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IHINOJAUS ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI
v:

Penki dabartiniai ir buvę IHinojaus valstijos Atstovų-Rūmų 
Įstatymų leidėjai — piliečių atstovai — nubausti 3 metais kalė
jimo ir 5’,000 dolerių pinigine bausme kiekvienas. Be to, tarp- nu- i 
baustųjų įstatymų leidėjų ir vienos betono darbų bendrovės-buvęs 
tarpininkas P; V. Pappas atskirai nubaustas 3 metų kalėjimo ir 
■10,000 dol. pinigine bausme.

Diaugiausiąi visus nustebino 
pripažinus kaltu ir nubaudus 3 
metų kalėjimo ir piniginę 5,000 
doL bausme buvusį sen. D. D. 
Carpentier, kadangi US tardy
tojo padėjėjas J. F. Holderman 
prašęs jo pasigailėti?,.Carpen-' 
tier elektroniniais įtaisais - slap
tai' užrašė kyšių reikalais pasi
kalbėjimą, kurio metu buvo siū
loma 50,000 doŲ kyšis ir jis teis
mo metu-bendradarbiavo su . nu- 
•sikaltiusius kaitinančiais ądyo- 
.katais.. :

Bylą 'nagrinėjęs ,ir bausmes 
.skyręs teisėjas G .N. Leighton 
pasakė, jei , Carpentier nebūtų Hč publikose susidėjimą. Praei-

■ prisidėj ęs 7 prie" kyšio,: nusikal- ‘ 
timas, nebūtų įvykęs.’

PREZIDENTAS FORDAS UŽTIKRINO! 
ATSAKYME AMER. LIETUVIŲ TAR

Prez. Fordo vardu jo koresondencijų direktorius R. I. 
atsakė j Alto pirmininko pavaduotojo T.. Blinstrubo tel 
užtikrindamas, kad Bražinskai nebus grąžin ti į Sovietu 5 
su kuria JAV net neturi ekstradikcijos sutarties.

“---- 7 j Bražinsku reikalą spr

Rinkimai prez. Fordo-^”
! nebūtų suteikta politini 
gėlių teisė, normaliai j 
grąžinti Į Venecuelą.

Didėja susidomėjimas 
antradienio rinkimais

PRINCETON, N. J. — Seniau 
visi pranašavimai rodė, kad šiuo
se rinkimuose balsuojančių nuo
šimtis bus mažas, bet vėliausios 
nuotaikos rodo, kad - bals uoto j ų 
skaičius didėja ir Gallup Poll jau 
rodo dalyvaujančių net 56 nuo
šimčius. Daugdis mano,. kad 
kandidatų debatai žymiau sukė-

PRANAS IR ALGIRDAS BRAŽINSKAI

tuose prezidentiniuose rinkimuo
se 1972m. balsavo“ 56 nuošim
čiai, 1968 m. — 61%, 1964 m.

- r. -.V-.- - - -- , r . _ .

yęs atstovas .F.' P, North," sen.
< KennethW? Coiirs:Ir biivęs sen. .

Jack E. Walker. Jų gynėjai sa-i visi balsą turintieji, lįętuvįąi pa- 
’ ko — ‘ skųstis ’ aukštesnei teismo 
. instancijai.

[būš balsavę šį antradienį,; greit 
žinosime. Labai geistina, kad

• _ _ * -• ‘i-.*', a . . • z .." m-. ■

dętų balsų nuošimtį padidinti.

Bendromis pastangomis 
3 vyrai išgelbėjo žmogų

CinČĄGO. — Ketvirtadienio 
rytą greitajam traukinėliui arte-; 
jant į 35 ir State. street .susto- 

vrA diT-crA c - u-- {jimo stotį ‘nuo platformos ant -MASKVA. — Sovietu valdžia j, . j ,x - ‘« v.„ . ■■■, .. - . įbegiu nukrito žmogus. .Tai.pa-nanrase viena britu bizmenu r i • m.matęs traukinėlio laukęs .Theo
dore Baįęntind nušoko nuo plat
formos ir dviejų kitų padedamas 
spėjo tą žmogų iškelti; Laiku 
pamatęs gelbėjimo akciją, kon
duktorius spėjo traukinį sustab
dyti per 12 pėdų atstu. - ‘

‘t’ ■ ‘ t

Suimtas “didžiausias
XX amžiaus plėšikas” įį •

NICE, Prancūziją, —. Albert 
Spaggiari, buvęs paratruperis, 
prisipažino policijai, kaip jiš 
planavo ir praėjusį lieposx mė
nesį įvykdė Rivieros banko api
plėšimą,, iš kurio pagrobė, nuo 8 
iki 10 milijonų dolerių. Spaggia
ri'kaip paratruperis kareivis ko
vojo Indokinijoje ir Alžyre, vė
liau Nicoje suorganizavo prieš- 
komunistinį sąjūdį ir. atidarė fo- 
to-studiją, o Rivieroje iš. profe
sionalų kriminalistų sudaręs gau
ją su jos pagalba įvykdė pagar
sėjusį “didžiausią apiplėšimą 

Į dvidešimtajame f. šimtmetyje”. 
Policijos tardomas jis išdavė sa-

Maskvoj tardomas

“paprašė” vieną britų biznierių 
C. J. Belitsky pasilikti Maskvo- 
je kol bus baigtas tardymas dėl 
įvykusio gaisro viešbutyje,, ku
riame sudegė T. amerikietis. Bri
tų ambasados žiniomis, Vickers 
Ltd. atstovas Bėlitsky turėjo 
du. “pasikalbėjimus” su polici
ja. Gaisras Įvyko National vieš
butyje prie Raudonosios aikštės, 
.kur apgyvendinami svečiai iš 
užsienių. Gaisrui kilus, nakties 
metu apie 300 svečių pidžamo- 
sė išbėgo šaltyje į gatvę,, jų tar
pe 57 turistai iš Grosse Pointe, 
Mich.

PABALTIJO VALSTYBIŲ ATŽVILGIU
telegrama Alto pirmininkui -

Jijnmy .Carteris telegrama atsakė į Alto pirmininko K. Bo
belio užklausimą apie jo planus Baltijos valstybių atžvilgiu.

Carteris pareiškę, kad jis ,vi
suose ekonominiuose ir diploma
tiniuose santykiuose su Sovietų 
Sąjunga panaudos veiksmingiau
sias’priemones sustiprinti pri
spaustųjų rankas.; Pasmerkda
mas Sonnenfeldt’o doktriną ir 
Solženicino nepriėmimą, Carteris 
pasisakė norįs, kady detentės 
veikimas būtų abipusis, siekiant 

’taikiu- keliu ateinančio pasikei
timo komunistų sistemoje.

amerikiečių
'; 7‘ LANBERIS, Wales. — Ketu

riolika. nepilnamečių amerikiečių 
studentų ir trys suaugę vadovai 
buvo išgelbėti, .praleidę šaltą Šia-, 
pią . naktį susiglaudę ant briau
nos Snowdon kalno- viršūnėje. , 
Snowdon skaitomas aukščiausiu) vo gaujos narius, kurių šeši jau 
kalnu Wales kalnyne. Išgelbė-j 
tieji studentai yra vaikai JAV 
karo aviacijos tarnautojų Wood
bridge bazėje, Sussex, Anglijoj.

Peronienė perkelta
X * ■ 1 . ' ” . T-- ' • j f M

Mad -našlės suokalbis 
nužudyti Kuofengą

T BOSTONAS. — Boston Globe 
penktadienį paskelbė žinią iš Pe
kino. kad Maoi. Cetungo našlės 
Chiang Ching siutas žudikas kė
sinosi nušauti procesijoje einan
tį naująjį kinų komunistų parti
jos pirmininką. Hua Kuofengą.- 
Teroristas .apšaudė procesijoje’ 
eilėje .pravažiavusius pirmuosius 
du automobilius; bet Hua mir-; 
ties išvengė kadangi jis važiavo 
trečiame automobilyje, kurio 
neapšaudė. Suimtas asmuo, kurs 
tardomas prisipažinęs veikęs pa
vestas Chiang Chi fig ir kitų, no
rėjusiu nuversti Kuofengo vai-, 
džių. , / - A a. •

Mūšiai Libane
BEIRUTAS. — Pirmą kartą 

po devynių dienų paliaubų per
traukos Beirute vėl prasidėjo 
“karšti” mūšiai išilgai visos li
nijos, skiriančios sostinės kata
likus ir mahometonus i dvi da
lis. Mūšiai dar pasmarkėjo, kai 
Į .pietryčių Libaną grižo daugiau 
palestiniejių. Penktadienicrnakjt 
Beirute 45 žmonės užmušti ir 
65 sužeisti. Tai jau 57 paliau
bų sutartys sulaužytos. ,

Charles rengiasi 
pradėti karaliauti
LONDONAS. — Britanijos 

princas Charles, kurs šiuo metu 
yra Britanijos laivyno vieno mi- 
nogaudžio laivo kapitonas, pla
nuoja nuo ateinančio' gruodžio 
baigti savo 5 metų tarnybą karo 

‘laivyne ir pradėti ruoštis perimti 
iš motinos valstybės laivo va
dovybę. Karalienei Elzbietai jau 
artėja 25 metų karaliavimo su
kaktuvės.

* ’ - - L - -- . s
r , * ‘ t

Meksikoj ekonominė

BUENOS AIRES. — Buvusi 
Argentinos prezidentė Isabelė 

de Peron iš kalnuose esančios 
vilos, stiprioje apsaugoje atvež
ta j jūrų bazę'iarčiau Buenos Ai
res. Ji stipriai saugoma. Jų gali 
lankyti tik artimieji fr jos ad
vokatai. Ji kaltinama išeikvo
jus savo naudai 1 mil. dol. vieno 
menės pinigų.

sugauti, 
žemės drebėjimas 

Vakariniame Inane L r

JAKARTA, Indonezija. — 
Smarkus žemės drebėjimas penk
tadienio naktį sukrėtė Indone
zijos provinciją Vakarinį Iraną, 
kur praėjusį birželio mėnesį pa
našiame drebėjime žuvo 3,000 
žmonių. Provincijos sostinėje nvUv<v.« -
Jayapum drebėjimo išgąsdinti į nų nėra pakankamos priemonės 

sutvarkyti krašto irstantį ūkį. 
Geriausia, esą, priemonė, tai leis
ti užsienio kapitalui laisvai vers

tai yra vienas- iš smarkiųjų šie- tis Meksikos viduje Užsienio ka-
* ’ pitalistų įkurtas Meksikoje ga- 

jr’pMkytiM įmonės tegali 
* 'pagelbėti kraltė’SkiuL

MEXICO CITY — Meksikoje 
įsigalėjusi ekonominė križė var
gina kraštą. Nedaug ką padeda 
ir pėzo nuvertinimas. Pasak 
Meksikos parlamento lyderio Au
gusto Gomez Villanueva, nei kon
trolė valiutų, nei kontrolė kai-

žmonės panikoje- išbėgo iš na
mų. Drebėjimas pagal Richte- 
rio lentelę buvo 7.6 smarkumo,

met visame pasaulyje. Apie pa^ 
dalytus nuostolius-dar žinių 
gauta.

Demokratiją žada 
po dvylikos metų 

BANGUOK, Tailandas^— Mi- 
” hišteris pirmininkas Tanin Krai-, 

viksiėn gindamas karininkų su
ruošia perversmą, “užtikrino’k 
kad po 12 metų bus grąžinta 
pilna, demokratija, o tiek metų 
esą reikalinga . padėčiai stabili-- 
zuoti. CIvHinis ministerių kabi
netas esąs reikalingas kariuo
menės kooperacijos ir tokią ko
operaciją teikianti 22 narių inili- 
tarinė taryba. “Mes turime tu
rėti šiek tiek dantų. Mes gi h'ė?' 
galime būti lyg austrės (oysters) 
be kevalo.. Kad galėtume gy
vuoti, turime turėti apsaugos ke
valą ir toki kevalą teikia ka
riuomenė”, kalbėjo Kraiviksien.

Kur gauti dolerių 
t i* ' m j MJungtinėms Tautoms

NEW YORKAS.—Saiidf Ara
bijos ambasadorius Jamil Bar»o- 
dy pasiūlė planą kaip išvaduoti 
iš finansinių sunkumų Jungti
nes Tautas būtent apdėti “ne
skausmingu” mokesčiu ekspor
tuojamą j kitas šalis alyvą, po 
vieną centą statinei. Tai būtų 
tik. po trisdešimtadaliūs vieno 
nuošimčio nuo alyvos galiono; 
“Tai yra toks mokestis, kurio 
net niekas nepajustų”, užtikri- 

| no Baroody. ’ ' ' ■

puseje
HOUSTON. — Prez Fordas 

rinkiminėje kampanijoje, paty-* 
ręs. kad rinkiminiai daviniai pa- . 
lankūs, kad jis tik i'J tėra ats
ilikęs nuo demokratų kandida
to Carterio, džiaugdamasis pasa
kė: “Mano oponentas yra smar
kus, ardantis ir Įtūžęs”... Kada ; 
opozicija, pasak prezidento, pra-l: 
.deda pylimo skyles užkaišinėti 
pirštais, mes tuomet Įgyjame ' 
Inercinės jėgos ir tuo galima j 
džiaugtis.

Harriso surinktais daviniais, 
prez. -Fordas buvo atsilikęs nuo ■ 
Carterio 39 taškais tuoj demo-l 
kratų .^-konvencijai pasibaigus,

TPrėz. Fordas išklausė 
katalikų mišias lenkų b; 
je Buffalo mieste ir pass 
bą 5,000 miniai. Taipg 
dentas kalbėjo kitose Ne> 
valstijos vietose, pažad 
sumažinti mokesčius ir 
Amerikos vandeni bei c

Prez. G. Ford
New Yorke

NEW YORKAS. — Pi 
nės kampanijos valanda 
nes kampanijos valandas 
rė New Yorko balsuotoj 
kėdamasis laimėti jų sir 
ir tuo būdu nugalėti Ne\ 
ir visoje valstijoje dei 
kandidatą Carteri. New 
jau respublikonu buvo 
tas demokratams, bet pa; 
surinktos žinios suteil

14. tasku ..mąziau~ respublikonų 
konvencijai praėjus rugpjūčio 
mėnesyje ir spalio 29 d. surink
tais daviniais Carteris gautų 
gautų 4-5% balsų, o prez. For
das — 44%, jei spalio 29 būtų 
buvę rinkimai.

Prez. Fordas St. Louis rinki
minėje kampanijoje pasakęs, '- - -f * *
kad jis jau tikrai laimėsiąs. Pre
zidento rinkiminės kampanijos 
štabas įsitikinęs, kad .prez.- For
das laimės New 'Jersey, Ohio, 
Pensilvanijoje, Ililnojuje, Michi- 
gane, Kalifornijoje, Teksase ir 
gal būt New Yorke.

Howlett kaltina

CHICAGA. — Demokratų kan 
didatas į IHinojaus gubernato
riaus sekr. Howlett, nepatenkin
tas spaudos rašiniais, kurie iš
kelia, kad jis yra toli atsilikęs 
nuo respublikonų kandidato 
Thompson Į gubernatorius, pra-

Carteris Kalifui
SAN FRANCISKO. - 

j kratų kandidatas Į pre? 
Carteris visas savo r in 
anuotas nukreipė Kali: 
linkme. Jis žūt būt Kai 
nori įsidėti Į savo laimiki 
ši. Būdamas Kalifornijo 
teris puolė buvusį pr< 
Niksoną ir visaip jj nieki 
kabindamas prie to vežii 
prez. Fordą.

