisvę gretas suskaldys.; 
Šiuos ir kitus, klausimiis Naujienos yra pasiryžusios kel-i 
ti ir aiškinti, kad lietuviai, pažinę pavojų, eitų %u didele: 
Amerikos lietuvių dauguma, 'pąsif^žūšia padėti įtž šaVo* 
laisvę kdvojančiai taūtai, ne dkĮJ^nVun

Be to, Amerikos lietuvių organizacijoms skaidyti iri 
jų darbui trukdyti naudojami ftadjai atriesti ir kūltūrfh- 
gam pasauliui svetimi metodai. Nadjiėrrbš padėjd Avie
nai draugijai apsiginti nuo skaldytojų, jos reikalingos, 
kad jos nurodytų šiandiena atsiradusius pavojus ir prie
mones ardytojams suvaldyti. . /;

JUOZAS lAUTVliA

FABRIKO DŪMIjOSE GIMSTA ROMANAS
• (Tęsinys)

Atsisveikinęs su tėvais, bro
liais ir Birutėle, paglostęs savo 
mylimą šunelį Margį ir dar ke
lis kartus žvelgęs į gražųjį tėvų 
ūkį, — Vytautas sėdo ant dvi
račio ir su skaudama širdimi iš
važiavo į jam visai nebežinomą 
ateitį... Už jo pečių, ten toli 
toli pasiliko jo mylimi tėvai, bro
liai, sesuo ir ištikimas šuo Mar-

žiavo vėžiniai Vežimą ir 
imMAfhi w 
ligos, maro, 

Visais ki pasi- 
I b?' 

sirėdę nauji kareivfttia. Jte ne-
Tai 

paskkęs; sėdo ant 'dviračio irdė- 
tai riedėjo Daubėhą kalno link. 
Skausmas širdį graužė liūdesys, 
meilė, tėviškės palikimu draskė 
jo, galvą.

Pravažiavo ir Daubėnų kalną. 
Palikęs dviratį pakalnėje, jis 
šiaip taip užrėpliojo ant to dide
lio ir paslapčių pilno kalno. Jis 
ilg-ai žiūrėjo į tėviškės laukus. 
“O, Dieve, kokie gražūs miškai, 
ūkiai, pievos, kalnai,* kalneliai 
ir visa ihano Dzūkija! čia aš 
gimiau, augau, gražiausias jau
nystės dienas praleidau. čia 
ciiufeejd 
payasanš”. '-Ka ir raiboji ge- 

i^ukuodavo “kukū-kukū’/ 
Čia i‘r gandras sukdavo savo liz
dą ahi tėvų barnų stogo, čia 
ir iakštiriįralos rytais ir vakarais 
čnilbėdaVo ir savo gražiais bal
siais džiugino žemės artoją, čia 
gimė žr iiianO. pirmdji medė Ma- 
fr^tfer, kiinžiš aš užmiršti nebe
galiu. J4 palikių teū prie vaftė- 

tių tėbeštovinčfą ir tebeverkiau- i__  ______
či4...(Vi^p&tie; 'o ihino gertas Srfo va^Hbjžfei vyrai prublė 
Ih'evė. Tik Tu viehaš mūtai ,mri- jūoš nriktį tr šM kulkosvaidžių 
nd fields kAnčffe. Neleisk man bei granatų ugnimi sunkino, 
išprotėti ir Suteik dvasios stip
rybės visą mano skaūsiną išken
tėti!”

Vytautas sūkniribo ant kaino, 
o ašaros krito; vis krite... Stai
ga jis pajuto lyg kalnas .kruta 
ir dunda, b -įš po žemių gelmių 
jis girdi milžinų baisus: “Su
grįžk, . sūriau, ir Su -kairiu gink 
savo tėyė žemę! Sugrįžk, aš tau 
sakau!”

VftAritaš išsig^SdO. Drėbė- 
drimari htišihTb hrib kairio, Stvė
rė dviratį ir skubėjo "atgal, b j'o 

bėriu kairio miižinp balsai “Su- 
grįžk, sūnau, rr su ginkTu kovoki W MUM
ui Itokę ir tėvu žemę!'"-... Sį? g,

“AS sugrįžau, AianMe, nuo W tarpi, 
Daubėnę!.- steko Vytauto.> Mo fr j, jttr. 
Milžinų balsai tenai aidėjo ir lie-. kartojo. palikti savo tridbas, 
pė su ginklais: ginti Lietuvos laukuose nenupiautus
zernę

Vytauto staigus sugrįžimas 
pradžiugino visą Viliūnų šeimą. 
Lyg koks šviesus meteoras nu
sileido ant Viliūnų žemės ir su
teikė naujų jėgų sulaukti atei
nančių karo audrų. Ir-Margis 
dabar linksmai šokinėjo ir laižė 
Vytauto rankas. Jis aplankė ir 
savo Marytę, kuri jo išsiilgusi 
laukė. Ji nesurado tirikariių žo
džių savo džiaugsmui išsakyti, 
kad čia pat prie jos kojų sto
vėjo jos viso gyvenimo iannė.

Diena po dienos ir Rugėnų 
gyventoj ai pradėjo išvažinėti,,. 
^likdami tuščius namus, 

o i is n. r u r. o is rt u u 1 rj ir m o m ---- -- f-rgus, mykiawaas
, . . t s . r.r. s- *,»•..t-, . < ' tas nebesusivaldė. čiupo jos ūbi- karvės ir laukuose didelėmis var-
VISI LIETUVIAI BiŽSlVRIA.

Vytautas dar pasuko savo dvi
ratį į. Vilkinių kaimą, kur gy
veno j'o draugas girininkas Tu
mėnas ir augino gražią mergy
tę Marytę. Jis kartu su ja lan
kė pradžios mokyklą, kartu lan
kė ir baigė tą pačią gimnaziją, 
kartu ir abudu subrendo; Mary
tė išaugo į labai gražią mergi
ną, o Vytukas į augalotą įr sti
prų vyrą Vytautą, kurto ilgos 
garbanos dar labiau jį pUose. Fer 
giirinąžijos parengimus, Vytau
tas išvesdavo tik Jurytę šokti, 
abu pūSkiąi.Šoko ir buvo liriks- 
mi, p&tenkihti. Bet VjiaūtaS 
jautė, kad Matytė Vengė į jo 
ūkis pažiūrėti. Kiekvieną , kar
tą, kada jų žvilgssiai šusikirs- 
‘davd, Vytauto širdis šfhūikiau 
suplakdavo, o Marytės veidas 
raūidpriai suliėpšhodavb* Iš jos 
akių kažkokie paslaptingi spin
duliai veržte veržėsi ir kaip mag
neto jėga Vytautą supurtydavo. 
Tą patį-jautė ir Magytė, bet apie 
pražydusią meilę nė vienas ne
drįso prisipažinti.

