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ŠVIETIMO KLAUSIMAI LIETUVOJE
Švietimo klausimus okup. Lietuvoje pasikalbėjime palietė švie

timo “ministras” M. Gedvilas (“Tiesa”, birž. 5)). Jau įprasta, kad 
tokiais atvejais pateikiami skaičiai, kurių tikslas įrodyti: štai, 
Kiek dabar moksleivių ar mokytojų ir koks didelis skirtumas,; 
su 1939 m. palyginus. Lyg per ketvirtį šimtmečio gyvenimas, gy-1 
Ventojų skaičius ir pan. nebūtų visai pasikeitę...

Vis dėlto, Gedvilas bent iš-

Taigi, jis teigia, jog iš 30,000 
mokytojų 7,500 yra kom. parti
jos nariai, per 8,000 priklauso 
komjaunimui, daugiau kaip 1,- 
000 mokytojų apdovanoti meda
liais. Nebe naujiena, kaip Ged-

jog šių dienų mokyklose Lietu-

nalistinio tvaiko”.
Mokyklų daug, bet lygiagre

čiai — ir įvairių trūkumų. Ged
vilas neneigia, kad. mokytojų 
buities reikalai, ypač miestuose

ba dviem ar net trim pamainom...

tojo mokslo— jau kita byla ir

B VISO PASAULIO

cent City, kur gyvena 500 žmo
nių. Įkaitus vagono ašies dėžei 
ir ašiai pradėjus tirpti, nuo bė
gių nuvažiavo 12 vagonų trauki-

pano dujas. Tankai ėmė sprogi
nėti, kilo didelis gaisras, sudegė 
15 namų, sugriautas prekybos 
rajonas, visi miestelio namai 
daugiau ar mažiau sužaloti. Ap
degė 64 asmenys. Tik du tankai 
liko nesprogę.

niškuose plotuose prisiauginti

Australijoje 6,000 tonų jautie
nos ir avienos. Prieš porą mė
nesių sovietai užpirko Australi
joje 30,000 tonų mėsos. Jos pri-

pagerbė žinomą poetą Aleksan-
mo vadovai, bet — spauda.

Griaunamos lietuviško jauni-

Kokia tikrovė? Pasirodo, kad

pareikšdavo valdžiai nepriimti
nas nuomones. Jis neseniai bu
vo pašalintas iš ”Novi Mir” re
daktoriaus pareigų, tačiau jo 60

tojo vos 27 proc. abiturientų. Dėl 
to jau dabar planuojama, kad 
apie 38.3 proc. šių metų laidos 
Vilniaus miesto abiturientų teks 
įdarbinti, o 9.43 proc. pasiųsti į 
profesines technikos mokyklas; 
Juk ir iš 1969 m. laidos abitu
rientų tarpo 35.5 proc. tapo ga
mybininkas, 7.2 proc. įstojo į 
įvairius technikumus, kiti nuėjo 
į profesines technikos mokyk
las ir 1.1.

Tuo tarpu, 70 proc. dabartinių 
Vilniaus miesto abiturientų ti
kisi įstoti į aukštąsias mokyklas, 
Įsidarbinti gi norėtų vos 10 proc.

Partija lieja vandenį ir taria 
— “jūsų svajonės neišsipildys” 
ir pažymi, kad įgyvendinant vi
suotinį vidurinį mokslą, “ateity
je vis gausės skaičius tų jaunų 
žmonių, kuriems, baigus viduri
nę mokyklą, teks dirbti pramo
nėje ar žemės ūkyje”. Kitais žo
džiais, daugelio moksleivių okup. 
Lietuvoje ateityje laukia kva
lifikuoto darbininko darbas..., o 
gal ir emigravimas Rusijon.

(E)

Kiek yra pasaulyje 
. politinių kalinių?