Rinkimų proga, Kalifi 
buvo nuosavybių mokės 
skelbti dvigubai. Carteris 
sigavęs labai išpeikė resj 
nu administraciją, nežiūri 
Kalifornijoje mokesčius

dėjo-kaltinti spauda, sakydamas, demokratų administracija 
kad ji IHinojaus rinkikų tarpe gujama demokratų gub
yra labai nepopuliari ir todėl ge
riau būti be jos. Esą, Howletui 
geriau vesti kampaniją prieš 
spaudą, nekaip prieš respubliko
nu’ kandidata.

n aus.

SENATORIAUS MEILUŽĖ - PIETŲ (
KORĖJOS PATIKĖTINĖ

. : f

WASHINGTONAS. — Mano-
DETROITAS. — Detroito spauda rašo, kad Kongreso bibliot^į^ kad'sėkantis Amerikos kon- 

koje dirbanti knygų anaiistė B. J. Ackerman yra sen. D. W. Riė'glė gTegaš^ų-iažirts mokesčius norė- 
meilųžė ir P. Korėjos patikėtinė. Ji yra elektręniniais įtaisais už- |damas gyviau pajudinti prade- 
rašiusi pasikalbėjimą su sen. Riegle.

P. Korėjos kyšių skandalą ty
ria FBI ir federalinis prisieku
siųjų teismas. Patirta, kad P. 
Korėja yra išleidusi kyšių rei
kalams 1 mil. dol. ir papirkusi 
bent 90 kongreso atstovų. t ,

Anaiistė Ackerman taipgi yra 
tyrinėjama. Ji nutraukusi ry
šius su seru-Riegle, pradėjo ben
drauti su atstovu S. Halpern,.o 
vėliau pradėjo santykiauti su P_
Korėjos prekybininku Park, y -

'dančią stingti Amerikos,ekono-; 
(jniją. Daugiausiai ginčų kongre
se sukels ne pats mokesčių ma
žinimo klausimas, bet kaip su-Carteris įspėja;

FILADELFIJA, - Demota- 
tų kandidatas Carteris, pasiga
vęs žinią? kad paskutinį mėnesį 
krašto ūkio ekonominiai reikalai 
smuko 0.1%, Filadelfijos rinki
minėje kampanijoje pareiškė: 
“Sunkūs reikalai priešakyj e,t jei " _
toliau tęsis ^^blikmų bSilČisiaą Debesuota. _
ekonomijos' tvirkjNnaš*’/ ’r tEsulė‘tėka 6:23;. lėidžUai 4:45 b- •• g.,. '.’.'i fcį .

✓ti tarp pavienių amerikiečių ir 
I biznierių.

___________________________________

SORAS

4

PARYŽIUS. — Sprog 
linga bomba tarptautinės 
terpol policijos būstinėje 
rė lab;-i daug žalos, Sj 
kad bombą padėjo Ispani 
vę politiniai kaliniai, dal 
veną Prancūzijoje, sąryš 
Ispanijos karaliaus Juan 
I vizitu.

; Nežiūrint išsprogdinto 
bos Madride prie Maroko • 
tinybės ir Paryžiuje tai 
nės policijos rūmuose. I 
kąs Prancūzijoje Ispanij 
ralius, sulig programa, 
rėjo galingą elektros 
Thomson-GSF ir atomin 
nę. kuri paruošia atom ii 
džiagą. skirtą Ispanijai.

Ispanijos karalių Juan 
J ir jo žmoną, Sofiją, lyč 
stipri ir. gausi apsauga.



Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
_____ JONAS ADOMAIČIUS, M- D.

| TV IRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
pervirai ir dėl to -tų ino 

teriAldg suvyriškėjimą. Moteriš
kų vyriškėjimas pastebimas pas

PLAUKUOTAI MOTERIŠKEI PAGALBA

visas jas, turinčias ar tai pirmi- 
■ nį kiaušdėtėse atsiradusį anglį, 
ar jį iš kitos kūno vietos į kiauš- 
dėtes atkeliavusį • (metastati 
neplasm). Dažniausiai tai esti 
vėžio vaikai, patekę į kiaušdėtes 
iš kitoj vietoj kūne augančio vė
žio.Tik vyriškųjų hormonų gausa sukelia moteriškei

neplaukuotų vietų pergausų plaukuotumą. Į Kiaušdėtėse -(ovaries) auglio
Dr. E. James Aiman t sukeliančio vyriškųjų hormonų 

'gausą diagnozė nustatoma toms
Dalias mieste, Texas univer- tapo nereguliarios ir negalima moteriškėms, kurios pas gydy- 

sitete dirbąs gyd. E. James Ai- numatyti kada jos atsiras. Dėl toją ateina apaugusios plaukais, 
man
me šio krašto
zaeijos narių (AMA) suvažia- si — ima nesubręsti kiaušinėliai Tumuro (auglio) kiaušdėtėse at- 
vime pranešė 
bai plaukuotai

kortizoninių medžiagų) taip va- 
dnamų n ketosterods). Papras
tai, jų tais atvejais esti daugiau 
negu 40-o0 mg. per 24 valanda* 
išskiriama. Taip šlapimą tiriant 
ir susekama minėtos negeravės. 
Antinkstinėes liaukos yra po 
vieną virš kiekvieno žmogaus 
inksto. Dėl to jos vadinamos an- 
tinkstinėmis. Jos gamina adre
naliną ir cortisoną. Joms sutri
kus, gaunasi antinkstinių liaukų

dęs prietaras — mitas, būk 
na* plaukų skutimas pagausinai 
plaukų augimą.

Pasiskaityti. Internist Repor
ter, October 1976, Vol. 2, No. 10.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

VIRS BALTU DEBESŲ
Kelionės Įspūdžiai Vakarų Europoje

*, < KAZYS KARUŽA

Aplinkui viskas skęsta žalumynuose, ją supa iš vie- 
pusės medžiai, o iš antros pusės — sidabrinis žavin-

šlapimo pūdės vėžys prasideda gas ežerėlis. Be. to, jie turi ir maudymosi baseiną. Pra-

mis dienomis įvykusia- vyriškų hormonų plaukuotųjų 
gydytojų organi-'kūne gausos jų ovuliacija liauna-

suvyriškėjusios ne nuo seno ir 
visiškai nustojusios mėnesinių.

apie pagalbą la- kiaušdėtėse (ovaries), 
moteriškei.

sitikimu, moteriškės dažniau bus 
ir» - i i. r»_• - i 'be mėnesinių, negu jas turės ne-' Dažnos plaukuotumo Pnezastvs ... T T - □

t 4. . <• j- ' ,reguliarias. Tuo atveju, gydyto-
nyva nu lagnozęj Dažniausia moteriškių perdi-i jas, tiriamas moteriškę, randa

per g?’--?’’s plaukuotumo (hir- , .. . , , . , T ............................  ~j---,. . ... jdelio plaukuotumo pnezastis yra vienoj pusėj jos kiausdecių padi-
.. . , . , . , kiausdecių (ovanes) liga vadi- dėjimą.Mat, 'r nenlaukuotų vietų per narna ovarų ispuslejimu (poly

cystic ovarien disease). Tai Ii- > 
; gai yra būdingos sekančios dvi i
savybės. 1. Retas kiaušinėlio su
brendimas (infrequent ovula
tion). 2). Įvairaus laipsnio vy
riškųjų hormonų (androgens) 
pagausėjimas, prasidėjęs nuo pat 
moteriškių lytinio subrendimo ’ tiškos rūšies

auglį vadina Sertoli-Leydig celių 
augliu, ar arrhenoblastoma).

Kita reta liga moteriškėms su

gausės "’"ukuotumas, kitaip sa
kant, •■’’’ i-kėjimas visada atsi
randa -''-■ris dėl pergausaus jų 
kūne e'.-r-o vyriško hormono 
(test - e) kiekio. Joks la
boratory? tyrimas šiuo atve
ju nenoritirnauja diagnozės nu-i 
statym ū riin gerai, kaip ligonės 
medi i i škas ištyrimas. Vyriš
kųjų ’-’C” 
sukelia š 
reišk’>

Rečiau pasitaikančios 
plaukuotumo priežastys

Moteriškės pačiame žydėjime 
(reproductive age) staiga atsi
randa virš minėti plaukuotumo 
ir suvyriškėjimo reiškiniai dėl 
retai pasitaikančio auglio savo- 

(gydytojai toki
(puberty).

Antra moteriškių liga, vadina
ma hyperfhecosis, yra savitas 
kiaušdėčių veiklos sutrikimas ap-' kelianti plaukuotumą ir suvyriš- 
sireiškiąs pagausėjusiu plaukuo-, kėjimą yra antiinkstinės liau-

3nų gausa moteriškei 
os šešis vyriškėjimo

>: I Atsiranda įvairaus 
laipsni •’’įkuotumas šiaip ne- 
plaukuot 'fe vietose. 2. Darosi 
įlenktu < is'ška) smilkinio sri- tumu ir suvyriškėjimu. Taligalkos įgimtas ar įgytas padidėji- 
tyje rl-r-’-ų liniją. 3. Atsiranda įtariama toms moteriškėms, ku- mas (adrenal hyperplasia). Taip 

’. yriškas balsas. 4. rios panašiai skundžiasi kaip virš pat tos liaukos gerybinis bei blo- 
’■č netenka moteriškųjų į minėtai negaluojanbiosios (dėl gybinis auglys (adenoma ar car- 
■’ ” 5. Ima augti vyriš- 'ovąrų išpūstelėjimo), tik šiuo at- 
' • • j 3 :inėj piįyo dalyje. 

moteriškei toji lyties
’’ i-, kuri yra atitikmuo 

■■■" ;ai (clitoris).
? z’r -.-yriškėjimo reiški- 
’• ranka ištiriamas 
e i" ■'•iaukuotųmu besi-

moter
A!ote-:

6. D d 
orga~'

nils 
per 
skund'i mčią pacientę. Dauguma 
tokiu
atėjusiu 
mos ra; 
ma, n-r" 9 7

suvyr škgjusių pacienčių 
nas gydytoją ieškoda- 

rlbcs prieš plaukuotu* 
uešs, kad jų mėnesinės

veju (hyperthecosis) jos dar 
gausiau apauga plaukais ir dar 
stipriau suvyriškėja. Joms jų 
lyties organų dalis (clitoris) — 
atitikmuo vyrų lyties organui 

varpai labai padidėja (cli- 
toromelagy).

Trečia moteriškių plaukuotu
mo ir suvyriškėjimo priežastis 
yra bet koks kiaušdėtėse atsira
dęs auglys (tomor). Toks ten 
auglys gali sukelti vyriškų hor-

cinoma). Iš tyrus tokių moteriš
kių paros šlapime steroidų kiekį 
tos ligos susekamos. Čia pri- 

’klauso antinkstinės liaukos li
ga, vadinama Cu.shingo negero
vė. Jos atveju ima moteriškė 
plaukuotėti, jos veidas darosi 
apvalus kaip mėnulis.

Dėl antiinkstinių liaukų (ad
renals) pakitimų atsiradęs mo
teriškių plaukuotumas ir suvy
riškėjimas esti visada lydimas 
padidintu šlapume y išskyrimu

Gi, dėl kiašdėiių (ovaries) 
negerovių atsiradus plaukuotu
mui minėtų 17 ketosteroidų per 
parą šlapime esti daug mažiau: 
25 mg. Todėl, kai nesti padidin
to su paros šlapimo išskyrimo 
kortisono — kategoriškai atme
tama galimybė antinkstinių liau
kų prisidėjimo plaukuotumo at
siradime (nėra Cushingo ligos 
be padidinto šlapime kortosono 
kiekio).

Yra ir tokių moterų, besiskun
džiančių nuolatiniu' plaukuotu
mu ir vyriškėjimu, kurios aptu
rėjo plaukuotumą dėl o varu tu
moro ir tas tumoras buvo opera
cijos būdu sėkmingai prašalin
tas. Įdomu, kad tokios moteriškės 
turi mėnesines. * •,

Moteriškėms padidintas plau
kuotumas gali atsirasti naudo
jant tam tikrus .vaistus: Dela- 
damone, testosterone kremas, 
per burną imami prieš pąstojimą 
vaistai turį savyje taip vadina
mą “19 nor” junginį (kaip pvz., 
norethindrone).

Gydymas pergausaus 
plaukuotumo

Daugumas moteriškių nori at
sikratyti per didelio plaukuotu
mo dėl grožio. Joms reikia nu
rodyti geras ir blogas puses 
plaukų pašalinimo. Visos tokios 
moteriškės turi atsiminti tiesą, 
kad nėra jokio tikro Įrodymo,

kraujavimu
Klausimas, /rašau Gerb. Dak

tarą paaiškinti, kaip yra su tuo 
šlapimo pūslės vėžiu, kuri dabar 
turi vioum žymus amerikiętis 
ir jau operuotas, manoma per 
vėlai. Kaip mums;paprastiems 
Įmonėms sn juo nenueiti per vė
lai pas gydytoją.

mu kraujavęs ir'daugiau kraują 
nematąs žmogus neturi nusira
minti. ir tą kraujavimą pamiršti. 
Taip nenusiduoda, kad kraujavi
mas nieko blogo nereikštų. Vė
žiai inkstų-.ir šlapimo pūslės 
kraujuoja kartas nuo karto. 
Kartą kraują pamatęs Šlapime, 
eik- pas gydytoją. Jis ištirs at
sakančiai: padarys aparatu šla
pimo pūslės vidaus apžiūrėjimą 
(cystoskopija). Urologai gydy
tojai tokį tyrimą atlieka net sa
vo ofise.

Reikia, žinoma, ištirti pakar
totinai žmogaus šlapimas ir jo 
nuosėdos (urinary citalogy). 
Galima tokiam tyrimui imti ne 
ryto šlapimas (toks jis per daug 
koncentruotas) — ir be katate- 

įrk) apturėtas šlapimas. Dar li
goninėje padaroma X-ray šlapi
mo takų (intraveninė urograma). 
Šie visi keturi Tyrimai turi būti 
atlikti kiekvienam virš 40 metų 
amžiaus sulaukusiam ir šlapi
me, kraują mačiusiam, nors jo 
gydytojas, tirdamas vėliau šla
pimą, jo ir- nerastų. Mat, net pa
sikartojantis, didelis ar tik mi-

jog dažnai plaukų skutimas pa- kroskopmis) paprasta akimi ne
gausina plaukuotumą. matomas šlapime kraujas) krau-

Tos moteriškės, kurios varto- javim as su šlapimu gąli reikšti 
ja moteriškuosius hprmonus (es-į vėžį šlapimo pūslėje. Todėl kiek- 
trogenes), apsisaūgodamos nuo į vienas, turis kraujo celės šlapi- 
pastojimo- (comtraeeptives)j tu-Į me, tūri būtF virš-minėtai ket- 
ri žinoti štai ką; tie hormonai i veriopai šlapimo takų specialis- 
geriaūsiu atveju tik apsaugos į to ištiriamas. Būtinai reikia at- 
nuo padidinto plaukuotumo didė- likti paciento nemėgstamą (cys- 
jimo. Jie nesumažins jau turi- toskopiją. Mat, X-Ray (intrave- 
mo plaukuotumo. . - įnuos urogram, kiti vadino iki šiol

Kai plaukuota moteriškė la- Į tą peršvietimą šlapimo takų in- 
biau rūpinas mėnesinių nebūvi- t travenous pyelogram) tik didelį 
mu — tokiai gydytojas sukelia Į šlapimo pūslėj vėžį parodo. Gi,

bangiška vila, bet aplinkumoje jų pristatyta labai daug, 
kurias supa žalieji medžiai ir minėtas gražus ežerėlis. 
Bet Kalifornijoje prie Pacifiko yra dar moderniškesnių 
vilų. Ar nereikėtų jau šiandien . pagalvoti p. Meilams 
apie Kaliforniją, kurioje viešpatauja amžina vasarą?