Tik tokios mintys dabar jo 
galvoje virė, o kojos vis sparčiau 
mynė dviračio' pedalju's ir net 
nepajuto, kaip Vytautas greitai 
atsidūrė Tumėnų ūkio kiemė. 
čia jj pamatė Matyte ir prtbė- -- —£ —
gusi prie joiš džiaugsmo note jo ’ ^ttsyše vfš dar skambėjo Dau- 
riet jį apkabinti, bet susilaikė. 
Nieko nesakė ir Vytautas. Abu 
ilgai viens į antrą žiūrėjo ir -ty
lėjo... :

Marytė savų1 žvilgsnius nu
kreipė -į apdulkėjusį Vytautą, 
į jo dviratį ir į priraišiotus puri- 
dūs ir pundėlius. Lyg ką blogo 
niijausdama, ^ląiytė užklaušė, 

-kur jis dabar važiuoja? Vytau- 
'tas .nedrąsiai, atsakė, kad va
žiuojąs į Siiririo apylinkes, ku
rios yra apsuptos didelėtnis pel- 
kėiriis ir ■ienai brisiu 'daug sŪų- 
giŪu praleisti artėjančič tremto 
paVojbš. TėVai, broliai it sesuo 
pasiliko riūriiie, todėl jis tik vie-

riedėjo;.'. “Pasilik čia iri biekur 
riefeeVažiudk”, — drebančiu tišd-- drebančiu bal-

kaibėjo rusiškai ir lenkiškai. 
Tai vlasovininkai, kurie vis
ką plėšė, žudė galvijus ir net 
žmones. Lietuvos policija, šau
liai ir savisaugos daliniai jau 
buvo išbėgę ir nebuvo kam gin
ti žmonių ir jų turtų nuo baisių 
plėšikų, ylasovininkų.

Taip Vytautas ir jo geras 
draugas Pranas Nendris ėmėsi 
iniciatyvos suorganizuoti savo 
ginkluotų gynėjų būrius. Visi 
turėjo. paslėptų ginklų, kurie* 
dabar buvo labai reikalingi. Pi
lėnų miško didžioji sala, apsup
ta iš visų pusių klampių pelkių, 
į kurią vedė tik vienas siauias 
ir painus takas ir kiną tegalėjo 
žinoti tik seniai gyvenantieji 
žmonės, — buvo pasirinkta, kaip 
vyrtaiisiaš įphklubtų pajėgų čen- 
wSš; kutiame btidšvo niftairta

Taip VieiYį dieną Vėl pasiro
dė Maždvttimkų ginkluoti dali
niai ir gyventojus pradėjo ęlėsti 
ir žtfdyti. Tada Vytauto ir Nen-

o kis išliko gyvas, daugiau čia 
nepasirodė.

Buvo vėt ramu visiems gyven
ti. Bfet neilgam. Atvyko dabar 
vokiečių kareiviai ir įsūkė į$- 
ventojamš greitai pasiruošti eva
kuacijai. • žmonės ^stytada, su
kruto. Dejo j gavo vežimu&rką 
geresnio turėjo; krovėsi maistą 
ir šiltus drabužius. Taip susi
darė naujos .vežimų kolonos ir. 
visį vyko j vakarus. Jauni vyrąi, 
užsidėję kuprines, bėgo į Pilė
nų miškus, pas savo miško bro
lius. Viliūnų šeima buvo irgi .* > iv• vfc* i- .vokiečiu priversta įsvazmoti. Li-

rftgius ir kviečius‘dr dabar iš
eiti ubago maišus užsidėjus į 
svetimą šalį elgetauti!”

Visi kaimai dabar ištuštėjogĮ. 
o 'paleistos karvės, ąvys, kiau
lių bandos ir šunės bėgiojo po 
laukus ir garsiai kaukė.. .Vo
kiečiai ir jų nesigailėjo. Mirtis; 
visiems ateina, o kulkos neži
no pasigailėjimo... “Gal ir mes 
Važiufojh,nri į mirtį, į savo gyve-į; 
ritmo paskutinę valaridą”, — dū
mojo seni ir jauni. i

Taip , pamažu slinko liūdniau-. 
šia gyvenimo diena. Atėjo tam
si naktis. Sustojo VeŠSftųr 
Mlkstihė. Viši sugritvo kur kas

t fgelAs tižmerkfe jį ašardtas ’akis...

dvi rankas, glostė ir bučiavo, pomis prinokusius rugius. Va- (Bus daugiau)

Londonu ’didelis fižiitfš ir net būdo biriiOžų pįmaĮn- kelį ir sujungus ‘su likusiu kraštu, pakibo namą staįr- •
, .v. . t T T J In* praueju 5U Ja gyvenimą. Kaip su žmona net lygiai mas leidžia tikefi kad Chaney tikrai buvo rašytojo tė- ba kėlusi gyVęrifojį riltis. Tačiau visa tai ir liko tikK0ntraV6rSlSK3.SlS jHCk Londonas ,po met,l j? buvo jau metęs, žinoma, tada jam teko vas. Tačiaū_‘tfal ateitis atskleis daugiau įrodymų. verslininkų reklama ir miestas iŠ ūesų augo labai iė-< 

Fldra NVellhian kilusi iŠ Ohio valstybes, Masiloh tai ; ’ -x.
miesto; kuriame jos tėvai buvo labai turtingi ir gerbia-' 
mi žmonės. JUūniaūšiA šeimoje, ji buvo išlepinta iri

. . t t- <>- . taikštihga iš pat mažens. Po mblihbs mirties, dėvyDių
Chanek Vėl Vedė Pdrtlahde; bet ir vėl nesėkmingai, metų amžiaus mergaitės auklėjimą perėmė pamotė, 

šį kArtą. “riro^^riirfūš’- pasitraukė į St Lduis, o kiek vė- sugebėjusi ją tenkinti, suteikusi visko, ko jai ‘reikėjo, 
liaP į Chicagą, kWr Jpš vedė šeštąjį kartą, taip pat asl-l išskyrdš drausmingumo.
roTogę. Tačtah 1902 melais jiš jau gyveno vėl vienas m ‘ • .. .. . . ,.
i. - v . i _ _ - < a* ; Itin nA! nwfn P Inra cznrifrrnn vi-

Andrius Mironas gine praktika, jis susipažino šii Flora Wellman ir 1874 
m. pradėjo su ja gyvenimą; kaip su “žmona” bet lygiai

(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties met^ 
mirties sukaktis

(Tęsinys)

Bastymasis iš vietos į vietą ir daubas įvairiuos fa-: 
brikuose suvedė jį 1866 m. su Luke Broughton, astro
logijos įsteigėju JAV.ės. šio žmogas mokslas padarė 
gilų įspūdį Cfiancy ir jis nutarė Visą savo gyvenimų 
pašvęsti gimimo datų ir skaičių reikšmei propaguoti. 
New Yonke įsisteigę savo Universitetą, juodu vadinosi 
vienas antrą “profesoriais“ ir pradėjo net žmonių gy-. 
dymą “stebublingomjs“ žolelėmis. New Yorko laikraŠ-

bėgti į šiaurės vakarus dėl spaudoje kilusių kaltinirnų, 
apleidus Florą gimdymo metu. Jis atspausdino brošiū
rėlę, bahdydėmas pašiteisiriti, bet visuomenės simpa
tijos briVd Fiords p'ors’ėje.

verslininkų teidama ir miestas iš tiesų augo labai įė-i-

[dortiausia tai, kad San Frahciscojgt’Vehlbj^ tiįpe' 
buvo didelis skirtumas. Vadinamojo turtuolių Nob 
Hill rajonas klestėjo, d J. Londono 'vadinaihieji “dar
bo gyviiliai” gyveno menkose trobelėse, apjuosiančio
se apačioj turtingųjų rajoną. Nepaisai fcrihsidėjnšios K 
sidabro karšligės ir aukso karštligei aprimus, žmo
nės praturtėjo, t^čiap klasių fteapykanta vis labiau, 
aŠtPėj'd-.