LONDONAS. — Tarptautinė 
Amnesty International organi
zacija, kuri rūpinasi politiniais 
kaliniais visame pasaulyje, pa- 

• skelbė, jog pasaulyje šiandien 
yra apie ketvirtis milijono “są- 
žinės kalinių”, kurie laikomi ka
lėjimuose už savo religinius ar

Plečiantis oro susisiekimui aerodromuose gaunasi vis didesnis susikimšimas. Oro kontrolieriams padeda įvairūs 
instrumentai. Dešinėje pusėje matomam ekrane sužymėtos visy lėktuvy pakilimo kryptys. Kontrolieriai nau

dojasi komputeriais ir radarais, kad aerodromuose neįvyktu lėktuvy Susidūrimy.
" - ■ — ■ —------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ;---------- „ ...................... ..

| RUMUNIJA, BIJODAMA SOV. SĄJUNGOS, 
IEŠKO DRAUGU EUROPOJ IR AZIJOJ

BUKAREŠTAS. — Vakarų stebėtojų manymu, Rumunija žai
džia su sovietais pavojingą žaidimą. Vis dažniau Rumunija pasi
sako prieš sovietų reikalavimus Varšuvos pakto valstybėms, Rytų 
Europos satelitams. Rumunijos prezidentas ir komunistų par
tijos vadas Nicolae Ceąusescu baigė savo penkių dienų vizitą 
Prancūzijoje, kur tik prieš savaitę savo vizitą buvo baigęs sovietų 
užsienio reikalų ministeris Gromyko. Prancūzų-rumunų pasitari
mų proga paskelbtas komunikatas, kuriame raginama užbaigti 
Europos pasiskirstymą į blokus ir raginama pakeisti tuos blo
kus nauja bendradarbiavimo sistema, kurioje būtų garantuotos 
visų tautų teritorinės ir suvereninės teisės.

LENINGRADE GRUPĖ ŽYDU BANDĖ VĖLIAUSIOS ŽINIOS

MASKVA. — Iš Sovietų Sąjungos vakarųj pasaulį pasiekė 
žinia apie žydų grupės suėmimą ir kratas žydų "namuose Lenin
grad©, Rygoje, Maskvoje ir Charkove, šie suėmimai ir kratos 
sekė įvykį Leningrado Smolny aerodrome, kur milicija suėmė 12 
asmenų, einančių iš aerodromo laukiamojo į ĄN-2 Aerofloto lėk
tuvą, kuris buvo pasirengęs skristi iš Leningrado! Petrozavodską, 
Karelijos respublikoje, prie Suomijos sienos. “Leningradskaja 
Pravda” apie šį įvykį pranešė trumpai, kad grhpė kriminalistų 
suimta birželio 15 d. Smolny aerodrome ir esanti pradėta kvota. 
Maskvos spauda apie tą įvykį nieko nerašė.

Iš sovietų žydų užsienio kores
pondentai patyrė, kad Leningra- 

jde suimtoje grupėje buvę Rygo- 
"'Je gyveną Edward fCuznecov ir

- ....

Kini ja daugiausia
Raudonosios vėliavos or- Suimtas buvo Juri Tarakandov 
iž pasitarnavimus sovie- iš Leningrado, Juri Fiodorov iš 

Maskvos ir Aleksandr Murzen-' poezijai.
LONDONAS. — Naujai pa-'ko iš mažo miestelio netoli Char

kovo. Pas suimtuosius buvę ras
ti du revolveriai ir keli peiliai. 
Suimtieji norėję įsėsti į kelei
vinį lėktuvą ir ore priversti lakū
nus skristi į Švediją ar kitą neu
tralią Europos valstybę. Grupės 
tikslas buvęs pasiekti Izraelį.

Apie suimtuosius sakoma, kad 
Silva Kuznecov Rygoje buvo ži
noma savo pastangomis gauti 
žydams leidimą emigruoti į Iz
raelį. Jos vyras esąs pusiau žy
das.

Po suėmimo 12 asmenų aero
drome sekė kiti suėmimai. Mas
kvoje buvo suimti septyni žydai 
ir vienas rusas. Jie irgi jau pa
sižymėjo savo reikalavimais val
džiai leisti emigruoti. Be tų su
ėmimų apie 50 žydų butų, dau
giausia Leningrade, buvo mili
cijos iškratyti. Daug kratų pa
daryta Rygos žydų tarpe. Visi 
suimtieji kaltinami kriminalinio 
kodekso 64-A straipsniu, kuris 
be-kitų išdavikiškų veiksmų nu
mato ir bėgimą į užsienį. Baus
mės už šiuos nusikaltimus yra 
nuo 10 metų kalėjimo iki mirties 
bausmės.