■ Gražina tuojau paskambino savo vyrui į įstaigą ir 
pasakė, kad šu manimi važiuojanti į miestą parodyti is- 
torinių: vietų ir muziejų, o po to, prižadėjo atvykti prie 
istaigoš,. kur jis dirba, kad parvežtų mus visus namo.

.Einame abu iš vilos laukan ir drožiame lauko keliu
ku, lyg į kalną, ir už miško prieiname mažą geležinkelio 
stotelę, kur netrukus atvyko mažas traukinėlis. Taip 
nuvažiavome prie plačių bėgių geležinkelio, gal toje pa
čioje vietoje, kur išlipau, ieškodams p. Lingio adreso. 
Sėdame į. traukinį, kuris netrukus pasinėrė į požemį ir 
atsidūrėme miesto centre. Ten ėjome pėsti gatvėmis, nes 
įdomu pasidairyti po miestu. Priėjome vandens kanalą 
o vėliau karališkus rūmus. Norėjome matyti vidų, bėt 
buvo uždaryta- Tuomet .nuėjome į koplyčią, kurioje pa
rodė tą vietą, kur miręs karalius Gustavas buvo pašar
votas. Ji priminė, kad laidojimo metu karstas stovėjo ant

Cold war

W-

ft was bad enough wc had to fight the British 
for our freedom. But on top of that, we had to fight 
the weather too.

and (reccing temf 
makeshift army v.

uores All serious enemies to a 
out proper clothing, 

not neark enough food, and short on 
ammunition.

It was an armv long on courage, 
but short on money.

And (tan the money came. p-w-s -v

in America back then, and you know how ūc 
turned out.

Nowadays, people are still helping America stay 
. strong and self-sufficient. And they're helping them
selves to safe, dependable savings. By taking stock in

America with the Payroll Savings Plan.
TA J T J J /A . ___ • _ TA į

pockets of new Americans.
That's hcu people took stock

Bbnds on be repbeed if records we provided. Wkm 
nreced, ’Veds art be exbeJ « b
not subject nt raxes, ahd hederai
ta\ ix* fk’fevrrd wr<ni rokrnpoori.

cystoskopijųa (su vamzdeliu 
elektros šviesa aprūpintu šlapi
mo pūslės vidaus apžiūrėjimas) 
pamato net mažą — tik prasi
dėjusį šlapimo pūslėj vėžį. Pana-

mėnesines vaistu Clomid.. Che
miškas to vaisto ^vardas yra 
clomiphėne citrate.' Tai pradi
nis gydymas. Tokios dažniau
siai turi minėtus išpūslėjusius 
ovarus. Mėnesinės; tokios atsi- šiai nusiduoda ir vėžių suradi- 
ras po minėtų vaistų gydymo mu skrandyje^ gastroseopija 
T5% jų, gi tik 40-5(1% jų pajėgs Įgalina susekti labai dar mažus 
pastatoti. ) • vėžius skrandyje, kai tuo tarpu

Jei moteriškė nepastoja po tri- X-Ray skrandžio tik didesnius 
jų keturių kursų, vartojant Cl<> vėžius diagnozuoja. . 
mid, nors ji apturi kas mėnuo 
regulas, tada reikią žiūreėti ki
tos priežasties dėl jos nevaisin
gumo. Net dalino ovaro išpio- 
vimo operacija daroma toms mo
teriškėms, kurios imdamos vais
tą Clomid turi mėnesines, bet 
nepastoja. Yra vaistas Pergo- kas žmogus yra pats laimingiąu- 
nal, kuris atstoja minėtą ope- gias jr turtingiausias asmuo ant 
raciją, bet tą vaistą vartojant žemės. Nė vienas mūsiškis ne
reikia kasdieną tirti moteriškų turėtų ausų ir akių nugręžti į ša- 
hormonų estrogenų) kiekis, idant ų nUo minėtos tiesos, 
pajėgtum reikiamai dozuoti vais- ' ’ > - ---- -----
tą Pergonal. | ČIKAGA. — Čikagoje esanti

Išvada. Plaukuotosios mo-. prezidento Fordo būstinė prane- 
teriškės ir suvyrėjusios jaučiasi kad lapkričio 1 d., pirma* 

i kosmetiškai nejaukiai. Todėl jos ( dienį, prez. Fordo numatytas ap- 
j kreipiasi pas gydytoją kartais silankyti Chicagoje, neįvyks. 
; dėl plaukuotumo, o kartais dėl ■ Prez. G. Fordo atsisakymo 
i su plaukuotumu netektų regulų.' priežastis lankytis Čikagoje ne- 
Visais atvejais gydytojas bus žinoma. Prezidentas greičiausiai 
vadovas, kas tokioms darytina, tą dieną lankysis kitose vieto- 
Atsimintina, kad plačiai paskli- se' kur reikalai stovi blogiau. ;

Apėjome karališkų rūmų koplyčią ir vėl išėjome pro 
vartus, iš kurių patekome į senamiestį. Visur buyo. siau
ros, kreivos gatvės. Pilna mažų krautuviukių, daugiau
sia suvenyrinių, o turistų visur žioplinėjo. Dar pasuko
me į vieną seną, įdomią bažnyčią, kuri savo statyba bu
vo labai; imponuojanti. Dėl laiko stokos skubėjome to
liau. Vaikštinėjome po- garsų..StoekKolmo. miestą, bet. 
trumpas laikas neleido ką ypatingo - jame matyti. Po 
nia Gražina mane visur lydėjo. Apie. 4 vai. po pietų nu
vykome prie Kanados emigracijos Įstaigos. Jos vyras 
nusileido žemyn keltuvu Į puošnią, gražią ir modemišką 
krautuvę. v - '

Ji pirmiausia supažindino mane su savo: vyru. Sė
dome visi trys į.automobilį. Važiavome į namus. Važiuo
damas užklausiau p. Meilų:

— Sakykite, p. Meilus, ai* jūs esate Meilaus sūnūs, 
kuris buvot Lietūkioį direktoriuj Kaunee.? ... .......,..

— Taip, p, Karuža- Jis tai Įstaigai vadovavo keletą 
metų. / - -7 |

— Aš ten tarnavau trumpą Taiką ir už tai ..jį geyai 
pažinojau. Buvo puikus vyras ir geras administrato
rius.- . * ; - i

. Dar pridėjau komplimentą, p. Meilui: ’ i ;
— Jeigu-tėvas buvo gabus valdytojas Lietūkio Kau

ne, tai ir sunūs geras, ar ne, ponia? - '
Ji žvilgtelėjo melsvomis ■ akutėmis Į mane ir, kupi

na moteriško švelnumo, tarė-man: ' ■ r '

Matom, kad žtnogus yrą pats 
kaltas, jei su šlapimu kraujuo
damas laukia ir tikisi, -kad vis-, 
kas baigsis gerai. Tai nutiko ir 
tamstos minimam “žymiam ame
rikiečiui”. Be sveikatos. — vi
sokie turtai yra niekis. Tik svei-

lluamečio BAl.FO pirmininko, 
prelato 1. H. KONČIAUS knyga

ATSliVUMMAJ 1$ BALFO VEIKIOS 
401 dlrtrii puMiapiai, daną nuotraukų. 
Kieti viršeliai S4.00, minkšti — 13.00.

* 
įdomi -t#” kiekvienam lietuviu’. vp«č »ror.Oinih> 
-tin it< - ■ > ihčJHj *

. f "’r. '• >• >•<

HaMrd Strrfi <‘hicJUCo. Illinois tiUMIe

Pagalvojau, iškilus ekonomistas. Jis turi gerą tarny 
bą ir aukštą vietą emigracijos įstaigoje Kanados ats
tovybėje Stockolme. Antra, mums lietuviams yra. gar
bės, nes reprezentuoja p. Meilus ir Lietuvą Skandinavi
jos šalyse. Taip važiuodamas galvojau, kol per reziden
cijų.^apylinkes privažiavome jų modernišką pastatą, ku
ris buvo prisišliejęs prie kalno papėdės, ežero šlaite. Vėl 
sueiname į rezidenciją, ilgiau pabuvę ir pasikalbėję, gi
liaususipažinome vieni įsu antrais. A

Nors mano gyvenimas buvo nė rožėmis klotas Lie
tuvoje, ypač mirus , mano broliui Petrui, bet per sayo 
kruopštumą pasiekiau šį tą, mokausi ir vėliau dirbau 
įvairiose įstaigose Lietuvoje, sukurdamas šeimą ir gra
žiai gyvendamas, pasakojau Meilams. Tik nelaimingi ka
rai sugriovė Lietuvos šalį, iš kur turėjome su šeima bėg
ti nuo okupanto ir įsikurti stovyklose Vakarų Vokieti
joje, o vėliau, kaip ir daugumas, emigravome į - JAV, kur 
šioje Pacifiko pusėje — Kalifornijoje, susukome savo 
nuolatinį gyvenimo lizdą. Taip prabėgom papasakojau 
savo trumpai sutrauktą gyvenimo praeitį. Bet ne visuo
met džiaugiamės savo gyvenimu, laimėjimais: dažnai liū
dime-netekę savo tėvynės, nepriklausomos Lietuvos, ku
rią naikina šiandieninė Rusija. Tokiomis mintimis dali
nomės su p Meilais. • *

Ponia Gražina Meiluvienė po trumpų užkandžių pa
prašė, kad eitume prigulti pusvalandžiui, pailsėti, o po 
to važiuoti vaišėms pas p. Lingius. Pas juos viešįs vie
nas svečias su ponia —'fizikos prof. dr. Vaitkus, atvykęs 
pagilinti mokslo žinių , iš Kauno į Stockholm© universi
tetą.

Susvyravau dėl važiavimo, gal ir nepritiko ten ke
liauti man tuo metu, kada ten lankosi toki svečiai.

Bet p. Gražina nuoširdžiai tarė man:
Žinote, p. Karuža. Ponas Lingė su visais artimai 

draugauja ir visus vaišina, kviečia. Jie laibai nuoširdūs 
žtnonės, o jo žmona — švedė draugiška ir visiems sim
patinga. / - <

(Bus daugiau)
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KAIIFORNIEČIAI TALKINA 
BRAŽINSKAMS

KLYSTI ŽMONIŠKA....
(Priešrinkiminės užuominos)

Pranui ir Algirdui Brazius-prašiau visų dalyvavusių ir 
k am s . pasiekus JAV_es ir žurnalistų talkos. •
jiems padavus State Departs-* Grižęs namo, o jau buvo be 
mentui (Užsienių reikalų mi- veik vidurnaktis, paskambinau 
nisterijai) prašymą leisti pa- Los Angeles skyriaus ALTos 
silikti pastoviai, daugelis no- pinnin. Vytautui Čekanauskui, 
įėjo žinoti, kaip jiems se-, Mielai pažadėjo talkinti, 

„kasi? į Iš rytir apie 8 vai. paskambi-1
nau,. veikliai lietuvaitei Irenai 
Žukaitėj, prašydamas jaunimo 

‘talkos laiškams rąšyti, telegra
moms jtriimti. Mielai pažadėjo 
Perskaičiau siūlomų laiškų i 
projektą. Pritarė. į

Vykdamas. į sekmadienio mi 
šias, spalio 21 d.,'parapijos kie 
me pamačiau ALTo pirm. V. 
Čekanauską _ rašantį laiškus i 
Prezidentuiįir kitiems aukstie-| ALTos pirm, pasikvietė vyk- II. 27). 
siems į pareigūnams. Paskai-li. į vengrų sukilimo 2^) metų I8G2..XI. 2 (X.21) Pasandravy- 
eiaū. Puikiai -'parašyti, vienas- proga jų (vengrų) padarytą' ję^Šiluvos vai. gimė Mairo-
už kitą geresni ir stipresni, nei Užsienio spaudai konferenciją.Į nis (mirė 1932. VI.28).
mano švelniai sudėstyti. ALTos pirmin. gražiai apie 1917. .XI. 2— Lietuvių Konfe- 

Bražinskus pakalbėjo, spaudai . "rencija Berne. . .
šiltai ^Uvo iteiktos informacijos apie’185-3. XI. 4 Gudeliuose, Papilio 

Bražinskus. Viena korespon-, . vai. gimė Kazys Binkis 
(mirė 1942. IV.27).

labai domėjosi’Bražinskų suge 1879. XI. 6 Pažiegėje, Dusetų 
' yal. gimė Kazys Būga (mi- 

vedybomis. . / rė 1924. XII.1).
* ;i_ i 1944. XI. 6 Berlyne mirė Jonas Vvkome į McArthur parke . 1OZ., TT■ šliupas (gimė. 1861-.11.23).

1674.“ X. 9 mirė Kaziriemas Vi
jūkas Kojelavičius (gimė 

- ■ 1617 m.). .
1849. XI. 10 Vovcriškiuose gi

mė Martynas Šcrpas (mi
rė 1908.IV.14).

praslinkus.

taikstymtusi iškiliu tiesos niy-

Netikėtai, 1976 m. spalio 23 
d., lygiai 6 vai. vak. iš Rytinės 
JAV dalies paskambino Pra
nas Bnazinskas, Jie labai dė
kingi visiems geros valios lie
tuviams, jiems tiek daug pa
dėjusioms. Padėkas yra pas
kelbę spaudoje. Taip pat dė
koja ALTai už viešus ragini
mus jiems padėti rašant laiš
kus J A-V Jų prezidentui, Sta
te Departamentui, senato
riams, Konreso atstovams. Dė 
kojo kaliforniečiams, iš kurių 
gavo daug, įvairios paramos.

Prašė pagyvinti telegramų, šventų Mišių laiku klebonas 
laišku rašvmus minėtiems as- Kučingis labai' gražiai, sKiai t• j...* - t a. i ii.-: '• A - i Bražinskus, Viena korespon-niennns ui įstaigoms. T tuos pakalbėjo anie Bražinskus, , . .v ,„r ,, .■ . •. ... . .. . . v. , . - , • .. ..... dente. is Herald Examines ,pokalbius Įsijungė ir Pranas trMmpai nusakęs jų odisėjiską _ . .
Bražinskas. Pasikalbėjimas tru kelionę kad jie vra laisvi, jie .. ..... . r. ’. i
ko 14 minučių. Jie daug kar- negali būti išduoti pražūčiai,) Vlin^a,s Ir o’lomis greitomis j 
tų dėkojo geros valios lietu- bet reikia iš nauja parodyti 
viams prašė jų nepamiršti. . lietuvių vieningumą in kiek ga

Kaliforniečiai pritaria

Tuoj nuvažiavau pas kleboną
prel. kun. J. Kučingį. Jis dar su kins mūsų šaunus jaunimas, 
dviem-kitais dvasininkais vaikš 1
čiojo klebonijos žemėje, maldin nimo Sąjungos Los Angeles! Kišenėje laikiau pasirašytą 
gai apmąstydami.-Išdėsčius Bra skyrius, visi drauge ir vienin-Į’ FU1J. Gaila,
zinskų prašymą, klebonas tuoj gai, su savo atsivežtomis rašo- a*LVVko. Jis buvo tuo laiku Los ^^2- 10 Šv. Sostas pripaži-
sutiko, tapdamas: “Gerai, jų rei momis mašinėlėmis, apgulti ka An«eies< Vakarė laišką pasiun 
kalu pakalbėsiu Pytoj per šv. liforniečių lieuvių, rašė laiš- čiau paštU; kaip kiek anks_ 
Mišias. Bet jūs gaukite jaunimo kus. ALTos pirmininkas, pagal £jau Kissi n "erini, 
telegramams, rašyti laiškus tuoj turimą kartoteką, labai greitai 
po Mišių parapijos kieme”. Pa- priimdavo pinigus, telegra- 
žadėjau. ? . . moms, sąskaitos bus telefonų

- Kaip tik vyko Los Angeles, sąskaitose. Pagrindiniai Jauni- 
lietuvių žurnalistų skyriaus su- mo Sąjungos talkininkai buvo: 
sirinkimas. Prigužėjo apie 70 aš pirmin. Vytas Bandziulis, na. 
menų, aišku, daugumoje klau- riai: Vincas Skirius, Tomas 
šovų, pranešimų, pokalbių pa- Stančikas. Irena Žukaitė,'110- 
siklausyti. Pirmininkui leidus, na Bužėnaitė, Asta Grakaus- 
išdėsčiau Bražinskų reikalą, kaitė. ; a .