Dėka sidabro akcijų spekuliacijos atsirado,, apie » 
100 naujų milijomninkų, lyg grybų po Uetaųs. Iš New 
Yorko besiplečianti ekonominė panika atsirito ateivių 
bangomis ir į Sari Francisco kalnelius. Akcijų,kritimas 
pavertė elgetomis daugelį milijonininkų in dabar jie . 
dirbo kaitri šū buvusiais sa vo d arbitfibkaffe ‘Afeiikuose./ 
T6b $4t niėtd ėYnė Organizuotis darbo uriijos ir San 
Fraricišcn naši darė stiririausla ’hrilYė tMčrfirve.

Minios agitatordių tarpe garsėjo airis Ke-”

Tuo pat metu Flora susidomėjo spiritzmu, ries vi
sas mieštas būVo jo apžavėtas ir kone kiekviendriiė na-’ 
me vykdavo spiritizmo seansai, neišskiriant nė Wall- 
manų šeimos. Tačiėu tlora, jau 16 metų amžiaus, pa
bėgo iš namų iri Taikinai gyveno pas ištekėjusią sese
rį tame pačiame mieste. Bandydama grįžti į tekų na
mus, ji tik pablogino santykius ir galutinai atskyrė 
su šeima. Jau 1871 m. ji atsirado Seattle mieste; kur 
vertėsi piahhnb į»aWiok6ririš.

Metidš- vėfiAri ji fteršlkėtė į San FtaŪcisco driest^', 
kur tudj'sūsipažiAo su chianef fr jį hūoŠiridžiai pafauJo, 
nežiūrint tarpe jų net 25 metų amžiaus skirtunio. Ke-( 
lis mėtPCšinš ririeš gmhdymą Flore apsigyveno N. .
Slocum ir jo žmonos Amandpš narfmOše, 615 irhird] arihėy, tūrėjęs gab&frių shkelti nifnidš 'iriiotšlkhs, &>ž- 
Street, kur Jack.Įiondonį TŠciriu 1966 metais šis'nai vesdavosi aš ligi riaušių. Paprastai jis vadova&fei-
namas sudegė didžiojo S'ftn FYatfcisbo žemės drebėji-l vd rriinfų žygiamš raibas, kryžkelėse pAsikytfkftlft frAi-

1 btini bas iš balno. San Francisco miestas juto artėjančią 
ri darbo žmonių revoliucająi. ‘TaŠSau fteArftey Wrijd per

. totj, ketindamas apginkluoti revoniucininkuš .šautu-

ir buvo 81 metų amžiaus. Apie jo mirtį neužsiliko jokių 
pėdsakų.

Iki pat'paskutiniųjų savo gyveninfij dienų Chaney 
neigė esąs Jack Londono tėvas. Būdamas 21 metų am.

; žiaUs, Ldndotiaš ferivP parašęs thaney laišką, klausda- 
uymą sieDuiMingoiius zoieiemis. .\ew yovko damas jrim, Chaney sa-
čio Herald redaktorius James G. Bennett pradėjo ak- ** ^^ymų ir sąžinės perkra-
ciją prieš šarlatanus ir ginčams, bylinėjimuisi ir kovai 
nusitęsus, Chaney pateko į kATėjtfną, bet pė 7 mėn. b’A- 
vo paleistas.

Tuo metu Chaney buvo vedęs trečiąją žmoną, feet go, ūepri tekių fr per Aidesio plotinio "darbo. Todėl aš 
su ja nesugyvenant, liko tik viena priemonė — pabėg- negaliu būti tavo tėvas, taipgi nesu tikras, kas jis ga
li. Iki 18/3 metų jis gyveno Salem mieste (Oregone) J lėtų būti__” z
kur išleido savo vienintelę knygą “Primer of Astrolo-1 Tuo nesitenkindamas, Londonas dėr kartą parašė 
gy and l rania ir privačiai vertėsi “vadovavimu žy- jr Chaney jam atsakė kiek smulkiau; pakartodamas, 
mių politikų gyvenimui", studijuodamas jų horbsko-l jOg Florri tergusi hftdikį esant jo, bet jhs kaltiuęs Florą 
pus- "S. .• I _■ ■ J—

Deja, jis pats nesugebejo išskaityti savo ateities h o- sų buvo Londono tėvas? San Franci^do telefono a ho
roskopo, nes ketindamas grįžti į New YoVku. iš Srilėm nentų knygą rdo’dė, kad Flora ir NVilliafito Chaney gyve-
sugebėjo pasiekti tiktai San Francisco miestą, kur bu- no kaip vyfas su žmona dvejose vietiše. Flora visada
vo apvogtas ir priverstas pasilikti. Versdamasis astrolo- teigė, kad Londonas yra Chaney sūnus, gi Chaney su namų statyba. Apie Apie 1870 metus pravedąs geležin-

tinėjimd, paraše: ■
“As niekad bebuvau Fiords WelliriAn vedęs, bet ji 

gykęrio su bianirn bud 1&74 -riti biržetib 11 d. iki 1875 
iri. biržei i d 3 d. Tnė lūfku aš bridau ini^otentas dėl var-

turėjus intymių santykių su kitais vyriais. Kasgi iŠ tie-
seKmeje., i . ' 4 t

■' . ’ b ' j Londone paikyste r
f

San jrAncfSco rhiėsjaš VlX šimtmečio pabaigojel vf Lt r dinamitu, 
buvo Amerikos Vikarų centras, augantis in'klestintis

A
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DR. ANJSTABALIUN  AS
. AKIU AUSŲ, NOSIES, 

IR Gfea-iLtS LIGOS
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJRA IR MOTERŲ LIGOS 

ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford

Medical Bui Id ins). Tel. LU 5*6446
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skamoinū 344-8004.

. IaACilinLl iCc .’■.C.ižK ‘ J
DR. P. DAUŽVARDŽiO 

FONDO NAUDAI

| PILIEČIŲ KLUBO DARBAI

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo narių susirinki
mas įyyko po ūgy atostogų rug
sėjo 19 d. Vaičaičio salėje, 4258 
S. Maplewood Avę.