Vakarų pasaulyje yra žino
mi tik du bandymai pasprukti iš 
Sovietų Sąjungos lėktuvais. Mas
kvos laikraštis 1965 m. birželio 
mėnesį trumpai pranešė, kad 
lėktuvo navigatorius buvo nu
šautas ore, kai vienas asmuo 
skrendant virš Baltijos valstybių 
bandė pasukti lėktuvą į užsienį. 
Jis buvo nuginluotas ir suimtas. 
Kitas atsitikimas buvo 1966 ru
gpjūčio mėnesį, kada trys vyrai 
bandė nukreipti keleivių lėktu
vą į Turkiją, Ir jiems tas ban
dymas nepavykęs.

Heath moteris aptaškė paleidusi 
plastikinį maišą su raudonais da
žais, lygiai kliuvo vienam polici
ninkui ir premjero automobiliui. 
Policija moterį suėmė. Heath pa- 
■wAiolrAt P*

torius Ed Kennedy, atsikirsda
mas į viceprezidento Agnew puo
limus, pareiškė: “Nežiūrint, kiek 
bus puolami asmenys ar jų įsi
tikinimai, faktas lieka, kad In
dokinijoje kas savaitę miršta 
virš 100 amerikiečių”.

QUIROGA. — Meksikoje su
sidūrė du žmonių pilni autobu
sai. Žuvo 19 ir 25 buvo sunkiai

VARŠUVĄ. — Vatikanas pra
nešė Lenkijos katalikų vadovy
bei, kad Popiežius buvo suma-

Lenkiją, tačiau “dėl tam tikrų 
aplinkybių” turėjo savo sumany
mo atsisakyti. Manoma, kad Go- 
mulkos valdžia nepritarė šiam vi
zitui, nes Popiežius buvo pasirin-

kų konstitucijos dieną, minimą, 
panašiai, kaip lietuvių Vasario 
16.

LOS ANGELES. — Nepaisy
dama teismo sprendimo, Kali
fornijos universiteto regentų ta
ryba, vadovaujama gubernato
riaus Reagano, pašalino iš pa
reigų komunistę negrę Angela 
Davis.

WASHINGTONAS. — Tarp
tautinė Išvystymo organizacija 
paskyrė Pakistanui milijoną do
lerių Karachi uosto praplėtimui.

SAIGONAS. —į Amerikos ka
rinė vadovybė Vietųape paskel
bė, kad Kambodijoje surastuose 
komunistų ginklų sandėliuose 
apie 60 nuošimčių ginklų buvo 
gaminti komunistinėje Kinijoje, 
25% — Sovietų Sąjungoje, 10% 
Rytų Europos komunistinėse val
stybėse ir. kiti —-vakarų vals
tybėse.

Amunicijos sandėliuose apie 
80% buvo Kinijos gamybos. Ki
ta amunicija padalintą šitaip: 
10% buvo prancūzų ar amerikie
čių gamybos, 5% — sovietų, 5% 
— rumunų, čekoslovakų ir šiau
rės vietnamiečiu.

♦ Policija Montrealyje, Kana
doje surado 650 svaru dinamito 
sandėlį .ir suėmė 6 asmenis, Que- 
becko išlaisvinimo grupės narius, 
ši grupė giriasi Įvykdžiusi daug 
sprogdinimų.

♦ Saigone amerikiečių karinė 
vadovybė paskelbė, kad Ameri
kos aviacijos puolimai prieš ko
munistų tiekimo kelius bus tęsia
mi ir po liepos 1-mos dienos, ka
da amerikiečių kariuomenė iš 
Kambodijos pasitrauks. Vėl bu'- 
vo išvežta iš Kambodijos 800 
amerikiečių kareivių, dar liko iš
vežti apie 10,000.

♦' Izraelio premjere Goldą 
Meir pareiškė, kad Izraelis nesi- 
Jtišį Jordano reikalus, nors Jor
dane būtų išrinkta nauja valdžia 
su partizanų vadu Arafatu prezi
dento kėdėje. Jordano karaliaus 
dėdė, buvęs kariuomenės vadas, 
partizanams reikalaujant kara
liaus pakeistas, išvyko į užsienį.