Ta: ne ritiniai, bet Owens - Corning - Fiberglass Technikos 
centro elektroninio mikroskopo 30 kartu padidinti plonį stiklo 
(Kira.c.ii.*,) tičiu pluoštai. -

1 '? > - • - j ’ir ’ . _ '= ’ ♦ *

♦ Irnt daugiau telegramų, laiškų vykstantį vengrų sukilimo 20 
’pasiųsti didiesiems į Washing'metų paminėjimą. Daug žmo- 
ton, D. C. Kieme visiems tai- nių, įvairių valstybių vėliavų.

. Lietuvišką vėliavą nešė čeka- 
Tikrai, Pasaulio Lietuvių Jau’nauskaitė-
. ~ T A , i . *

skyrius, visi drauge ir vieniu- pra.§ynIą ųiiez. Ford. Gaila, negai apmąstydami. Išdėsčius Bra 
zinskų prašymą, klebonas tuoj gai, su savo atsivežtomis rašo-

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA | 
~ Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kok;$ 

knygų spinta ar lentyna. g
Aleksandras Pakalniškis, MES GRĮŽTAME. Įdomūs jaunų dienų ?• 

atsiminimai ir Įvykių bei vietų aprašymai, skaitomi kaip ro- << 
manas. 367 psl. Kaina $5. «

A. Pakalniškis, META! PRAEITYJE. Netolimų įvykių prisimini- 
ir laiko įvykių Lietuvoje ir Vokietijoje aprašymai, suskirs- 
tyti i 12 dalių. 296 psL. kaina $5.

Dr. Kazys Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomas. Gra
žiais viršeliais. 336 psl. Kaina $6.00. Minkštais virš- $5.00.

Prof. Ved. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2,00; H dalis. 225 psL, įrišta — $3,00. minkš
tais viršeliais ............... ............... .„-.V. 5?. 00

Henrikas Tomes — Tamašauskas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.
Pakalnės ir Labguvos apskritys su įdomiais aprašymais, iliu
stracijomis ir dokumentacija. 336 psl.. kaina $6.

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

Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminima.!
170 psl. , --- ---------------- i------------ —------------------ L...

JML Gudelis, POVILAS MILERIS biografijos bruožai 232 
puslapiai --------------------------------- ------ ---------- :

Knygas užsakant reikta pridėti 25 et. pašto išlaidoms.
NA U J I E N OS. *

.< Vienas dalyviu

no Lietuvą de jure.
1918. XL 11 pradėjo veikti pir

moji laikinoji Lietuvos vy- 
' riaūsybė.

1939. XI. 11 Kaune mirė Myko
las Sleževičius (gimė 1882. 

/II. 21).
1848. XL14 Girėnuose gimė Vi

lius Kalvaitis (mirė 1914. 
VL22).

SVARBESNI ĮVYKIAI.
1881. XI. 1 Margiuose, Paežerių

vai, gimė Petras Rimša.
1919. XI. 1 Kaune mirė Tadas J1896. XI. 14 Mataučiznoje, Obe

lių vai. gimė dail. JustinasDaugirdas (gimė 1852.!

PASSBOOK 
SAVINGS... 

the best way ta sa. gularfy!

see us for 

financing 
° AT OUR tow RATES

Neseniai mač au vienos va
landos filmą televizijoj, kurioj 
bttvęs prez. H. Trumanas pats 
kalba apie savo apie savo polį, 
tinę veiklą. Be jokių dvejonių 
savęs nesiskriaudė, nei mažiau-j 
siu šešėliu ar kuria prielaida,; 
jos eigą pavaizduodamas. Betl 
nesivaržydamas, dėstė apie ki
tą politiką ar karių, jo many
mu, nevykusios veiklos epizo
dus. T 
ruošta gal apie 1972-3 metus.1 
Tai jau bent apie 19—20 metų 
praslinkus po jo prczidentąvi- 
mo. O ir kiti, filme paliečiami^ 
įvykiai taip jau dešimtmečiams

ti. To vietoj H. Trumanas tuik- 
iieužsiniv' stoti savo nrsuprahmą prideng 

narna Potsdamo konferencija, ti ,x> jo sekusius prezidentus, 
o juk čia buvo praleista tikra aiet ir neskoningais įr alxyotino 
proga paveikliai’apvaldyti gro- mis prielaidomis ’ ir kritiką, 
buoniškus Stalino a[>etitu.s ir Tai kaip tik prieštarauja jo r 
veiksnius. Ypač kad JAV tuo
met turėjo neįkainuojamą galią lėtoji! pns.statyti.
— atominės jėgos monopolį- 
Nesigiria ir Irano bei Gr.ūkijps 
atvejais efektinga Veikla, bolše
vizmą — imperializmą apval- 
dant. Pasitenkina tik savo nuo- 

jpelnų kraitę padidinti Marshal- 
į Io plano geromis 'pasekmėmis.
I Tačiau (lidelį pyktį parodo 
prieš armijos gen. Douglas'Mac- 
Arthurą ryšium su Korėjos ka
lu. Įsileidžia net į neesminių 

minėjimą santykiuose

Tikrumoj gen. I). MacArthu- 
ro siūlyto plano Lci jį kure 
užblokaviinas buvo išdava Viet
namo karo ir su juo susijusiu 
JAV vidaus negalavimų: viso
kios riaušės ir infliacijos įsisiū
bavimas.

Ta filmą turėjo būti pa-
gal apie 1972-3 metus. didžiuoju kariu. Xel neišven. 

/. gia neskoningą išsireiškimų sa- 
vo autoritetą beaukštindamas, 
m a t om a i ieškodani as pasi t ei si - 
nimo dėl generolo atleidimo iš 
eitųjų pareigų.

Anuomet IL Trumanas. vyk
dydamas savo nutarimus, (be 

statė >I>-o įpirštus)

Vienožinskis.
1864. XI. 16 Leskavoje, Plutiš

kių vai. gimė Petras Leo- abejonės
nas (mirė 1938. V.12). [galėjo neįžvelgti jų netikslumo, 

1884. XI. 18 Biržuose gimė prof.’bet dvidešimčiai metų praslin-
Vladimiras Stanka-Stanke-‘kus. privalu buvo objektyviai ir 
vičius. tiksliau Į savo padarytus spren-

1872.XI. 17 Joniškėlio vai. gimė dimus pažvelgti. Jei nenorėjo
J. Lindė — Dobilas (mirė prisipažinti, kad nesuprato rea-
1934. XII-2). Ilios padėties paveikliai Korėjos

1870. XI. 20 Memelhofe gimė karo padėtį sutvarkyti, reikėjo 
konip. Teodoras Brazys bent šj epizodą neryškindanias 
(mirė 1930. IX. 10).

1832. XI. 20 Zizonyse, Čipėnų 
vai. gimė . Ernestas. Galva- 

. nauskas.'
1851. XI. 23 Ožkabaliuose gimė 

Jonas Basanavičius (mirė 
1927. II. 16)-.

1918. XI. 23 pradėta organizuo
ti Lietuvos kariuomenė.

1855. XI. 26 Konstantinopoly 
mirė Adomas Mickevičius 
gimė 1798. XII. 24).

1902. XI. 26 Seinuose mirė
kūpąs A. Baranauskas (gi
mė 1835.1. 17/29).

1881. L 27 Veleniškiuose, Bir
žų aps. gimė Konstantinas 
Šakenis.

1864. XI. 28 Vilniuje mirė Teo
doras Narbutas (gimė 1784 .degalų krizės JAV būtų išveng

ta. Jei reikiamų ėjimų H. -Tru
manas nepadarė anuomet, ta
čiau iš praėjusio laiko perspėk- ( 
tyvos, galėjo išmaningai pasta-1 
bas padaryti ir geru valstybi- Į 
ninku, kad ir iš 
klaidu pasimokinusiu pristaty- sverianti iki 2,250 svarą.

vvs-

praslinkti. Dabar pasistatė save 
į nesusivokiančiojo padėti ar 
bent pritrūko iškilumo likti nuo 
širdžių.

H. Trumanas žydų sluoks- 
nuose yra laikomas buvęs iški
lus prezidentas. Mat jo prezi
dentavimo metu ir palankumu 
Izraelis kaip lik įr įsikūrė. Bet 
ir čia jis galėjo daug geriau pa
daryt, kad būtu buvęs tikrai iš- 
kilia asmenybe. Galėjo ' pavei
kiai priesidėti, kad š karto Izrae 
lio valstybei sienos būtų racio- 
nališkiau nusistovėjusios, o ir 
arabų bėglių klausimas ir teri
toriniai, ir ekonominiai aptvar-’ 
kytos. Tada ir visa eilė proble
mų būtų nebeiškilusi; gal net ir

Grįžtant prie Korėjos karo, 
reikia prisiminti, kad nors jame 
visą sunkių naštą našė JAV, ta
čiau turėjo J. T. pritarimo aure
olę. Tat neišnaudojimas pilnai 
tos aplinkybės buvo ar nesusi
vokimas ar blogos valios slypė- 
jimas JAV užsienio politikos 
vedime. Blogiausia, kad H. Tru- 
manas to neprisipažino ir dvide
šimčiai metų praslinkus. Dabar 
JAV prezidentai susiduria su 
priešų išaugusiomis jėgomis ir 
turi leistis į abejotinos vertės 
pasitarimus ir susitarimus. Ar
ba nenusikratyti vis tebesitęsįan 
čių užsienio politikos klistkelų 
— baimės ar pktos valios dik
tuojamų.

Ir galop prieinama išvados, 
kad jei ir padaromos klaidos 
geriau bent prie jų prisipažinti, 
nei puoštis pagiromis — abejoti 
nos vertės atsiekimais. Tokių 
negalima laikyti
nei žmoniškais- Tat 
rinktis vadovaujančiais 
nimis tuos, kurie bent 
prisipažinti klydę.

nei iškiliais, 
ir verta 

asme- 
drista

ŠILAS

♦ Kai kuriose net kultūrin
go pasaulio vietose Halloween 
švenčiama kasdien. Anglijos 
užkampiuose dar tebėra atei
ties spėjikės ir burtininkės 
naudoja magiškus kvadrabu
kus, panašius į amerikoniškus 
žaidimo kauliukus, tik su kor • 
tų be kitokiais magiškais žen
klais- Kvadratai yra padaryti 
iš pelės kraujo, rupūžės ir 
•karvelio galvos, vėžio akių ir 
samanų, rinktų kapinėse.

1822. XI. 30 Raseiniuose gimė 
Fromas Gužutis (mirė 1900 
VIII. 8/20).

1945. /XI. 30 Brettene mirė Vi
lius Gaigalaitis (gimė 1870

$3.00

53.00

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

♦ Lašiša arba sturgeon yra 
pasitaikiusių didžiausia gėlo vandens žuvis,

1739 S. Halsted SU Chicago, HL 60608. — TeL HA 1-6100
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Bėjusi iš spaudos ir galima gauti Knygų rinkoje

SUSIVIENIJIMAS

1739 So. Halsted SU Chicago, HL 60608

e

*

i
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— NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— TuMday, Nov.mlxr 2, 1978

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsi-
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Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 109 psl. Kaina 81.50. 

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

■

Jau kuris laikas atspausdintą ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
_ Alekso Abrose knyga aprašanti paskutinių - 90 (1869-1959) metu 
Chlcagos lietuvių gyvenimą ir ju atliktus darbus 684 psL Kaina 
$10. įleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs -lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kuriu viso buvo 121. 41 teatro draugija. 48 
Eulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi-

Duoti dokumentai katalikiškų, socailistinra. laisvamaniškų ir 
organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban

kai ir kt
Norintieji Ką knygą Įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 

Orderį ' •

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608
h..,., mu iiimiaaffBBs—ę

Gangite spausdintas informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK. N. T. 10O01

AMERIKOJE
SLA — jau 30 mėty tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau

giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiems nariams,

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda gyvy
bes apdraudę Ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse mlliĮono doieriy kapitalą, 
tad io apdraudė tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000,00.

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomą|ą Apdraudą • Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo jnokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai. z

____  t
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 

už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.
SLA — AKCIDENTALfe APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme

nims, rekomenduojama ItetuvHkv KLUBŲ ir draugi |v na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės s pd ra ūdos mokestis $2.00 
t metus.

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

Paid and 
Compounded

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES

EARN UP TO 7%%

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD
Pmi Kazanauskas, Prendent

HOURS: Mon.Ttte.Fri.9-4 Thur.9-8 Sat. 9-1

SERVING-CHICRGO AND SUBURBS SINCE 1905

CHICAGO, ILLINOIS 6060?
Phone: Virgiui* 7-7747

TaupyKitė dabar
pas mus

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die

ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos.

Išduodami < Certifikatai, kurie neša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos sumos ir 
jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos neša

UNIVLRSA
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

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

Įlieta 1923 metai*. TEL. 421-3070
Jrtalsrof pietnoM kiem*i antomobillanu pastatyti.
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Subscription R*i*s:
tn Chicago $30.00 per year. $16.00 per 
six month. $8.50 per 3 months. Ln 
other USA localities $26.00 per year. 
$14.00 per six montas. $7.00 per 
three months. Canada >30.00 per year; 
sth er countries $31.00 per year.

15 cents per copy.

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams--------------------------- $30.00
pusei metų--------------------- $16.00
trims mėnesiams  $8.00
vienam mėnesiui ... ............ $3.00

Kitose JAV vietose:
metams $26.00
pusei metų' $14.00

trims mėnesiams$7J5O 
vienam mėnesiui$2^0

Kanadoje:
metams_____
pusei metų __
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams  £31.00 
pusei metų$18.00 
vienam mėnesiui . $4.£O

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė. 1738 So. Halsted St.. Chicago 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu

$30.00
$16.00

Didelė po karo atvykusių tremtinių dauguma Įsitrau
kė į orgainzacini lietuvių gyvenimą, susipažino- eu Ame
rikoje veikiančiais nuostatais visuomeniniam darbui ir 
tęsia naudingą darbą. ‘Bet Amerikoje atsirado ir sveti
miems dievams tarnaujančių lietuvių politikų grupelė, 
kuri panoro viską pertvarkyti. Jie įsivaizduoja, kad jie 
daugiau žino ir daugiau gali- Jie buvo aukštesnėse moky
kloje, gali gražiai pakalbėti, ir ryžosi Amerikos lietu
viams primesti savo valią. Jie suplanavo sudaryti 
tokią organizaciją, per kurią galėtų diktuoti- lietuviams, 
ką jie gali daryti ir ko jie negali. Jie sukūrė JAV Lietu
vių bendruomenę, kuri privalėjo apimti visus Amerikos 
lietuvius ir kalbėti visų lietuvių vardu.' Bet jiems buvo 
svarbiau, kad ta organizacija visą laiką būtų jų vadovau
jama, kad skelbtų tiktai jų idėjas, ir, Dieve apsaugok, 
kad organizacijos nariai neturėtų savo nuomonės.Kas drį
so turėti kitokių nuomonę, tai .tas pačioje pradžioje buvo 
išmestas. ; f:-

t nte Libane tiekas negalvoja apie 
paliaubas. Jų nereikalauja ir Si
rijos karo vadai, kuriems prezi
dento Assado įsakyta nugink-. 
iuoti palestiniečius. Jie privalą 
atiduoti ginklus, o tiktai vėliau 
kalbėti apie taiką ir savo pla
nus .Palestinai atgauti. Sirija ne
leis palestiniečiams naudoti Li
bano Izraelio puldinėjimas. At
rodo, kad ir Egipto prezidentas 
pritaria tokiai Sirijos politikai.

i Egiptas nenori, kad palestinie- 
•čiai, Libijos diktatoriaus drau- .
i gai, galėtų laisvai šeimininkau-
i ti Libane'.