Pirm. Paul Masiiionis atidarė 
'susirinkimų ir sveikino gausiai 
atsilankiusius narius. Jis prane
šė, kad rugpjūčio 20 d. mirė 
klubo narė Julia Balsis. Gėlė 
buvo suteikta Jš klubo. Paprašė 
visus atsistoti vienai minutei 
tylos ir pagerbti mirusią narę,' 
o šeimai išreikšta gili užuojau-

INKSTŲ IR ŠLAPIMO TAKŲ 
CHIRURGIJA

Telef. 695-0533
Fox Valley Medical Center 

850 SUMMIT STREET 
ROUTE 58, ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
. Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid. 388-2233 
OFISO VALANDOS: 

Pkmadieniais ir keivirtad. 1—' 
antrad.. penKtaienį nuo 1—5. 

ir šešrad. tiktai’ susitarus,

Rašliiiiiikės protokolas per
skaitytas ir valdybos narių ra^ 
portai priimti vienbalsiai, kaip 
pranešti. Buvo iškeltas klausi
mas dėt susirinkimų vietos. 
Klubas nutarė turėti, priešme-

DK. FA U L V. JJAKG1S 
GYDYTOJAS IR CHikUkomS 

WesTcnesrer ComniuniTy khuikos 
meotcmos air<?Kiorius.

i>jYi<nine»fn e^rcncaierz i*L 
'6—if. aaruo aienouus n 

Kas anų. ą sės ta cue u; o—o v«x.
f eu; ^oa.-x/x/ arsa

vaL, 
tree.

naujoj vietoje, Chicago Savings 
patalpose, 6245 S. Western Ave. 
1 vai. po pietų. Nariai prašomi 
įsidėmėti ir nepamiršti naujos 
vietos. Visiems gerai privažiuo
ti iš visų pusių, nes turėsime 
daug reikalų aptarti ir naują 
valdybą išrinkti 1977 metams.

*

Po susirinkimo buvo pasvei
kintas pirm. Paul Masiiionis 
gimtadienio proga, o vėliau se
kė vaišės ir malonus pokalbis. 

Rožė Didžgalvis, kor.

t? RkZ.: Gi 6-w>/j
DK. Vf . jC4i2>ll> -LUIOIIA H.S

AikUSsKijA IR MUICXU L1UWS
VimcivwwOWMiME LrtirivNvivzA 

61^2 So. Kedzie Avė., U

Valandos pagal susitarimą, jei neat
siliepia, skambint.j Mi j-vvui.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ

VEIKIMĄ

Po ilgu atostogų narių susi
rinkimas įvyko 1976 m. rugsė
jo 26 d. Jono STtitilio salėj, 4346 
• S. California Ave. Pirmx Paul 
! Masiiionis atdarė, susirinkimą,

Solistė Praurimė Ragienė, ge
rai žinoma ne tik lietuvių tarpe, 
bet užsitarnavusi tinkamo įver
tinimo amerikiečių publikoje, iš
pildys įdomią prpgramą sekma
dienį, spalio mėn. 31 d. 3 vai. 
po pietų Jaunimo Centre. Įvairių 
kompozitorių kūriniai bus dai
nuojami lietuvių kalba. Prauri- 
mės Ragienės koncertas — tai 
maloniai laukiamas kultūrinis 
įnašas mūsų gyvenime, gi jos 
asmeniškas dosnumas mūsų ben- 

’driems reikalams, suteiks gali
mybę skirti visą jos. koncerto 
pelną Lietuvių, žurnalistų S-gos 
Dr. P. Daužvardžio stipendijų 
fondui.

Telef. BE 3-5893

DR. A. B.■ GDUVKvikAb 
GYDYTOJAS IR CHlKv^G«^ 
SPECIALYBĖ. AKIŲ LIOvj 

390Z West 103rd Srreer 
Valandos pagal,susitarimų

Cleveland onio
Kaf. A. Juozapavičiaus minė

jimą^ ir V. Smetonos koncertas 
š. m. spalio 31 d. 6 vai. įvyks 

labai gausus. Jis pra Lietuvių, namuose 185 gatvė.
Kar. A. Juozapavičiaus šauliu

DR. K. A. V. JUČAS 
4«y^441 561-46U5

ODGS LIGOS — CHIRURGIJA 
IWi2 N.- WESTERN AVc. ■ 
5214 N. WESTERN AVE. 

Tslercnas /atsakoma, 12 vai.

DR. FRANK PUCKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 
2018 W. 71st St. — Tel. 737-514? 
likzina akis. Pritaiko akinius ir 

•‘contact lenses”.
v &1. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S 
inkstų, pūslės ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

V£L; ^n^ad. nua 1—4 po pietų, 
keivirtad. nuo 5—7 vai. vak.. 

Ofiso tdtfe 776-2880 
Naujas raZr telef.: 448-5545

nešė, kad klubas neteko 2
rių. Per atostogas mirė: Petro- kuopa ruošia pirmo Lietuvos ka- 
nėlė Surplis gegužės 29 d., Ana-* riuomenės karininko ir |aulių 
slazija Ruikis, rugpiūio 20 d. ■ kuopos patrono sąvanorio kar. 
Buvo pagerbtos atsistojimu ir! A. Juozapavičiaus 57 metų mir- 
A-ienos minutės tyla, o šeimoms t ties sukaktį.
išreikšta gili užuojauta.. Klubas 
davė gėlių vainikus ir išmoka 
pomirtinės kam priklauso.

Nutarimų - raštininkės ir val
dybos narių raportai vienbal
siai buvo priimti.

Klubas nutarė rengti Bunco 
party lapkričio 7 d. 1 vai. p. p. 
anksčiau minėtoje salėje ir bu
vo išrinkta z tokia Į komisi.įe: 
Paggy Daviilauskas, Kazimiera 
Slukas, Rožė Didžalgis.Tani pa 
rengimui turėsime padirbėti ir 
iškepti keksų arba pyragų, nes 
po žadinių turėsime kavutę.

Paskaitą skaitys Dr. gautie
ms — Lietuvių jaunimas apie 
apie kar. A. Juozapavičiaus veik-

Koncertą atliks pianistas Vy
tautas Smetona. Paskambins: 
M. K. Čiurlionio 5 fortepiono 
pjeses ir Frederic Chopeno kū
rinius.'

•Fo minėjimcršaulės svečius pa
vaišins kava ir saldumynais. 
Pirmo Lietuvos, kariuomeninės 
karininko, žuvusio už laisvę, mi
nėjimas ruošiamas Clevelande 
pirmą kartą.

šaulių Kuopos Valdyba
Nariai prašomi nepamiršti, 

kad sekantis priešmetinis susi
rinkimas nyks lapkričio 28 d. 
kur turėsime daug reikalų ap
tarti ir naują valdybą 1977 me 
tams išrinkti 
tas pirm. Paul Masiiionis gim 
tadienio proga ir sugedota‘*Hap- . rasta, to miestuko kalėjime pa 
py Birthday”. Sekė vaišės ir 
malonus pobūvis.