♦ Pan American keleivinis lėk
tuvas su 143 keleiviais buvo nu
kreiptas iš Beiruto į Kairą, Egip
te. Lėktuvą pagrobė albanas, 
Amerikos gyventojas. Egipto po
licija ji suėmė.

♦ Amerikos delegacijos vadas 
Vienos derybose su sovietais dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
Gerald Smith sugrįžo pasitarti į 
Washingtona. Spėjama, kad de
rybos, kurios vedamos labai Slap
tai, priėjo prie svarbių sprendi
mu taško.

♦ Vakar* New Yorke vyko de
mokratų partijos pirminiai' rin
kimai. Į gubernatoriaus kandi
datus einąs buvęs ambasadorius 
Arthur Goldberg tikėjosi nuga
lėti buvusį prekybos pasekreto- 
rių Howard Samuels.

Sugavo didelę 
narkotikų gaują

WASHINGTONAS. — Fede- 
raliniai agentai šeštadienį ir sek
madienį visoje Amerikoje su
ėmė 'didelės narkotikų platinimo 
gaujos narius, 130 asmenų. Dau
giausia suimta New Yorke — 
43, Miami suimta 33, Čikagoje 
—27, Los Angeles — 5, Hartfor
de — 6, Newarke — 5. Agentai 
atrado ir konfiskavo nemažai 
heroino ir kokaino, apie 3 milijo
nų dolerių vertės.

Vyriausias prokuroras John 
Mitchell pareiškė, kad šis puoli
mas palietė įvežė jus ir pardavi
nėtojus, kurie apima apie 80% 
visos kokaino prekybos ir apie 
30% visos heroino prekybos 
Amerikoje. Suimtųjų tarpe, yra 
daug kubiečių ir portorikiečių.

Miestuosę. policija, bijo, k»i; 
padidės plėšimų-ir įsilaužimų 
skaičius, nes bus sunkiau pirkti 
narkotikų, jų kaina pakils ir 
jų vartotojai bandys plėšikavi
mu prasimanyti daugiau lėšų.

X. - -

Rumunija savo reikalavimuo
se baigti Nato ir Varšuvos pak
to blokus surado Prancūzijos vy
riausybėje nuoširdų pritarėją, 
neš Prancūzija, jos buvęs prezi
dentas de Gaule, pirmas išėjo ko
voti prieš blokus, prieš sovietų ir 
amerikiečių įtaką Europoje.

Paryžiuje rumunų preziden
tas daug kalbėjo ir apie Europos 
saugumo konferenciją. Rumuni
ja pritaria tokiai visų tautų kon
ferencijai, nes tikisi ten išsiko
voti didesnių teisių sau ir savo 
nepriklausomumui nuo Maskvos. 
Sovietams vis daugiau dėmelio 
kreipiant į Pietryčių Aziją, į Vi- 
duripiuosius Rytus ir į Kinijos 
posienį, Rumunija tikisi galė
sianti išvengti Čekoslovakijos li
kimo. Rumunija siekia Europos 
konferencijos, kuri ne tik pri
pažintų esamas sienas, bet už
tikrintų Europos tautoms nelie
čiamumą ateityje ir garantuotų, 
kad didesnės ir stipresnės tau-

Amnesty International žinio
mis, politinių kalinių yra 43-jose 
valstybėse. Iš jų Europoje 12, 
Viduriniuose Rytuose — 7, Pie
tų Amerikoje — 6, Afrikoje — 
13 ir Azijoje — 5, Dešinieji re-

žimai ir komunistinės valstybės 
yra vienodai kaltos politinių ka
linių persekiojimu. Iš nekomu
nistinių valstybių daugiausia po
litinių kalinių turi Indonezija — 
116,000. Tai daugiausia komu
nistų partijos rėmėjai.

QUITO. — Ekvadoro prezi
dentas Ibarra pasiėmė diktato
riaus teises ir įsakė policijai ir 
kariuomenei sutvarkyti maištau
jančius studentus.