____  X
NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu*, nuo

9 vai. rvto iki 5 vai •vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Jie dar nepajėgė visų Amerikos lietuvių sutraukti j 
vieną Bendruomenę, daugelis lūkuriavo, norėjo patirti, 
kur jie eis ir ką darys, bet jie ir tą pačią Bendruomenę 
jau suskaldė. Išmestieji iš Bendruomenės suorganizavo sa
vąją tikrąją Bendruomenę. Jie užsiregistravo Illinois val
stijos ištaigoje, kaip privalo registruotis visos kitos orga
nizacijos ir dabar stengiasi sudaryti visus apimančią lie
tuvių organizaciją. Jie bandė įsibrauti į kitas lietuvių or
ganizacijas, bet jiems nepasisekė. Jiems rūpėjo prieiti 
prie Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, bet nepavyko. 
Veikiantieji SLA įstatai neleido šios organizacijos pa
grobti ir šeimininkauti. Nepajėgė pagrobti SLA vadovy
bės, dabar jie kreipia savo jėgas įsistiprinti Rymo Kata
likų Susivienijime. Ar jiems pavyks tai padaryti, ar ne— 
tiktai ateitis parodys. > V,.

Bet jiems jau pavyko suskaldyti ilgus metus Ameri
koj veikusią Lietuvių Rymo Katalikų Federaciją. Praeitą 
savaitę Chicagoje privažiavo atstovų iš tokių organiza
cijų, kurios nieko bendro neturėjo su Federacijos steigė
jų tikslais ir užsimojimais.

Katalikų federaciją sudarė grynai katalikiškos or
ganizacijos, ilgus metus dirbusios katalikų darbą. Fakti- 
nai Katalikų federaciją įsteigė ir. sudarė Amerikos lietu
viai klebonai, kurie labai gerai pažino lietuvius veikėjus 
ir jų vedamas organizacijas. O pareitą savaitę Chicagon 
privažiavo tokių atstovų, kurie nieko bendro negalėjo 
turėti su veikusią Katalikų federacija, šalia Detroito, 
pav-, yra Įsteigta Dainavos stovykla. Šią stovyklą įsteigė 
žmonės grynai pasipalnymo tikslais.'Jie norėjo, kad lie
tuviai vasaros atostogas praleistų Dainavoj., Biznis jiems 
sekasi. Dainavon važiuoja įvairiausių pažiūrų žmonės, o 
minėta stovykla atsiuntė į Katalikų federacijos konferen
ciją net du atstovus. Kitos organizacijos siuntė po du 
atstovu, o viena draugija, pertvarkyta vado principais, 
atsiuntė net 23 atstovus, šie atstovai pravedė į federa
cijos valdybą savo žmonių daugumą. Organizaciją 
ateityje valdys ne lietuviai katalikai, bet valdybą turin
tieji nauji politikai.

Ar Amerikos katalikai lietuviai leis grupelei ap
dairių politikų užvaldyti kitas katalikų organizacijas, 
— tiktai ateitis parodys. Jeigu taip atsitiktų, tai bend
ras lietuvių darbas bus neįmanomas. Tie nąujieji politi
kai bendro darbo nenori. Jie nori kalbėti visų Ameri-

Šiaušiasi darbininkai 
Ispanijoje

MADRIDAS. — Ispanijos dar- 
I bininkai nepatenkinti kylančio- 
i mis prekių kainomis ir mažris 
! uždarbiais, pradeda daugiau 
. šiauštis, atsiradus Ispanijoje di- 
’ desnei laisvei, karaliui Juan Car- 
! los I pradėjus demokratijos link- 
J mę vairuoti kraštą.

Darbininkai negalėdami susi
tarti su darbdaviais, pradėjo sa
vo reikalavimus iškelti gatvėse, 
streikuodami ir triukšmaudami. 
Prisidėjus prie streikininkų stu
dentams, keli universitetai buvo 
uždaryti. -

Spalio 28 Madrido transportų 
darbininkai, vadovaujami slaptos 
komunistų suorganizuotos uni
jos — Union General de Traba- 
jadpras — demonstruodami prie 
centrinės miesto autobusų sto
ties, ją padegė ir bandė susprog
dinti. Demonstrantus tvarkan
ti policija apšaudė juOs guminė-. 
mis ktilkomis ir ašarinėmis bom-

Lietuviams rūpimi klausimai
Amerikoje yra apie milijonas, o gal ir daugiau lietu

vių kilmės amerikiečių. Daugelis jų jau yra įsitraukę į 
amerikiečių gyvenimą, rūpinasi grynai savo asmeniškais 
ar šeimos reikalais. O visuomeniniams reikalams neturi 
laiko. Kai kurie jų net ir lietuviškai primiršo, o vaikai vi
sai nesupranta tos seniausios ir gražiausios kalbos. Vai
kai pradeda domėtis lietuvių tautos praeitimi, gaudo bet 
kokias mūsų tautos istorijas ir ieško gerų lietuviškų žo
dynų, bet ne taip lengva juos rasti. Vaikai nekreipė dė
mesio į tėvų tvirtinimus, bet kai iš kalbos profesorių pa
tyrė, kad lietuvių kalba yra senesnė už sanskritiškąją, tai 
pradėjo ieškoti priemonių daugiau patirti ne tik apie gim
tinę savo kalbą, bet ir apie gyvus lietuvius. 0 kai patiria, 
kad Chicago j spausdinamos Naujienos ir kad jos kasdien 
jau eina 63-čius metus, tai pradeda save kaltinti, kad iki' 
šio meto jie nekreipė pakankamai dėmesio į lietuvių kal
bą ir J lietuvius. * ..fi

Daugelis visuomeniniais reikalais nesirūpina, bet dar 
didesnis skaičius Amerikos lietuvių yra.įsitraukę į įvai
rias lietuviškas organizacijas, rūpinasi lietuvių gyvenimu 
Amerikoje, priklauso lietuviškoms fraternalėms organi
zacijoms, parapijoms, profesinėms draugijoms, politi
nėms grupėms ir grynai sporto bei meno klubams. Orga
nizuoti lietuviai turi specialiems tikslams sudarytus or
ganizacijų junginius, kurie rūpinasi bendrais visų lietu
vių reikalais. Pačiu, didžiausiuoju Amerikos, lietuvių or
ganizacijų junginiu buvo ir yra Amerikos Lietuvių Tary
ba. Ji atliko tokių didėlių darbų, kurių paskiros lietuvių 
organizacijos arba draugijos nebūtų galėjusios atlikti.

Amerikos Lietuvių Taryba ir jos sukurtos organiza
cijos sudarė sąlygas karo metu į vakarus išvykusiems lie
tuviams atvykti į šį kraštą. Jeigu ne ALTo vadovybė, tai 
lietuviai būtų buvę išmėtyti po tolimesnius pasaulio kraš
tus, kaip atsitiko su kitais rusų išvytais Rytų Europos 
gyventojais. Jie išvežioti į Įvairias Pietų Amerikos, Aust
ralijos ir kitas tolimas valstybes, bet lietuvių dauguma 
sugužėjo į Ameriką, 'čia gražiai įsikūrė, gavo teisę verstis 
amatais, įsitraukė į lietuvių organizacijas ir kartu su ank
sčiau Amerikoje gyvenančiais lietuviais stengėsi padėti 
kitiems mūsų tautiečiams ir rusų vergijoje pasilikusiais kos lietuvių vardu, bet jie nenori garbingu ir padoriu kiog organizuotos prievartos, kokią jie vartojo t prieš varžtus, didinant pinigų kiekį 
lietuviais.

DRUZAI IR PALESTINIEČIAI 
NAIKINA KRIKŠČIONIŲ KAIMUS 

Arabų vadai įsakinėja, bet Libane 
nekreipia dėmesio į jų įsakymus

BEIRUTAS, Libanas. — iPačių didžiausių ir turtingiausių 
arabų valstybių vadai buvo susirinkę Saudi Arabijoje ir .Egipte, jie 
paskelbė svarbių nutarimų, kurių niekas nepildo. Rijado mies
telyje posėdžiavo Egipto, Sirijos, Saudi Arabijos ir Kuweito va
dai. Praeitą pirmadienį jie buvo susirinkę Kaire, bet jie susirinki
mai nesustabdė karo veiksmų Libane. Pasitarimuose dalyvavo ir 
palestiniečių vadas Arafatas. Jis tiktai verkšleno, kad Sirijos
prezidenftas yra nutaręs, išnaikinti palestiniečius, bet daugiau1 bomis. Penki dabarbininkai ir 
nieko: , * - . , ' ‘ į šeši policininkai -buvo sužeisti.

r-iiš . — « . , , I Demonstruojantieji gatvėse
Pranešimai is Egipto sake, didelius arabų pasaulio centrus.

kad paliaubos jau paskelbtos ir • Bet šiandien pranešama ir ant- 
netrukus bus taika visame Li- roji šios visos kovos pusė: pa- 
bane, bet vadai negalėjo susi' 
tarti, kas tuos taikos nuostatus jos pranešimas-sako, kad kelias 
prižiūrės.. Greičiausiai, kad pa-I jau nepavojingas, tai patys li- 
liks Sirijos kariuomenei prižiū-j baniečJai praneša, kad šiomis 
rėti Libano: paliaubas, .-bėti pales- . dienomis ėjo ir tebeina nepapras-

liaubų nėra Libane.,- Jeigu Siri

gatvėse 
darbininkai reikalauja, kad būtų 
pripažinta vyriausybės slaptai , 
komunistų vadovaųj ama darbi
ninkų unija ir kad tik su ja bū
tų deramasi ir tvarkoma dar
bininkų reikalai, :

tai kruvinos kovos Beiruto apy
linkėse. 'šį kartą skundžiasi nu
kentėję' krikščionys. Paaiškė

ti jo, kad druzai, palestiniečių pa
dedami, naikina krikščionių kai-

tiniečiai labiausiai to nenori.

- Sirijos karo vadovybė penkta
dienį paskelbė, kad kelias-tarp 
Beiruto ir Damasko jau laisvas. I 
Kelis mėnesius palestiniečiai ap
šaudydavo kiekvieną automobilį,, 
kuris tuo didžiuoju plentu ban-1

( ZILL J IĮ, 
dė važiuoti. Penktadienį ir šeš- f

W V** •-'V*

tadjenį visi palestiniečiai jau iš- najkina mažus ir suaugusius, vi- 
naikinti arba paimti nelaisvėn. Į saf nepasigailėdami net ir mo- 
Sirijos lengvi keleiviniai ir sun- (terų. Reikia manyti, kad Liba- 
kūs karo sunkvežimiai jau-va-j no karo jėgos bandys pulti ir 
žiuoja iki Beiruto didžiuoju plen- tas apylinkes, kuriose ar veikia 
tu,_šimtmečius jungiusiu šiuos palestiniečiai su druzaiš. Pačia-

BAN KAI MAŽINA NUOSIM. 
ČIUS

Čikaga. — Čikagos didieji 
bankai .pradeda mažinti įma- 
mus už pirmąsias ^paskolas 

mus ir miestelius, buvusius jų Į nuošimčius. Continental Bank 
į zonoje. Palestiniečiai neteko po-; nuošimčius sumažino iki

_ kontroliuojančių' kalnui Manoma,, kad 1977 m. pas

keltus, bet jie, kartu su druzais, kolų nuošimčiai vėl pradės kil 
ti, gerėjant ekonominei padė
čiai ir didėjant kreditorių bei 
paskolų jieškančių skaičiui.

Pagrindinė priežastis pas
kolų nuošimčiams kristi, tai 
atsiradęs bankuose pinigų per 
teklius, federaliniai rezervų 
tarybai atleidus varžančius

i

menkos lietuvių organizacijos neleis jiems vartoti to-

darbu gauti teisę visų lietuvių vardu kalbėti. Kitos A- katalikus. apyvartoje.

Andrius Mironas

Kontraversiškasis Jack Londonas
(1876—1916)

Šimto metu gimimo ir šešiasdešimties metų 

mirties sukaktis

(sAuisėj,)

Knygų tvane

Nusipirkę 87 akrų ūkį prie Livermore, Londonai 
dvejus metus augino Alyvas, vynuoges ir kitus vaisius, 
parduodami Oaklando ir San Francisco miestuose. Jau
nojo Jock Ixmdono aštuntieji ir devintieji amžiaus 
metai buvo tokie pat nesėkmingi. Jo patėvis vis dar 
buvo pasyvus tolerantas prieš dominuojantį motinos 
būdų. Berniukas vis labiau ėmė prisirišti prie patėvio, 
lydėdamas jį į laukus ir mokydamasis ūkininkavimo. 
John London buvo genas ūkininkas, todėl vėliau jau
najam rašytojui kilo mintis apie žemės ūkio rojų, ku
riame tik geriausi derliai derėtų ir riebiausi raguočiai 
augtų. Visa tai jis išdėstė romane “Valley of the Moon/’

John Ixrndon būtų savo ūkį palengva išvystę^ bet 
šalia jo visada būdavo Flora, kuri norėdavo viską pa
greitinti. .. Ji įkalbėjo vyrą auginti vištas* ir net su
sitarė su vienu viešbučiu, kad jis pirks visus jų atve
žamus kiaušinius. Tam tikslui reikėjo vištidžių ir kitų 
įrengimų. Teko užstatyti ūkį, bet vėliau Londonai ne- 
bepanešė nuošimčių naštas ir bankas ūkį alėmį.

Londonai grįžo j Oaklandą, tačiau šį kartą jau ir 
be Elizos, kuri ištekėjo už našlio. Išsinuomoję du na- 
mns. Londonai vertėsi iš bendrabučio su 20 mergaičių

iš Škotijos, Florai prižiūrint namų tvarką, o vyrui rū
pinantis maistu ir pataisymais.

Jaunasis Londonas, tada 10 metų amžiaus, lankė 
mokyklą ir stengėsi muštynėmis pirmauti draugų tar
pe. Jo svarbus atradimas buvo Oaklando viešoji biblio
teka, kur knygas skaityti buvo galima veltui! Jam atsi
vėrė visiškai naujas pasaulis ir jis čia atrado savąjį 
universitetą. Jis skaitė daugiausia istorijos ir nuoty
kių literatūrą, ypač kelionių ir plaukiojimų aprašy
mus. Visas dienas jis’tik skaitė, net ir eidamas namo 
ar pareidamas iš mokyklos.

Nenuostabu, kad tuo laiku buvusi bibliotekos vedė
ja Ina Coolbrith, tada 40 metų amžiaus atrodė jau
nuoliui tarytum deivė, vedanti per stebuklų pasaulį. 
Pati Coolbrith buvo žymi poetė ir “Overland” žurnalo 
viena iš redaktorių. Jos artimiausi bendradarbiai bu
vo Mark Twain, John Muir, Prentice Mulford ir kiti.

Jack Londono ir Inos draugystė, nors nelygi dėl 
didelio amžiaus skirtumo, tęsėsi 7 metus. Per šį laiko
tarpį Ina padėjo jaunuoliui pasirinkti tinkamą lektū
rą ,nejučiomis vadovaudama jo'skaitinių vertingu
mui. Londonas pradėjo skaityti Flauberto, Melville, 
Tolstojaus ir Dostojevskio kūrtybą. Būdamas 12-13 me
tų amžiaus jis jau buvo išprusęs literatūroje ir prily
go universitetą baigiantiems humanitarams.