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeU PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. Šestadie 
niais -2-4 vaL po pietų ir kitu laiKu 

pagal anai tarimą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
~ vRTHOPEDAS-PROTEZISTAS
įC.į Aparatai - Protezai Med. Ban 

dažai Speciali pagalba kojom*
į. k (Arch Supports) ir t t.
Vai.: 9—4 ir 8—-8. Šeštadieniais 9—1
2850 West 63rd Sf., Chicago- III. 6G62Y

Toiftfe PRospect 6-5084

GĖLININKAS
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiauo^* g*4ėa ir xxtka-

pi u papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės. 1

ROY R. PETRO (PUWLMX<VAS)
*■ DAUBARŲ SŪNUS

5525 So. HarUm Ava. — 586-1220

Gėlės visoms progoms 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

WEST 64rd STRfefcl
Tele tonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 

Taip pat naujoji Barbaros ir 
Gene D riebi v krautuvė

THE DAISY STORE 
9918 Southwest Hwy Ooak Lawn,

'UlMKITE TUOS SiZNTERIUS. 
KūTUK GARSINASI

. -NAD JltNOSF

Ambicinga vagilė
CHICAGA. — Septyniolikme-

Buvo pasveikiu-Į tė mergina priemiesčio Hasel 
' Crest gyventoja Theresa Killian

■ 0?Hl£ 3 ASCUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pir-, 
x madienio iki penktadienio 12:30 

— 1:00 vai. popet — šeštadieni 
ir sekmadieni nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto. /1

Telef.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

perkraustymai

MOVING
Leidimai — Pilni epdreude

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

Tel, WA 5-8063

MOVING
Apdrauetse perkravetyma* 

II jvairiv atstumu. 
\NTANAS VILIMAS 
m Weet 34 Place 

YeU F Rentier 4-1 M2

Trys Hazel Crest gyvento
jos; minėtoji Killian, Lorraine 

Rožė Didžgalvis, kor. Banks, 18 metų ir trečioji — 14 
’ metų amžiaus, trečiadienio nak
tį apie 11:20 valandą įsilaužu- 
sios į namą, kuriame gyveno dvi 

(moterys, uždegė virtuvės langų 
■ užlaidas ir išėjo..šuniui pradėjus 
loti namo gyventojos spėjo lai
ku. pabėgti iš namo pro užpaka
lines duris. Apie vogimu prane
šime nieko nepasakyta.
.. Palaukusios lauke ir gaisro 
nematydamos, jos nutarė pade
gimą pakartoti ir Miss KilliafY 
grįžo ii1 padegė gyvenamojo 
kambario draperijas ir sofą. 
Kaimynai, kurie tai matė, pa
šaukė policiją kuri rado visas 
tris bežiūrinčia/ į degantį namą. 
Killian ir Banks suimtos, o ke-

i turiolikanietė perduota nepilna
mečių nusikaltėlių pareigūnams.

j Miss Killian vos kelias valan
das policijos daboklėje pabuvusi 
rasta nusižudžiusi — suplėšyto 
lovos blanketo -diržu ant savo ce-x 
lės durų pasikepusi. ,

Killian btfvo apkaltinta dviem 
pasikėsinimais nužudyti, dviem 
padegimais ir vienu įsilaužimu. 
Miss Banks, gyvenusi tuo pačiu 
adresu kaip' Killian, 1683 Head 
st., Hazel Creast. pakaltinta 
dviem nusikaltimais.

THOMSON AS ATSIKERTA
CHICAGA—Depjokratų kan

didatas į gubernatorius Howlett 
apkaltino Thompsons, kad jis, 
norėdamas būti išrinktu į Ilino
jaus tardytojo vietą, kreipėsi pas 
demokratus, prašydamas para
mos.

Respublikonų kandidatas į 
gubernatorius Thompson tuoj at
kirto: “Tie tipai yra kvaili. Aš 
kreipiaus pas respublikonus, bet 
ne pas demokratus”..

Pensininkų S-gos narių susirinki
mas laukiamas i. m. spalio 27 d. 2 
vai. Gage Parke Fieldhouse patalpo
se, Western u* 55 gatvių kampas. Bus 
svarstoma įstatų pakeitimas ir kiti 
reikalą

mirus, josios dukrą Birutę Skorubskienę su 
šeima, sūnus su šeimomis ir kitus artimuo7 
sius nuoširdžiai užjaučiame.

Pijus ir Angelė Venclovai

Didžiai nusipelnusiam Mažosios Lietuvos 
švietėjui v 

šią užuojautą reiškia

AGNES ALEXANDER i 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, buvusi ASCILIENE

.Mirė 1976 metų spalio mėn. 10 dieną ir spalio 13 dieną palaidota 
Lietuviu Tautinėse kapinėse. ,

Velionė Agnes: Alexander negali atsidėkoti tiems, kurie sutei
kė jai paskutinį patarnavimą ir palydėjo ją amžinybės vietą. Todėl 
mes, atmindami ją -ir apgailėdami jos mirtį, dėkojame draugams, at
vykusioms į šermenis, atsiuntusiems gėlių, pareiskusiems užuojautas, 
ir palydėjušiems Į kapus. ,

Dėkojame solistui Algirdui Braziui už giesmes, himnus ir kalbas 
laidojimo apeigose, dėkojame muzikei Genovaitei už palydą. Dėko
jame laidotuvių direktoriams Jonui ė. Evans ir sūnums, už manda
gų patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunesusiems ją. ii amžinojo 
poilsio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems giminėms, drau
gams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų mylimoji, sakome: — Rainiai 
ilsėkis šaltoje žemelėj.

Nuliūdę lieka: Duktė, žentas, anūkai, seserys ir broliai, giminės.

3E-

1 (10% o*.) cun 
rhkkm broth

1 rannO bay leaf, erumHrd 
% teaspoon basil, crumbled 
% teaspoon wilt 
Ml teaspoon pappe^

1% KabUapootu torfettareh 
Thin spaghetti

The all-American frankfurter adapts easily and tastefully to 
this economical, sure-to-pl ease 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 serving 
for a family of five.

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

Choose canned California ripe olives in one of the smaH®rt 
pitted sizes for this dish (there are nine size* to choose from—• 
all the way up to Super Colossal).

OLIVE-FRANKFURTER SKILLET SUPPER
(Make* 4 to 5 serving*)

cups eanned pitted
California ripe olives

1 (14K) package 
frankfurters

įį eup sliced green onions
2 tablespoons cooking oil
1 (14b.) can temato wedges

Cut olives in wedges, cut franks in 1-inch diagonal siloes. 
Smite olive wedges, franks and onion in oil slowly for five 
minutes. Add tomatoes, broth, bay leaf, besti, salt and pepper. 
Bring to bod, lower beat and simmer, uncovered, five min
utes. Blend cornstarch with 2 Ubleapoons cold water. Stir 
into the hot mixture and cook, stinwg until mixture thlckeoe 
atiahilr. flerwt with hot

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI 
KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIU!
Ht&ui Ir tyli visi žemė, dži;ugusi ir linksmai lūkauj*1*.

Iza. 14:7.
Dėkojame Dievui už tokį brangų ir širdį palinksminantį jojo pažadą, 

kuris bus įvykdytas tada, kai bus įsteigta žemėje ilgai maldose prasytoji 
Dievo nepajudinamoji karalystė, kurios Karalius karaliaus teisingume ir ku
rios kunigaikščiai darys teisybę. (2r. Iza. 32:1; Pat. 14:7). Iš tikrųjų šita 
karalystė, kaip pranašo pasakyta, bus “visų tautų pageidavimas”. Jos vei
kimu bus palaimintos visos žemės tautos ir giminės. Joje bus suteikta žmo 
reius pilno ir amžino gyvenimo laimė, ramybė, sveikata, atilsis, saugumas, 
gerovė ir tobula teisingumo ir meilės valdžia. Visi pavojingi, kenksmingi 
ir nepataisomi žmonijos priešai bus sunaikinti nuo žemės paviršiaus.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mi
rusieji? 1 tą klausimą atsako knygutė kiltis po mirties", kurią sausits 
nemokamais Rašykite:

K ZAVIST, 3715 WEST 66rh STREET, CHICAGO, ILL. 60629 ___
IV. RAITO TYRINĖTOJAI

s TĖVAS 1R SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\ 2533 W.-Tlst Street
w <> Telef.: GRovehiR 5-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ TUTOMOBHJAMS PASTATYTI

E U D EIKIGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4SO5-O7 So. HERMITAILE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0441*.

MODERNIŠKOS AIR-CONDH JONEI) KOPLYČIOS

Chieagos
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Assocjacijo

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENA 

IR NAKT|.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayetie 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LiTUANlCA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69lh STREET REpuhlic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY. Palos Hills, III. 974-4410

3354 .<to. HAL8TED STREET



HELP wanted FEMALE
Darbininkių reikia

SKAMBA KAIP PASAKA
Saudi Arabijos princo planai I !

bijos Įlanką galima penkiais 
okeaniniais vilkikais. Vienas 
toks ledo luitas duotų apie 
20.6 milijonus galionų gero ge
riamo vandens. Tokio kiekio

J užtektu pusei iteikalavimų pa
laidos pas- lenkinti Jidda miestui, mūsų 

svarbiausiajam uostui per išti
sus metus. Jei mes pasirinksim, 
ledu kalnu planų, tas mums 
kaštuos tarp pustrečio ir pen
kių bilijonų dolerių per ištisus Prie Rėmėjų vajaus, 

atrodantys pla- metus”.

Saudi Arabijos princas Mo
hamed al Faisal yra Jungtinė-

I se Valstybėse išgyvenęs 16 me
1 tų ir lankęs keletą universite
tu.

Saudi Arabijos princas Mo
hamed al Faisal, mirusiojo ka 
taliaus Faisalo antrasis sūnus 
ir karaliaus Khalid pusbrolis 
būdamas Chicagoje spaudos 
konferencijoje trečiadieni pa. j 
pasakojo apie savo 
langas apsirūpinti 
vandeniu tinkamu 
nai ne vien gerti ir 
dykirinoje pasėlių laukus drė
kinti.

Fantastiškai 
nai iš Pietų Ašigalio (Antark-* 
tikos) atpludyli ledų kalnus 
šiandien svarstomi kaip nebe
tolima tikrovė.

Reporteris paklausė: “Neži
nau, ar tai marihuanos persirū 
kiu.sio fantazija, ar rimta kal
ba. kad Saudi Arabija planuo
janti importuotis ledų kalną?”

Princas atsakė: “Tas kalti
ninkas esu aš pats. Tai nebe 
tolima fantazija, kaip ji a tro
lio’’. Jis pats dabar grįžtąs iš 
Washingtono, kur jis pasirašė 
paktą, kuriuo Saudi sumokės 
-SI00 milijonų už Amerikos pa
galbą išspręsti sviežaus van
dens problemas. Jo dykumose 
gyvenanti tauta nori įmanomai 
greičiau tapti industrine vals
tybe su savo pramone ir agri
kultūra. Vienai ir kitai reikia 
daug sviežaus vandens. Okea_ panaudoti atominius ginklus, 
no vandens nusurinimo proce- “Bet, gal galiu jums pasakyti 
sas yra tiek iškaštingas, kad štai ką: jei jie-mes (tokią bom- 
palginant su ledų kalnų parsi- bą, jus .nebegausite alyvos”, 
gabenimo skema atrodo leng- baigė dykumų princas. J. Pr. 
vesnė ir pigesnė.

“Mūsų . nudruskinimo planai 
reikalauja 700 milijonų galio
nų sviežaus vandens kiekvieną 
dieną”, kalbėjo princas, bet 
norint tuos kiekius gauti nu- 
druskinus jūrų vandenį, reikia 
investuoti kapitalo nuo §10 iki 
§15 bilijonų ir dar S10 bilijo
nų elektros jėgai visiems tiems 
įrengimams varyti.

“Bet mylios ilgumo ir 800 
metrų platumo ledo kalną iš 
Antarktikos pervilkti į Šara-

ir užtekti- 
virti, bet ir

■^iį£ Lienė, Raimonda Apeikytė^ Ri
. nitautas tįapšys ir Antanas Pa

T*' vasaris dalyvaus Los Angeles
.šv. Kazhnt&^i lietuvių parapi-, ORDER TAKER
jos naujosios salės atidarymo Full and part time available. 45 

ap- iškilmėse ir banketo programo wpm accurate typing required, 
(Heavy telephone taking orders.
No soliciting involved.WiH train 

BENSONATLLE AREA
CALL 595-8180, Ext. 44.

FOR APPOINTMENT

- — Milda ir Antanas .S. Vai
vada iš Virginia valstijos, ; 
gailestaudami, kad negalėjo je lapkričio 20 d.
dalyvauti Naujienų bankete, — Kun. Boleslovas Liubaus- 
sveikindami jo dalyvius, savo kas, gyv.- Hot Springs, Ark., mi- 
ir Mikalinos Baronienės vardu, rė spalio 18 d. Ten pat buvo ir 
atsiuntė Mašinų fondui 24 dol. palaidotas. Toje vietovėje išgy- 

tveno 2 metus.Dirbo New Yorke 
Wil *r l^nsilanijoje. Amerikoje gy

veno nuo maždaug 1939 m.(at- 
vyko prieš, pat karą). (K.J.B.) 

"j — Rasa šarauskienė išrinkta 
.Lemonto lituanistinės, mokvk- 
įlos Tėvę komiteto pirmininke.