Po dvidešimties metų Jack Londonas parašė savo 
buvusiai mokytojai ir knygininkei Inai Coolbrith nuo
širdų padėkos laišką už jb literatūrinį išlavinimą. % \

Duonos pelnymas . . ■ - ■

Tuo metu (apie 1885 m.) gyvenimas San Francisco 
mieste palengvėjo. Tačiau Londonu bandyrtias plėsti 
nuosavybių skaičių, dėka Floros senosios silpnybės lo
terijoms, baigėsi bankrotu irt juodu pasidarė vėl tik

tai atskirų butų nuomininkais. Patėviui dirbant nak
timis sargu uoste, jaunasis literatas vertėsi rytinių ir 
vakarinių laikraščių išnešiojmu po namus, prieš ei
nant mokyklon ir iš jos sugrįžus, šeštadieniais jis dir
bo ledų gaminimo įmonėje,- o sekmadienius praleisda
vo mušdamas kėglius. Visos šios pajamos sudarė vos 
820 mėnesiui irt tuos jis privalėjo atidavinėti motinai, 
kuri visatinėje šeimos iždininkės pareigas, šalia to, 
jaunuolis buvo atkaklus paveiksliukų iš cigarečių pū
kelių ir pašto ženklų rinkėjas. J jo keitimo verslą įėjo 
taip pat akmenys, mannurėliaL bei paukščių kiauši
niai. ,

“Aš buvau garsūs- kaip mainikautojas. Garsus ir 
kaip šykštuolis. Galėdavau net senų daiktų pardavėją 
pravirkdyti, keisdamasis su juo,” rašo Londonas savo 
knygoje “John Barleycorn”. Dažnai kiti berniukai ati
duodavo jam savo daiktus, kad jis už juo§ iškeistų į 
ką kita arba parduotų. Tačiau karčiausi Londono pri
siminimai iš jaunų dienų buvo alkis, ypatingai junta
mas alkis mėsai.

Kartą Londonas pavogė gabalą mėsos iš vienos mo
kinės užkandžių krėpšelio. Matydamas draugus, išme
tančius didelius mėsos gabalus, jiems jau pasisotinus, 
jis sunkiai atsilaikydavo pagundai pakelti suvalgyti 
tuos gabalus, kad ir žeme aplipusius.

Taip pat nepamirštamas Londonui liko pirmasis 
tamale paragavimas. Sumokėjęs nikelį už šį rneksi- 
kiečių užkandį ir žinodamas tiktai, jog kukurūzų, bly
nelio lukšte yra maltos mėsos, jis-perkando šį patieka-

bo gyvulys”, visada alkanas ir palaipsniui vis labiau, 
pagiežingas. Tačiau atvangų nuo sunkaus darbo, lūš
nynų ir jų triukšmingkų gatvių Londonas atrasdavo 
visiškai netoli, nueidamas j Oaklando uostą, kur ban
ginių gaudytojų laivai iš šiaurės Pacifiko, kiniečių 
“džionkos”, graikų žvejų laivai, įvairių kraštų garlai
viai, buriniai laiveliai ir Pietų Salų jachtos, gyvenamie 
ji namai-laivai irt didesni ar mažesni laivai irlaiveliai 
suposi prie kranto. Trylikkos metų jaunuols dažnai pa-, 
dėdavo jūrininkams plauti denį, sulankstyti bures ar
ba, ir mokydavosi valdyti laivą.

Baigęs pradžios mokyklą 13 m. amžiaus, jis buvo 
priverstas padėti tėvams pragyventi ir tėvai nutarė, 
kad jis negalės toliau siekti mokslo. Padėtis pablogė
jo, kai John London buvo rimtai sužeistas traukinio ne . 
laimėje ir nebegalėjo dirbti. Namų savininkams ne- . 
pasitikint. Londonai buvo priversti kelis mėnesius gy
venti uosto pakraščių pažiūrėse.

Susitaupęs po centą šešis dolerius ir nusipirkęs se
ną, apdaužytą valtį, aptaisęs, nudažęs, pritaisęs irklus 
ir burę, jis ėmė pratintis plaukioti pradžioje Vidinėje 
Oaklando įlankos rankovėje, o vėliau ir už jos ribų, 
išeidamas jau į platesnius San Francisco įlankos van
denis. Londonas ypač mėgdavo kiek pasišiaušusias 
bangas ir smarkoką vėją. Iš mažens jį traukė jūra. 

(Netrukus jis jau galėjo gerai valdyti savo laiveli nes 
turėjo įgimtą gabumą jūreiviavimui.

Vyras tarp vyrą ,

lą irt pajuto aštrių prieskonių deginimą burnoje. Metęs' Londono patėvis liko invalidu, todėl 15 m. amžiaus \ 
tamale, nuo tos dienos jis-niekad nebeimdavo burnom jaunuolis turėjo dirbti konservų fabrike. Nebeliko lai- 
šio patiekalo, nors vėliau labai pamėgo kitus meksikiėdko plaukiojimui, nes teko dirbti mažiattsia po 10 valan
čių valgius. dų į dieną uždirbant tik po 10 centų valandai.

Vienuolikos metų amžiaus Londonas jau buvo “dar . .(Bus daugiau) J
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DR. ANNA BALIUNAS 
AKIU. AUSU, NOSIES, 

< IR Gfe&KLtS LIGOS 
2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

~ DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIU RA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8004.

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: 

x^irmadieniais ir ketvirtad. 1—1 
antrad., penktaienį nuo 1-^-5. 

ir šeštai tiktai susitarus.

vaL, 
tree.

DR. PAUL V. DANGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direkrorius, 

1938 SJnanneim Ra^Westcnester, hL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis ir 

Kas antrą šeštadienį 8—3 vaL . 
Tek: SOx-2/27 arba 5ūz>27z8

A. A. Pulkininkas
MykolasKalmantas .. . . . . . . . . . . . . .,.

•> i Balfo turtingumas, sušelpimo
Rugsėjo mėn., Kankakee Ugo-, pajėgumas — visų aukotojų dos

ni nėję, tyliai užgeso a. a. pulk.' numas ir aukos dydis. Balfas 
| neturi nuolatinių pajamų ar re
guliarių subsidijų savo aukų 
fondui padidinti. Balfas kas me
tai gauna vis daugiau ir daugiau 
aukos ir pašalpos prašančių. Dėl 
to ir jam tenka prašyti iš auko
tojų vis daugiau aukų. BaUo 
centras ir risi skyriai per pini
ginės rinkliavos laikotarpį pra
šo visų aukotojų skirti savo au
ką vargstantiems visame pasau
lyje lietuviams sušelpti. Savo 
dosnumu, plačiau praverta pi
nigine bei ištiesta ranka bus su
teikta didesnė pagelba ir suteik
tas džiaugsmas pagalbos ir au
kos reikalingiems. Sakoma ir 
jau bus įsipilietinęs posakis, kad 
šalpa visų lietuvių pareiga. Mel
rose Parko ir apylinkės Bąlfo 
117 skyrius piniginę rinkliavą 
vykdo !nuo spalio ėn. 15 d. iki 
grtiodžio mėn. 1 d. Aukas gali
ma siųsti iždininkei Onai Jun- 
kerienei — 103 N. 20th Avenue, 
Melrose Park, II, 60160, telef. 
344-8479.

Kam z patogiau galima auką 
įteikti ir valdybos nariams: J. - _ ... . „„t. . .. . „ Ti. ..... • < i i • -n^ rija. įėjimas asmeniui w.uu, visi na-
Urbehui, Z. Zinkevičienei, A. vinių veiksmus po to, kai Ko-raj įj. svečiai kviečiami atsilankyti. 
Garbaliauskui. ; , ----- ---------------r _ .

Norintieji, kad auka būtų pa- nušauta IRA moteris, 56 metų j 65 
imta iš namų, skambinti J. Ur- amžiaus, jardu M’oyra. Ją nušo- > .
belini telefonu 344-9033 ir jo au- vė nakties metu į jos palatą tre- rinkimas įvyks trečiadieni, lapkričio

skyriaus piniginė 
rinkliava

W/inev , VwWrrr

sovietų 5 m. planas I švento rasto pamokymai ir paaiskinima)
—. . . . . . . . . . . - KIEKVIENA DIENA BUTINI KRIKŠČIONIUI

REZ.: GI 8-0873
DK.Vv .£115115 -liiiSiN AS
akušerija ir moterų ligos

GINEKOLOGINĖ CHiMŲRGUA 
6132 So. Kedzie Ave.z VVA 5-2d/0 .

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 3-uoOi.

Telef. BE 3-5893

DB. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS" IR CHIRUkU^S 
SPECIALYBĖ AKIŲ LlGuS

3907 West 103rd Street
Vcteftįos pa^al susitarimą -

M. Kalmanto gyvybė.
Buvo gimęs 1895 m. Mielagė

nuose, Švenčionių aps. 1916 m. 
baigęs rusų karo mokyklą.

Po komunistų revoliucijos bu
vo įstojęs į lietuvių batalioną 
Smolenske. Grįžęs į Lietuvą, 
stojo į Ukmergės batalioną, vė
liau 8 p. p. Dalyvavo nepriklau
somybės kovose su bolševikais 
ir lenkais. 1922 m, baigė aukš
tuosius karininkų kursus. Pas
kui studijavo teisę Kauno uni- 
versitete". . .

1923 m. pradžioje, atvaduojant 
Klaipėdos kraštą, Bajoro slapy- 
varde, labą i aktingai dalyvavo 
kovose. 1923.1.9 d. su savo kuo
pa užėmė Pagėgius ir ten. tuo
jau sudarė lietuvių adpainistra- 
ciją. 1923.1.15 d. su trimis kuo
pomis prasiveržė pro Klaipėdą 
gynusį Prancūzijos kariuomenės 
batalioną ir užėmė Klaipėdą;

Dešimt metų buvo Lietuvos 
Šaulių Sąjungos viršininku (1925 
—1935), pulko vado teisėmis. 
Okupavus Lietuvą raudonąja! 
armijai, buvo suimtas ir žiauriai 
kankintas. • Aktingai reiškėsi 
skautų organizacijoje ir buvo 
vyriausiu skautininku.

A. a. pulk. M. Kalmantas, iš
bėgęs nuo sovietų teroro, ilgus' 
metus gyveno 'Čikagoje, pasku
tiniais metais sirgo ir buvo gy
domas Kankakee ligoninėje. 
Čikagoje yra sudarytas komi
tetas iš ramovėnų ir šaulių a. a. 
pulk. Kalmantui suruošti pdmir-' 
tinį pagerbimą if Kankakee ka
pinėse ant jo kapo uždėti ant
kapį.

-Ilsėkis ramybėje, nors sveti
moje, bet laisvoje žemelėje...

. S. P.

MASKVA. — Rusų imperijos 
aukščiausias sovietas — rusiš-' 
kas parlamentas — susidedąs 
iš 1,517 narių, bet neturįs įsta-j 
tymų leidimo galios; patvirtino

/zNėt Eirdimi tikima, o burna iipažįstama, ir taip įgyjam*s iiga- 
nymas". — Rom. 10:10. *
čia pasakyta, kad ue, kurie neatidaro savo burnos ir nesistengia -pa

sakyti kitiems dieviškosios tiesos, negalės pasidaryti tinkamais įeiti į dan- 
naują Sovietų imperijos petilie- gaus karalystę. ‘Apaštalas sako, kad negalima nekalbėti apie tai, ką matė- 
ka — penkių metų planą. Plane,1 me tr girdėjome. Kiekvienas krikščionis, kuris pivo tiesos šviesą ir paži-
kurs Sovietui patvirtinus yra no ^lomngAJi dieviškąjį planą, ir pamatė didyjl išganymą, apie kuri kai- 
lygus Įstatymui ir jį neįvyk- “jo ^pats, nfibegali tylėti ir laikyti savo šviesą po uždangos. 
,x. .. , y*, i Kūne taip daro, težino, kada laikui bėgant jų sviesa užges. Jei kas
džius, asmenys gali būti baudžia- gėdysi Viešpaties ir jo žodžio, tas nebus tinkamas jo dangiškai ka- 
mi mirtimi. Numatyta Sovietų raiystel — -
imperijos ūkį sulyginti SU Ame-j VW žino, kad mirti* yra žiauri Ir paliečia kiakvianą. Bat kur yra mU 
likos arba ir net pralenkti. Rei- ruslaji? | t< klausim* atsako knygutė "Vilti* p« mirtie*", kuri* gaukit* 
kalaujama būtimų penkių metų pamokamai. Rašykit*: 
laikotarpyje pakelti 36% pro- zav,^t, 3715 west 66rn street, Chicago, ill. 60629
dukciją, 26% — rusiškos im-j . * i*. RA^T0 tyrinėtojai

-t—perijos pajamas ir. 16% padi-' 
dinti žemės ūkio gamybą. Ki- 

■-' '■ ' taip sakant- Sovietų imperijos
- - - ' ■ kolchoznikai turės atiduoti pa-1

tu* žmona, nėra linkusi suvedinėti skutinį duonos- kąsnį, kad gali-' 
ma būtų išpildyti mažiausiai 
16-kos procentų padidintus Mas
kvos reikalavimus.

Rosalyn Carter, kandidato į preziden- 

sąskaitas Betty Fordo "First-Lady" 
sąjungoje, bet ji geriau norėtu žo
džiai pakariauti.su pačiu prezidentu 
Fordu.

Žudynės Airijoje 
nesibaigia

SUSIRINKIMŲ

........... ..  „ NAŠLIŲ, NAŠLIUKTŲ ir pavienių
BELFASTAS. — Protestonų i klubas ruošia linksmą šokių vakarą 

lyderiai pranašau j a nauj ns IR A aS.NS"
(Alnu Respublikonu Armijos) • bufetas su įvairiais gėrmais, virtuvė, 
žudymų, šaudymu ir bombarda- šilti F.š^ti užkandžiai turtinga lote-

- ~ rija. Įėjimas asmeniui $2.00. Visi na-> 1 _ • ? __-—Xi-.: t___ ? - X—--- ? -A—M-_ 1___A*

mos Kataliku ligoninėje buvo šokiams gros puikusis J. Joniko or-
i—4— i >, v. Cinką

ka bus paimta iš namy. Baltoj čiame aukšte įėję trys jauni vy- 
117 -skyriaus . valdyba aukoto- rai- Paklydusi” kulka kita pa
jams iš anksto taria ačiū ir lati-1 cientę sužeidė. Ira vadovybė 
kia. iš višuomeriėB aukų, pagal skelbia, kad Moyrą nukovė Uis-

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
J,/ 2533 W. 71st Street
h, Telef.: GRovehill 6-2345-6 .

» ** 1410 So. 50th Ave., Cicero
tf Telef.: TOwnhaU 3-2108-J

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ TUTOMOBILLAMS PASTATYTI

DR. K. A. V. JUČAS -1489-4445 - 5614MO
ODOS LIGOS — CHIRURGIJA- 

1002 N. WESTERN AVt. 
5214 N. WESTERN AVE.

, Telefonas atsakomas 12 vai.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS 

KALBALIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tet 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“čontact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS
> INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST S3rd STREET t . 

Vai: an^rad. nuo 1—4 po pietų * 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak 

Ofiso tdefu 776-2880 
Naujas raz. telef.: 448-5545

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TaU PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak Šestadie 
niau vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Wisconsin© "pabaisa"
St. Croi Falls, Wis. UPl’pra

neša : laikraščio ‘‘St. Croix’ Fall 
Standard Press” redaktorius 
Frank Zaworski rašo, kad di
džiausią sensaciją to rajono gy
ventoju tarpe sukėlė žinia apie 
matytą pabaisą, 8 pėdų aukščio, 
panašų Į žmogų (vyriški) plau
kais apžėlusiu veidu ir .labai di
delėmis kojomis.
■f Pirmą žinią apie tą pabaisą 
pranešė dvylika jaunų berniukų 
ir mergaičių, kurie tvirtino, ma
tę tą pabaisą šio spalio 8 dieną 
eidami keliu i mišką Eterling 
apskrityje.