— K. J. Kudukis, London, Romas Kristopaitis —viceprm., 
Ont, Canada, pratęsdamas iš Vytenis Darnusis — sekr., Al- 
anksto be raginimo savo pre- [ gįs Strimaitis — ižd., Mari ja Vi- 
numeralą^ kartu su gerais Įin-{ias ir Algirdas Venckus — na- 
kėjimais laikraščiui ir darbuo- riais.
tojams, atsiuntė Masinu f on- ' 

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKEJ1MAIS

i DEL VISŲ INFORMACL~7. KREIPKITĖS I

REAL ĘSTATS «=OR SALc 
Namai, Žemė — Pardavimui

Dėkui už laišką ir už auką.
— Stanley K. Kasias, 

low Springs, III., prisidėdamas 
~‘ , atsiuntė

Naujienų paramai ^19 auką

MACHINISTS
Experienced Bar & Planter Opera

tor wanted. Minimum of 2 years ex
perience^ Top rates.

Hospitalization, vacations, pension
& 11 paid holidays indudng your 
birthday.

Come in or call Jerry Prim —
. 597—7550
4101 W„ 126th St; Alsip. Ill.

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 V:. Cermak Roac Chicapn E Virginie 7-7747

Jo planai siekia net pakeisti
savo krašto klimatą. “Per ateiduĮ §15. Jonas Mejus iš Toron- 
nančius 30 a0 50 metų mes no-įto atsiuntė $6. K. Strikaitis, iš 
rime vidutinę metų temperatū-, Winninpego savo gerus linkė- 
rą (kuri dabar siekia 100 laips jimus atlydėjo 5 dol. dovana, 
nių Fahrenheito) numažinti 9 Dėkui visiems.
ar 10 laipsnių. “Jei mums tai 
pasiseks, mes galėsime padaw- Ca isid.d ie Rėmė.
ginti ir padazninti lietaus o00, 
kilometrų ilgumo srityje Sau
di Arabijos pietvakariuose”.

Baigiant, princas palietė ir

Vidurinių Rytų politinį klausi- vardės prašė neminėti. B. Vi-;
mą. Jis laukia daugiau gink- gelis iš Mays Landing, N J, pra- vtetaamaZ Jaus
luotų susirėmimų tarp arabų • tęsė be raginimo savo prenu- iš Amerikos ekonominę parama 
ir Izraelio ir Izraelio mėginimą 1 meratą ir atsiuntė $4. Dėkui vi-kraštui atstatvti

— B. Draugelis iš Fallbrook

Vietnamas nori 
santykių su JAV

Radijo pranešimu, Vietnamas 
suėjo į sąlytį su JAV pasiųstu 
iš valstybės departamento atstoju vajaus, atsiuntė penkinę , .j . ,r .v vu pasikalbėti taikos reikalais.Naujienų naudai. Tautietis is o , . . ... ,T . , v . , . XT .. Sekr. Kisingens, užklaustas

os nge es uzsisa e - aujie-^ spaU(jos atstovų, pareiškė, kad 
nas ^enenen.s melams, betapą dipl()matiniai santyUai su s.

’ Vietnamu turės būti sutvarkyti.

S E T-U P M A N
Experienced besi red.

• 9 paid Holidays,
• Vacation,
• Sick benefit insurance.

LAD LORA Co.
8360 So. Rirkhoff, 
Chicago, Illinois 
(600 West) 
Phone 487-9191.

ERDVUS mūr. 3 meg- bungalow i 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alum, langai, did. garažas.

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pajamos. Ar
ti 59 ir Talman.

PELNINGAS iąvestavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa, 
žemi taksai. Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance. Income Tax

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

Erdvus 4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis saldymas. Pne 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3.750.

72-TROS ir Artesian. 2 butų mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26.500.
...71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. $18.000.

BUDRAITIS REALTY CO.

4243 W. 63 Street 
Tel.: 767-0600.

135-TA IR ARCHER AVĖ. ' 
LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861.

— ‘‘Pirmyn” choras lapkričio 
mėn. 14 d. 3 vai. p. p. dar kar
tą stato ’’Grafo Liuksemburgo” 
operetę. Lietuviškoji visuome
nė kviečiama šią operetę pama
tyti ir tuo prisidėti prie miru
sio muz. K. Steponavičiaus pa
gerbimo, nes tik jo garbei yra 
ši operetė kartojama. Operetei 
vadovaus muz. D. Lapinskas. 
Bilietus galima gauti “Margi
niuose”. (Pr.)

meratą ir atsiuntė $-1. Dėkui vi|kraštui atstatyti.
siems. I _ . • v

• ? Bet pries taikos sutarti pasira-
— Sam Balčiūnas, Glendale}: §an^ Amerika vis dėlto pirmiau- 

Cal. pratęsė iš anksto be ragi-:sja nori išaiškinti likimą neži- 
nimo savo mainytės prenume- nia kur dingusių Amerikos ka
ratą ir atsiuntė §4 Naujienų pa reivių, kuriu priskaitoma neto- 
ramai. Ta proga jis taip rašo: H 2 tūkstančių.
“Mano miela motina man sa- -- ---------
kė, kad ji skaito Naujienas ROMA.. Ministerio pirmi-
nuo 1914 m. Ji tada atvažiavo. ninko Gulib Andreotti kabinetas 
į Ameriką ir apsistojo mažame . priėmė bilių, kuriuos -pagriežti- 
Portage miestelyje, Pensylva-' narna Italijos saugumo kontro- 
nijos valstijoj. Iš pradžios pirk.lė. Nuo šiol karinė žvalgyba ir 
davo kioske. Tai buvo tik vie-! civilinės kovai prieš teroristus 
no lapo dienuaštis. Naujienos Įstaigos sujungiamos į vieną 
gerėja ir tobulėja. Linkiu jų! agentūrą, kun bus atsakinga pa- 
darbuotojams geros sveikatos”. čiam premjerui ministeriui. Val- 
Dėkui už laišką ir už auką, o džia įpareigojama apie saugumo

gerėja ir tobulėja.

ilgametei mūsų, skaitytojai po
niai A. šalčiūnienei siunčiame

Ministerio pirmi-

operacijas parlamentui du kar
tus per metus pateikti raportą.

Sunaikins daug 
paukščių

WASHINGTONAS. — Ameri
koje žiemojančių, ar perskren- 
dančių juodųjų paukščių numa
toma bus sunaikinta koks 10% 
ir varnėnų apie 10 milijonų kiek
vienais metais, jei jie pasirodys 
pavojingi žmogaus sveikatai ir 
saugumui. ’ .

: i į a i !%‘
žiemojančių Amerikoj e paukš

čių,- manoma, gali būti koks 500 
milijonų. Pasak vidaus reikalą 
sekr. T. C. Kleppe, paukščiai bus 
naikinami tik tuomet, kai kitos- 
išeities nebus ir kai tuo nebus 
pakenkta pačiai gamtai. Esą, 
paukščių išmatos didina žmonių 
susirgimus kvėpavimo organais, 
taip vadinama Histoplasmosis 
liga.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga
rantuotai ir sąžiningai. 
„KLAUDIJUS PUMPUTIS .

4358 So. Washtenaw Ave. S 
Tel.: 927*3559

Didžiausios koiliy 
pasirinkimas a 

pae vienlDtell -J 
UetavJ kailininką, 

Chicago^ ------

NORMANĄ

185 North Wabash Avenua

Tel. 263-5826 
(įtaigos) ir 

677-8489 
(buto)

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ąžolyno 

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

VIENINTELĖ STILINGA 6 kamb. 
9 m. rausvo mūro rezidencija ir 2 
auto garažas. Puikūs 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.
auto mūro garažas.

PLATUS LOTAS 
ligoninės Pigus.

Nauja elektra. 3 
$44,900.
arti šv. Kryžiaus

2625 WEST 71 STREET
Tel 737-7200; arba 737-8534

NAUJU SKAITITOJŲ VA.IUS
fTIUJIENOSS šiemet suėjo 60 metą. Minint tą sukakti, gerbiant pirmoje 

Amerikos lietuviu dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmfi- 
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel
biamas Naujieną, platinimo vajus.

NAUJIENOS tvirtai itcvi ir kovoja už Lietuvos ir pavergtu lietuviu laisvę, 
neidamos ir nesidėdamos į sandėrius su okupantais ir jį {galio 
tiniaix.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes. Ju bendras institu
cijas ir remia visu lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

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

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metu proga 
skelbdama platinimo vają kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūną pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrašio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuvišku reikalą renesansą.
KAINUOJA: Chlcagojt Ir Kanadoje metime — $30.00, puse* metu — $18.00, 

trims mėn. — SS30, vienam men. $3.00. Kitose JAV vietose metami 
— $26.00, pusei mėty — $14.00, vienam mėn. — $230. Užsieniui 
w — $31.00 metams. Susipažinimui slunčUme saveltf nemokamai.

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą. 
M M M —I MV « M* MM JBB IM M* IM JMI * m MT M? —» MM"

NAUJIENOS,
T 39 So. Halsted SL,
Chicago, Ill. 60608

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

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

P A VARDE IR VARDAS________________________________

ADRESAS ______________________________ ______

6 _ NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI____ Tire«rf*y, U, 1976

gerus linkėjimus.
— Chicagos miesto kolegijos 

lapkričio mėn. pradės įvairius 
vakarinius kursus suaugusiems. 
Southwest kolegijoj, 7500 So. 
Pulaski B-d., kursantų registrą 
cija bus lapkričio 12 d. 3 — 8 
vai. vąk. 800-B kambaryje. | 
šioje kolegijoje buvo lietuvių 
kalbos kursai pradedantiems, 
nesusilaukė tinkamo dėmesio 
bei propagavimo.

— Metinis Chicagos Tautybių 
Festivalis — paradai, parodos,’ 
programos ir mugės bus spa
lio 30 ir 31 d. Navy Pier halė
se. Dalyvaus apie 50 tautinių 
grupių, kurių renginius matys 
virš 100,000 žmonių. Festivalio 
atidarymas Bus šeštadienį 11 
vai. ryto, šią tautybių šventę 
globos miesto meras Richard 
J. Daley. Miesto kolegijų vado
vybė turės savo paviljoną, pa
vadinta We Teach Your Lan
guage.

— Mokslo ir Pramonės mu
ziejus jau pasiruošė metinei 
Kalėdų programai bei tauti
nėms eglutėms. Parengimų len 
telėje Lietuvių Diena yra pati 
pirmoji — gruodžio 2 d. Lap
kričio 1-14 d. muziejuje bus 
vaikų literatūros bei knygų pa 
rodą.

— Julija Daraškaitė iš Hub 
bard aukšt mokyklos gavo iš 
National Merit stipendijų fon
do pagynimo raštą. Ji planuoja 
studijuoti Northwestern uni
versitete. .

— Vladas Pažiūra, Los An
geles lituanistinės mokyklos 
vedėjas, šv. Kazimieto lietuvių 
parapijos biuletenyje pranešė, 
kad šiemet mokykloje mokosi 
apie 120 mokinių. Daugelis jų 
atvažiuoja iš tolimesnių vieto
vių, tačiau yra arčiau gyvenau 
čių, kurie mokyklos nelanko. 
Kviesdamas juos į mokyklą, 
primena, kad geriau vėliau, ne 
gu niekad. Patarimas tinka 
daugeliui kitose vietovėse.

— Algirdas Brazis, Birutė 
Dapšitni, Janina čekanaiu-

O T; A SUSIVIENIJIMAS
I j LIETUVIŲ

AMERIKOJE
SLA — jau 50 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau 

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bės apdraudą ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpines 
pagalbos pagrindu. .< ’

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono dolerių kapitalą, 
tad jo apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gaŪ 
gauti įvairiu klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA — AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuviškų KLUBŲ ir draugijų na
riams. Už $1,000.00 akddentalės apdraudos mokestis $2.00 
i metus.

SLA — kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės i kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausite spausdintas informacijas, jeigu paražysit:

LITHUANTAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., Chle»go, Iff. 60629. — Tel. WA 5-2737 

3333 So. H»lit.d ?t., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320 
V. VALANT1NAS

Banke sąskaita Bražinskams
R. L. Bendruomenės Centro 

Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti daug iškentė j usius ■ Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai - atidaryta sąskaita — 
Nr. 1681, Midland Savings and 
Lu«x association, 2657 West 
69th Chicago, Ill. Posėdžio 
meru Duvo surinkta graži pra
dinė suma.

Visuomenė prašoma savo au
komis paremti Praną ir Algir
dą Bražinskus. - (Pr.)

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
mis formomis — $3.50.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIA NOREIKIENt — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th SU Chicago, HL 60629 • Teh WA 5-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prakly.

MAISTAS Ii EUROPOS SANDĖLIŲ.
e —-i ii-.ee i ■ ——■ ii !■ ii———nu i i.jį. .umttup iu■■ ttt.jtZ

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pi iru r (r sąžiningas patarnavimas. Nanjansi kraustymo 

įrankiai. Dry metų patyrimas.
AL NAUJOKAITIS II

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL S0636. TeL WA 5.9209 . I
-JAI; ■! J!    

Į Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

| F*. NEDZINSKAS, 4065 Arch*r Are f

11 Chlc»5X>, IH. <0672. T»l. YA 7-59W j

BUILDERS AND CCWTRACTORJ 
Nemo Stityh* Ir Remontu

FETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS FETINGU, savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE. 

Chicago. Hl. 60609 Teel. VI 7-3447

D t M E S I o 
52—ao M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkam*

Kreiptis
L L A U R t T ! 5 

4M5 Sc. ASHLAND AYB. 
5234/43

r M ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 Maplewood^ TaL 254-7450
Taip pat daromi varHmaL giminių 
likvlenmal, pildomi pilietybės pra- 

iymal ir kltolti blankai.

SKAITYK IR KITAM k'ATARK
SKAITYTI ’BAUJIEHAS’