Jaunuoliai griže narna apie tą 
nuotykį papasakojo savo tėvams. 
Keli tėvai ir vietos laikraščio re
porteris nuvykę Į vietą, kur pa
baisa buvo pamatytas,’ rado žmo
giškų kc^ų isĮlaūdas, ilgumo 
apie 19, platumo apie 9 colius. 
Sekdami tomis pėdomis jie ra
do nulaužytas medelių galūnes 
astuonių pėdų aukštyje, iš ko bu
vo aišku, kad ten pabaisos pra
eita, Zavorskis nežino, ar tai 
jauniklių “vykęs išmonis”, ar ti
krai tokių patvarų esama.

kiekvieno -išgalę ir pajėgumą.
Mielas tautieti^ neužtrenk sa

vo durų atsilankiusiam - aukų 
rinkėjui ir skirk nors, mažą au
ką. Jei/ gausi.-prašymą laiškų, 
nenumesk, bet perskaityk, ir būk 
duosnus su savo auka ir ją pa
siųsk kur nurodyta arba jteik 
asmeniškai. (kt.)

$450,000 atlyginimo
1971 m. balandžio 5 du lengvi 

lėktuvai susidūrė Hinsdšle aero
drome. Viename lėktuve skri
dęs Riverside'gyventojas Robert 
Wilkes katastrofos metu buvo 
užmuštas, žuvusio žmona San
dra ir du vaikai gavo iš draudimo 
bendrovės 450,000 dol. atlygini
mo. ■

šeimos advokatas P. Hs Cor
by sakosi, jis turis Įrodymų ir- 
galjs Įrodyti, kad Hinsdale 
aerodromas, kurs dabar uždary
tas, neturėjo tinkamų oro skry
džių kontrolės Įtaisų. 1

P. ŠILEIKIS, 0. P.
oRTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med, Ban 
dažai. Spaciali pagalba kojom* 
(Arch Supports) ir t t.

2850 West 63rd St., Chicega III. 60629 
Telefu PRospect 6-5084

Linksmumo arba liūdesio valandom 
graziaufi*a gėlės ir antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAM1XTAS) 
DAUBARŲ SŪNUS

5525 ša. Harlem Ave. — 584-1220

SOPHIE BARČUS |
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
Visos programos iš W0PA,

1490 kil. A. M. 
i

Lietuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 12:30 
— 1:00 vai. popeL — Šeštadienį 
ir sekmadienį nuo 8:30 iki 9:30 
vai. ryto. / .<*' -z I

Telef.: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO, ILL. 60629 I

Gėlės visoms progoms
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

4-wd WEST O3rd STREET >
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Taip pat naujoji Barbaros ir
Gene Drishiy krautuvė

\ THE DAISY STORE
991A Southwest Hwy, Ooak Lawn,

> Tel.’ 499-1318

PERKRAUSTYMAI

M 0 V I N G
Leidimai — Pilne apdrauda

ŽEHA KAINA
R. I E R t N A S

Tel. WA 5-8063

3£MKITE TUOS fltZNIERIUS.
KURIE GARSINASI

Apdraustas perirrautfymas 
Ii fvairiv atrtumy. 

XNTANAS VILIMAS 
123 West 34 Plact 

fel4 F Rentier 6-1882

Teisme valstybės 
departamentas

ANCON. — Panamos kanalo 
zonoje gyveną amerikiečiai pa
traukė Į teismą prez. Fordą, vals
tybes sekr. KisingerĮ ir Ameri
kos ambasadorių Panamoje E1I- 
swortha, kaltindami juos, kad jie 
pažeidė amerikiečių teises ga
rantuotas Amerikos konstituci
joje, ankstyvesnėse Panamos 
kanalo sutartyse ir dabar derė- 
damiesi dėl Naujos’Panamoska
nalo sutarties su Panamos Vy
riausybe — derėdamiesi dėl pa
čio Panamos likimo, kuris yra 
nuo 1903 m. JAV teritorijos ju
risdikcijoje. Taipgi sutartyje, 
kurią yra pasirašęs prieš trejus 
metus sekr. Kisingeris su Pana
mos vyriausybės užsienių reika
lų ministeriu, yra pažeistos ame- 
rikos piliečių teisės, gyvenančiu 
Panamos kanalo zonoje, ta pras
me, kad jie yra perduoti Pana
mos valstybės įstatymų globai.

Pasak “El Heraldo de Mexi
co”, iškėlus Panamos kanalo zo- 

I noje gyvenantiems amerikie- 
j čiams virš minėtą bylą, teisėjas 
Guthrie F. Growe davęs 60 dienų 
laiko- prez. Fordui, sekr. Kisin- 
gerioi ir Amerikos ambasadoriui 
PauamojeEUaworihUi susipažin
ti su byla ir pristatyti reikiamus 
dokumentus bei kontraargumen- 
tus. * - '

' * Užšaldytą sviestą galima 
laikyti iki 6 mėnesių.

/.----------- ---------------------- ------ ——
— Erdžvilko Draugiško Klubo susi-

1 . 2 >
3 d.. Šauliu namuose. 2419 W. 43rd 
St„ 7:30 vaL vak,

Bernice Žemgulis, sekr.

— Lietuviu Tautinės Sandaros 75-
i ■ *- • 4 • tos kuopos susirinkmas bus šį penk-
ter Defense Sąjungą,, tai yra tadieni, lapkričio 5 d. 7 v. vak. San- 
protestonu partizanu armijos daros patalpose, 840 W. 33 St., ChL

• - a a-» • cagoje. A. Vaičaitis, pirm.,nariai. Žudikai nesuimti. q. tBizauskas, sekr.

ANTHONY WAISNOR (VAIŠNORAS)
j ? Gyv. 6826 So. Talman Ave.

y Mirė 1976 m. spalio 31 d., 1:15 vai. ryto, sulaukęs 83 metų am
žiaus. Gimęs Lietuvoj, Papilės parap.,

Amerikoje ^išgyveno 62 metus.
Paliko nuliūdę: .sūnus Anthony Vaišnoras, jo žmona Ruth, 3 anū

kai —• Anthony, jo žmona Susan, Charles, j'o žmona Sandra ir Tho
mas, 4 proanūkai — Anthony, Arthur, Brian ir Alan, sesuo Ann La
banauskas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. ; *

Priklausė Nativity V. M. Holy Name Society.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 South 

Western Ave?» , . ,
Trečiadienj, lapkričio 3 diena, 9:00 vai. ryto bus lydimas iš 

koplyčios i Švc. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulin
gų pamaldų bu$ laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
- ; Visi a. a. ANTHONY WAISNOR giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį 

-patarnavimą ir atsisveikinimą.
; ~ * Nulūdę lieka:

c. Sūnus, anūkai, proanūkai, sesuo.
Laidotuvių Direktoriai Evans ir Sūnūs. Tel. RE 7-8600. ‘

I PUIKI KNYGA, PARAŠYTA SU MEILE
| . LIETUVAI IR ŽEMDIRBIAMS

Dr. Juozai Da u pa ras, ŽEMĖS ŪKIO ŠVIETIMAS. Studija. Išleis 
i Chicagoje 1966 metais paties autoriaus lėšomis. Knyga dviem da 

iių: lemės ūkio švietimo problemos ūkininku krašte. D dalis: žemės 
ūkio švietimas. Lietuvoje.

Autorius savo žodyje rašo: “Jei liūdnas lietuviu tautos likimas 
s nebūtų sutrukdęs Lietuvos nepriklausomybes gyvenimo ir nebūtu su

griovęs gražiai išaugusių ir suklestėjusių Lietuvos politinių, ekonomi
nių ir Kultūrinių laimėjimų, šiandieną, drąsiai galima sakyti, lietuvių 
tauta gaielų didžiuotis ir džiūgauti savo 4emės akio kultūros vaisiais 
ir prilygti pačioms iškiliosioms Europos tautoms“.

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

Knygos 300 puslapių su daug vaizdeliu ir lentelių, kaina tik 55.00. 
Gaunama Naujienose.

čeki arba Money Orden siusti tokiu adresu

I NAUJIENOS
1733 So. HAUSIED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 6OKOX

Gave pinigus, tuojau knyza pasiusime

KNYGOS ANGLU KALBA
j. A KISS IN THE DARK. PikantiAkų ir tnlotrhj nuotykiu

paimu is gyvenimo Lengvas stilius, gyva kalba, giažiai išleistu 
150 pst Kaina 52.50.

Dr. Juozai 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 DIJC Vy 
tauto bruožai, paDečiant to laiko Lietuvos valstybes ir jos kaimynų istorij# 
211 psl. Kaina S3-00. Kietais viršeliais $4.00. . #

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
Kitas knyga* galima įsigyti atsilankius i Naujienas arba atsiimtus čeki ar 
maginę perlawla \ 1

— i 739 South Hahted Street. Chicago, ill. 606Uh

EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

<505-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 -1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Chicago?
Lietuvių
Laidotuvių
^rektorių 

asociacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS IR LAURYNAS LABANAUSKAS *■ y/

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

■ BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th AveM Cicero, ilk Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

P. J. RIDIKAS
3354 HALSTED STREET Phon*: YArrt. t4*tt
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pakariauti.su


1G nariu yra likę tik 8. Tos of- J ~ 
ganrzacijo^ ir ramdvėnų ’var- nli

Pąil.
nųhitlOsc . .sųs.'c

— Visų Šventųjų dieną, laykr.
Na. j ienos neišėjo, o praei- 

šeštadienį dėl sulenktos vie- 
ritirio ašies, spausdinimas bu- 

vėl/.otas. bet dabar laik- 
išve^amas i paštą laiku, 

rašomi dėl suvėlavimo.
Naujienų adm.

Kazimiero G. Okso kan
didatūrą i Cook Apsk. Rekor
derio įstaigos vedėjus remia 
įtakingas Chicago Daily News 
dienraštis ir rekomenduoja 
už jį balsuoti lapkričio 2 rin
kimuose. Vis daugiau balsuo
tojų įsitikina, kad jo numaty
tos reformos yra reikalingos, 
taip pat naudingos balsuoto
jams — respublikonams ir de 
niokratams. Lietuvoje Rekor 

derio pareigas atlikdavo Vy
riausias notaras, b vėliau, iš
leidus Ipotekos įstatymą, bu
vo pavesta vygdyti Teisingu
mo ministerijai.

— Audronė ’TamuUenė iš
rinkta AL Montessori D-jos 
pirmininke, Vanda Rauckinie 
nė — vicepirm. Marija Gaižu- 
tienė —ižd., Dana Putrienė 
ir Gražina Karsienė — sekr., 
Jolanda Mockaitienė — infor 
macijai, Liudas Volodka—ūk
vedžiu. Draugija.rūpinasi.Krau 
čeliūno vardo Montessori vai
ku nameliu mokvkla, kuriai 
vadovauja Janina Juknevičie
nė. Priešpietinę grupe moko. 
Dana Šilimutrenė, o popieti
nę — Audrtonė Greinerienė.
— A. a. Pranas Dumčius, gv 

venęs Windsor, Ont, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjas-savano- 
ris ir laisvės kovų dalyvis; mi
rė spalio 5- d., sulaukęs 78 m. 
amžiaus. Liko liūdėti žmona 
Matilda ir sūnūs — Vytautas 
ir Romualdas su šeimomis. Ve 
lionis buvo veiklus lietuvių vi 
suomenėje ir Detroito bei 
Windsoro LK Sanavorių-kū- 
rėjų organizacijoje, kurioje iš

jluhi- 
du atsisveikinu d^trpitiškis S; įlinkai; Jfagdakda Birulė Sląn^ 
šiinoliūans ir jūnos šaulių -var kūnienė* Povilas Kaupas, Mikas 
du M. Kizis. o parapijiečių var Šileikis ir p-uia Zala^icnė. KpU' 
du kun. 1). Lengvinas. !gė Stankūnienė grįžo iš ligoni-

Klevelando ramonėnų cho- uės P° Migracijos ,lai draugai 
ras dalyvaus Lietuvos karino 
menės minėjime Hamilfono 
Jaunimo centre lapkričio 27 
d. Minėjimą ruošia Hamilto
no ramovėnai ir choro 
das” Tėvu komitetas. C

—Vasario 16 gimnazijon 
met įstojo 17 mokinių iš 
jūrių 
ir vienas iš Venecuelos laisvo 
klausytojo (teisėmis, mokyda
masis tik lituanistikos daly
kus-ir vokiečų kalbą.

— Algis Balsys studijuoja 
Toronto universiteto gabiųjų 
studentų mokykloje, kurion 
praeitą pavasarį iš 800 kandi
datų konkursinių egzaminų 
būdu priimta tik 80. Toje mo
kykloje (UTS) mokosi taip 
pat Vaidila Banelis. Prieš ke
letą metų baigęs šią katedrą 
Ričardas Balnis buvo geriau
sias studentas iš visų geriau-

I palinkėjo jai stiprios sveikatos. 1° 
I Barbora Morkūnienė svečius pa- 
! vaišino skaniais pietumis. Bu
vo plačiau pasikalbėta savo pro
fesijos reikalais.

— Žurn. Arėjo VUkausko ir 
jo vadovaujamos spaudos

■ agentūros World-Wide News 
309 Va- 

N.J.07302.
šeštadienio laidoje jis bųyo 
netikslus.

šie
Bureau adresas yra

13 is JA\, 3 iš Kanados’njcjį Jersey City,

— Ieškome lietuvių šeima, ■ 
kuri, gyvendama prie Lietuviu 
Klubo pastatytame bute, galėtų 
eiti klubo prižiūrėtojų pareigas. 
Pageidautina, kad moteris ga
lėtu vadovauti virtuvei, o vyrąs i 
galėtų patarnauti^ bare. Atly
ginimo ir smulkesnių informa
cijų reikalu kreiptis į klubo pir
mininką A. Karnių, 6900 — 10 
Ave.., North, St. Petersburg, 
FL, 33710.- Telefonas (813) 
34.5-2738. (Pr.)

ŠACHMATU 
PIRMENYBĖ HELPWANTED — MALE 

f į ^erp.mnky R»*is
Ilgai užsitęsųsios Cikagos^Lie- 

pagaliau phšiba i gė. DąĮyyąvo. 
13 žaidėjų. Pirinąją vietą laimė- 

Dr.‘ inžinierius K. Jdkštas, 
surinkęs 9% taško iš 12 galimą. 

TVntroji vieta "atiteko įaunam 
gabiam žaidėjui VytaųtuųOmi-. 

|iijonui, surinkusiam 8%, taško.. 
Su 8 taškais ill—IV ~'V‘vietas 
pasidalijo ,Kį Jankauskas, K." 
Ramašauskąsį ĮA. Z_ujus. f t .

TdHau'šėka:'A. Dargužis su 7 
taškais, P. Šalkauskas su 6%, 
inž. A. Litvinas ir inž. -B. Fabi
jonas su 6,-a. a. V. KąrptiŠka ir 
V. Vitl&u^as )sii 3%, MiMiitu- 
taitisjsu 2 irKįyalflis su U®. > .

Liūdnas patyrimas pamokė, j 
kad ,esamomis ^aplinkyhėijlis |: We have immediate openings 
beveik neįmanoma priimtinu for exerienced industrial stit- iu apartm. med. ir biznio patalpa 
būdu-ir laiku’sėkmingai sužais- ėhers' 
ti vadinamo*'- “Round Robin” 
turnyro,- ' t. y/ turnyro, ’ kuria 
kiekvienas dalyvis turi persi- 
ruhgti su, k>ėkyienu‘. Todėl nu
tarta sekantį turnyrą žaisti švei
carų sistemą, j \ A. Z.

YM E C H A N I C 
S E T-U P M A N 
Experienced dėsi reti.
9 paid Holidays, 
Vacation,
Sick ‘benefit insurance, 

4 LADY' LORA Co. .

‘ jS^60 So. Rirkhoff, 
Chicago, Illinois

West) 
"lPhbnė 487-9191

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTAT€ pqs SALE 
Namai, Žemė —■ Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACUV. ’REIPKITES I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
2212 t^.-Ormak. Roac . Chicap-^ E Virgin!? 7-7747

HELP WANTED — FEMALE 
. DarbininklvAreikia /

SEWING MACHINE
OPERATORS

Permanent positions. 
Good starting salary, incentive 
opportunity, paid holidays,- in
surance (Completely Company 
paid. > k /
k Call - for appointment or‘ ap
ply in person. - r> ‘

Ask for TONY.

ERDVUS mūr. 3 meg. bungalow j 
vakarus nuo Californijos ir 62. Nau
ji alitUL langai, did. garažas. *

1% AUKŠTO mūr. Puošnus butas 
savininkui ir dar geros pa i a ir o s. Ar
ti 59 ir Taiwan.

PELNINGAS investavimas — tri
jų apartm. med. ir biznio patalpa. 
Žemi taksaL Brighton Parke.

ŠIMAITIS .REALTY
Insurance. Income Tax 

2951 W. 63rd St Tel. 436-7878

Erdvus .4 miegamųjų Georgian. 1% 
vonios. Centrinis šaldymas. Prie 72- 
tros ir Whipple. Tik Įmokėti $3/750.

72-TROS ir Artesian. 2 butu mūri
nis. Naujas garažas. 2 židiniai. Pilnas 
rūsys. $26,500/
....71-MOS ir Rockwell. 2 butų medi
nis. Pilnas rūsys. Garažas. S18,000.

BUDRAITIS REALTY CO.

4243 W. 63 Street 
Tel: 767-0600, 

135-TA IR ARCHER AVE, 
LEMONT.. ILL 
Tel. 257-5861.

— Petras Šturmas išrinktas' 
KLB Toronto Apylinkės pip-. 
mininku, Vytas Bireta — vice 
pirm., Teodoras Stanulis —rei 
kalų vedėju, Vytautas * Micke
vičius — ižd., Žibutė šilinin- 
kaitė — jaunimo reikalams, 
Irena Simanavičiūtėj— rengi 
niams, kun. Petras Ažubalis 

.Z“

—informacijai, adv. Henri
kas Steponaitis —ypatingiems 
reikalams, L Žemaitienė, V. 
Aušrotas ir B. Sąplys — kon
trolei.

— Illinois valstijos loterijoj 
spalio 28 d. traukime laimėjo 
70 ir 304 nr., spalva —• mėly- 
M Car-a-Dąy Dart. . -7

— Rašytojas Andrius Miro
nas iš Los Angeles, Kalif., daly
vavo Naujienų bankete. Atvy
ko į Chicagą aplankyti ‘ savo 
draugų bei pažįstamų.

Lietuvos atstovas! 
dalyvavo bankete

Vašingtonas,-JAV. —‘Globo
jant JAV Prezidentui ir poniai 
Ford bei JAV Viceprezidentui’ 
ir poniai Rockefeller, Valstybės 
Sekretriaus ir. ponios Kissinger

DR, ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTA] ĮDOMIUS GYDYTO

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

metu įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir susi
rūpinimą, __________ _ ___________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis 
Kietais viršeliais, vietoje 84.00 dabar tik ■_ 1
Minkštais viršeliais tik ________________________
_ AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Dabar tik_________

Or. A. J. Gussen

$3.00
$2.00

$2.00
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba meney orderį, prie 

nurodytos kainos pridedant 50e. persiuntimo išlaidoms.

Castro nori gėry santykių 
v su Amerika
' Kubos diktatorius Castro kad 
ir puolė, kad ir išdergė Ameriką 
dėl nukritusio Karibų jūroje lėk
tuvo, bet visdėlto jis nori gerų 
santykių su Amerika. Jeigu jis (bei Jungtinių Tautų Koncerto 
dergė Ameriką dėl lėktuvo, tai 
.tik .norėdamas, ■ kad būtų pas
pausti • antikastristai kubiečiai, 
jeigu jis ir sakosi nutraukiąs 
lėktuvų grobimo sutartį, bet ją 
vis dėlto patylomis vykdys, ne
užtrenkdamas galutinai durų ge
riems su Amerika santykiams.

Ieškoti gerų santykių su JAV 
diktatorių Castro verčia ekono
minė Kubos cukraus svaras už
sienio -rinkoje kaštavo.. 65 cen
tai, dabargi tik 7.5 centai. Anks
čiau Gastro vakarų .laisvame pa
saulyje nesunkiai gaudavo rei
kiamų prekių į kreditą, šiandien 
to nebėra. Vakarų kreditoriai 
už perkamas, prekes reikalauja 
mokėti- grynais pinigais-ir dar 
spaudžia išlyginti • 3.5. bilijono 
dolerių skolą, kurią Gastro yra 
užsitraukęs. Tas reiškia, .-kad 
vienintelis šaltinis gauti kredi
to vakaruose, technologinės pa
galbos, turistų antplūdžio telie
ka JAV. štai kodėl Castro ir no
ri ir tikisi gerų santykių su Ame
rika.

Be to, nereikia pamiršti -mil
žiniškų išlaidų, kurias Castro tu
ri išlaikydamas kariuomenę Af
rikoj e.

RIDDEL, INC.

1151 W. Roscoe St

929-4200 ’
equal opportunity employer.

_ ELEKTROS ĮRENGIMAI. . 
PATAISYMAI

Turiu Chicago s miesto leidi mą, 
Dirbu ir užmiesčiuose greit, ga 
rantuotai ir sąžiningai.

KLAUDIJUS PUMPUTIS _ 
4358 So. Washtenaw Ave., 

Tel.: 927-3559

FORDAS UŽDRAUS 'DALYTI 
ATOMINES ŽALIAVAS

•IUBn.IE.JINIŲ METU
NAU.JU SKAITYTOJŲ VAJUS

^ WJIENOMS tiemet ynėlo 60 metu Minint tą ynkaktl gerbiant pirmoje 
Amerikos lietuviu dienraSčio steigėjus bei lietuviškos spaudos plrmt 
aus Ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės Plikimui fkel 
biamas Naujienų platinimo vajus.

*\UJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos Ir pavergtu lietuviu laisvę 
neidamos ir nesidėdamos i sandėrius su okupantai! ir ju įgalia 
jalais.

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

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuviu daugumą fiala pasimetimo, reto
rikos ir poltiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems {domios, 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 vaju kreipiasi i visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnu pavyzAiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikrafio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie- 
carišku reikalu renesMML
KAINUOJA: Chlca^efe Ir Kanadofe metirm — S30.00, pwe’ mėty — S1S.D0, 

trims mėn. — $833, vienam mėn. $3.00. Kitose JAV vietose metams 
— $26.00, pusei metę — $14-00, vienam mėn. — $L50. Užsieniuo
se — 131.00 metams. Susipažinimu! siunčiama savaltf nemokamai

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Afrikos karštligė
BRIUSELIS, Belgija. — Mok

slininkų tarptautinėje konfe
rencijoje buvo pateiktas refera
tas apie labai pavojingą limpa
mą virusų giminingą “žaliųjų 
beždžionių” ligai, kuri labai rim
tai gresia išvirsti į epidemiją. 
Afrikoje ta liga mirė mažiausiai 
335 žmonės, būtent 270 mirė Zai 
re ir 65 Sudane.

Tos ligos virusai sužaloja kater- 
pilarinius kraujo indelius, su
keldami kraujavimą visame kū
ne. Medikai dar nenustatė, ko
kiu būdu ta kruvinoji karštligė 
persimeta iš žmogaus į žmogų. 
Prisibijoma, kad ta liga nepersi
mestų į šiaurės Ameriką.

Ligos studijuoti į Zairės sos
tinę Kinshasa atvyko daktarai 
iš Prancūzijos ir Jungtinių Vals
tybių.

ir Banketo -pirinihinko Bei pp- 
nios'Samuei: B.' Casey, Jr.,' kvie
timu — Lietuvos Charge d’Af
faires ad interim ir ponia ;O. 
B’ačkienė dalyvavo 1976. ;X. 23 
d. renginįupsd. 'Koncerte ir Ban
kete, diplomatinių Misijų šefų 
ir jų žmonų ‘garbei, minint.J. 
Tautų organizacijos 31 mėtų 
sukaktį. Tomis progomis buvo 
taip piat pagerbti Amerikos val
stybių- organizacijos aihbasado- 
riui ir jų žmonos bei J. T. orga
nizacijos Aukštasis Komisaras 
Pabėgėlių .. Reikalams. Princas 
Saddruddin Ąga KJian ir Prin
cesė Katerina.

Koncertas Įvyko -John F. Ken
nedy Centro Koncertų salėje, o 
banketas — Washington Hil
ton viešbučio patalpose/

Banketo metu visi svečiai ga- 
vo atminimui po sidabrinį me
dalį, primenantį Jungtinių Tau
tų Organizaciją.

Be to, šio laikotarpio eigoje 
Lietuvos Charge d’Affaires ad 
interim ir ponia O. Bačkieriė da
lyvavo Nigerijos, Qmano, Pa
pua Naujosibs Guinėjos, Vėrie- 
ziielos ir Zambijos ambasado
rių ir jų žmonų rengtuose priė
mimuose.
1976. X. 28 d. - 7 "

VAŠINGTONAS. —. Prez. 
Fordas spalio 28.pareiškė,kad 
jis siekia suvaržyti trejiems 
mefanis atominių žaliavų pąr 
davimą ir technologinę pagal
bą^ Prezidentas tuo reikalu 
kreipėsi' į visas techniškai iš
sivysčiusiais šalis, kurios tik 
ekspbrtuoja bątbminę technolo 
gijąj; įrengimus arba .žaliavas, 
kurių pagalba vėliau jau gali
ma gamintis atominius gink-

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

vieuicteų L: -
f f /sm Uetavį jai U ninką

Ik - Chicagoje — ■

263-582:!
(htaigci) ir
677^8489

~ ~ (b®*®) .

VERTINGŲ NAMŲ GALERIJA
ANT HICKORY KALNO prie ązolyno 

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

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

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

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

2 BUTŲ moderniai Įrengtas namas 
už Kedzie. žaliame parke. Virs $4,000 
pajamų. Kainuoja $30,000.

\ • 1 ■ A - ' ■-

4 BUTŲ mūras prie Maria High, Nau
jas gazu šildymas. Nauja elektra, 3 
auto 'mūro garažas. $44,900,

PLATUS LOTAS arti šv. Kryžiaus 
ligoninės Pigus.

♦ Vienas colis lietaus 
lygus 10 colių sniego.

PERRY PLAZA MOTEL
1007 Park Ave., Hot Springs, Ark. 
Savininkai Albertas ir Kastutė Rožė- 
nai. Spalvota TV. šildomas maudymo
si baseinas, telefonas .̂ vaikams žaidi
mo aikštelė. Galima' rezervuoti tel.: 
501-623-9814.

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

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

nimni nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

PAVARDE IR VARDAS ___________________

ADRESAS

Maineriy karas
PITTSBURGH, p- Laikraštis 

Pittsburgh Post-Gazette prane
šė, kad tarp naujųjų angliaka
sių unijos (United Mine Wor
kers)) nesantaikos plyšys gilėja. 
Laikraštis rašo, kad UMW (ang
liakasių) prezidentas Arnold 
Miller sudarg specialią komisiją, 
kuriai pavedė ištirti savo buvusį 
rėmėją, unijos sekretorių — iž
dininką Harry Patrick. Tai tik 
dalis karšto “karo” tarp Milte-. 
Mike Trbovich, kurie 1972 me
tais drauge vedė rinkimų kampa
niją šūkiu “Maineriai už ‘De
mokratiją".

Prez. Fordas klausinėj^. JPrah 
cūziją, kuriam tikslui ji par
duodanti atominės . /-jėgainės 
įrengimus ir žaliavas Pakista 
ntri. Davė karčių pipirų ir Va 
karų Vokietijai, kad ji sutiko 
Brazilijoje įrengti atominę jė
gainę bei atominių -žaliavų 
perdirbimo įmonę?

Prez. Fordas rinkiminėje 
kampanijoje Ohio valstijoje 
priminė, kad jis kreipėsi į vi
sas valstybės suvaržyti. Atomi
nės technologijos plitimą ma
žiausi trejiems metamsJSvar- 

biausia, esą, kad techniškai pa 
žengusios tautos turi, jausti- at 
sakomybę, kad jų klientai, ku 
riems suteikiama pakankamai 
žaliavos-atomo jėgainėms, pri 
siutintų ir reikiama atomo ža
liavų bei jų liekanų pakanka
mą kontrolę ir apsaugą.

♦ Indokibijos šventykloms 
gaminamos vaškinės žvakės 
yra spiralinio konuso pavida
lo. Nors -degdamas vaškas duo 
da savotiškai malonų kvapą, 
bet tenykščiai- žvakių dirbėjai 
i vašką deda parfiumo.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

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

3333 So. H»l»tecT -•», Chicago, HI. 60608. — Tel. 2544320 
V. V A L A N'T f N A S

SIUNTINIAI I LIETUVA 
MARIA NOREIKIEN® — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 • Tel WA 5-2787 
Didelis pa el rinki me j geroe rOlIee Įvelrių prekių J' 

MAISTAS (f EUROPOS-SANDtLIŲ.

MOVING —' Apdraustas perkraustymas 
Pigua ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Banke sąskaita Bražinskams 
; ■ Y ‘.Y . ... • .-'Y'* . f. . . ■ •

R. L.:. ^Bendruomenės' Centro 
Valdyba savo posėdyje 1976 m. 
rugsėjo mėn. 29 d. nutarė pa
remti. daug iškentėjusius^ Pra
ną ir Algirdą Bražinskus. Jų 
paramai . atidaryta sąskaita — 
Nr.' 1681, Midland Savings and 
Lown association, 265,7„„ West 
69th T',-.Chicago,- BL. Posėdžio 
metu buvo surinkta graži pra- 
—u 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 —

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 Ill. 60608.

RANGE)f 
FIRE IS 1
WILDFIRE

BUILDERS AND CONTRACTOR?
Namų Statyba ir Ramonfta .

PETTING CONSTRUCTION
7152 South Kedzie Avenue . 

Nauji namai ir remonto darbai 
atliekami sulig užsakymu.

JULIUS. fETINGIS. savininkas 
778-8165

HEATING AND AIR 
CONDITIONING 

DOMAS ŽUKAUSKAS 
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 60609 TfcęL VI 7-3447

D Ė M E S I O ' 
$2—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA! 

Tiktai $74 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensininkams 

Kreipti*;
A.LAUR A! T!S 

4645 So. ASHLAND AYR. • 
523-87/9

Call Frank Zapolis 
3208’72 W.95trh St. 

GA 4-8654

State FąrHT&leInsurance Cprnpany.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYStS
Pardavimo ir Taisymas 

2446 WEST 6* h STREET
Talatj REpoblU 7-1941

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
S. Maplewood. T»l. 254-7450 
pat daromi varHmal, glmlnly

4259
Taip . . .
Iškvietimai, pildomi plirefybėt pra-

tymai ir kitokį blankai.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archar Avė
Chicago, UI. C0An.*Tal. Y A 7-59t0