■

Atrodo, kad naujas prezidento patarėjas Robert Finch laidžia vaiky 
žaidimą: "O jūs, vaikai, taip darykit, kaip tėvelis daro". Jis rankas 
taip laiko, kaip prezidentas Nixonas. Fotografija daryta Floridoje, 

prezidento vasaros būstinėje.

■
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Brazilija laimėjo 
futbolo taurę

MEKSIKA. — Brazilijos fut
bolo komanda (kojinio) laimėjo 
pasaulines pirmenybes, finale 
nugalėdama Italija 4-1. Brazili
jos nuosavybėn perėjo 18 colių 
aukštumo auksinė Jules Rimet 
taurė, nes Brazilija pirmenybes 
laimėjo jau tris kartus. Finali
nių rungtynių stebėti susirin
ko 112,000 žmonių, šimtai mili
jonų sekė televizijos aparatus. 
Meksikoje tarp žiūrovų buvo 
Meksikos prezidentas Gustavo 
Diaz Ordaz, Brazilijos užsienio 
reikalų ministeris Gibson Barbo
za, Italijos senato pirmininkas 
Amintore Fanfane, prezidento 
Nixono patarėjas Henry Kissin
ger.

Brazilijos laimėjimas futbolo 
pirmenybėse pakėlė ir vyriausy
bės prestižą. Brazilų generolas, 
valdžios atstovas, kartu su fut
bolininkais buvo Meksikoje ir 
prižiūrėjo visus pasirengimus.

Nėra abejonės, kad Brazilija 
turi geriausia komandą. Pirme
nybėse dalyvavo 70 valstybių 
rinktinės. Brazilija nepralaimė
jo nė vienų rungtynių, nugalė
dama pakeliui į finalą stipria® 
komandas: Čekoslovakiją, Ang
liją, Peru, Urugvajų ir Rumuni
ja-

Po laimėjimo Brazilijos mies
tuose gyventojai šoko gatvėse 
per visą naktį. New Yorke apie 
300 brazilų su orkestrais nuste
bino newjorkiečiU9, kai po te
levizijos perduotų į Madison 
Square Gardens salę rungtynių, 
kur apie 25,000 buvo susirinkę, 
minia išsipylė į gatves ir ėmė 
šokti sambą.

Budapešte prasidėjo Varšu
vos pakto valstybių konferenci
ja, kurioje kalbama apie Euro-, 
pos saugumo konferenciją. Jai 
stipriai pritaria ne tik Rumuni
ja, bet ir Vengrija. Konferenci
ja turės suformuluoti atsakymą 
Į Nato valstybių pasiūlymus po 
gegužės 27 d. konferencijos Ro
moje.

Prieš Ceausescu kelionę į Pa
ryžių, Rumunijos aukštų parti
jos narių delegacija lankėsi šiau
rės Korėjoje ir Kinijoje, čia ru
munai irgi buvo labai šiltai su
tikti ir jiems buvo pažadėta mo
ralinė ir politinė parama kovo
jant prieš didesnių valstybių ki
šimąsi į rumunų reikalus. Nors 
sovietų vardas nebuvo minėtas, 
jie kinų ir korėjiečių pareiški
mus neabejotinai suprato.

Husseinas išsiuntė 
vaikus Į Angliją

LONDONAS. — Jordano ka
ralius Husseinas išsiuntė savo 
keturis vaikus nuo 8 iki 2 metų 
amžiaus j Britaniją, kur jie gy
vena Jordano ambasadoje. Dip
lomatai ambasadoje kalba, kad 
greit į Londoną atvyksta ir vai
kų motina, princesė Muna, kuri 
yra britų kilmės.

Šis šeimos’ išsiuntimas sukėlė 
kalbų, kad Jordano karalius Hus
seinas numato, kad jam teks pra
rasti sostą. Arabų palestiniečių 
grupės jam jau nekartą yra su
dariusios sunkumų. Paskutinis 
susikirtimas pareikalavo daug 
žmonių aukų. Padėtis galinti 
pablogėti, nes partizanų grupės 
Jordane vis stiprėjančios ir ka
raliui Husseinui gali tekti pasi
traukti nuo sosto.

NEW DELHI. — Indijos pre'm 
jerė Indira Gandhi tapo senele, 
sulaukusi 52 metų. Jos italė 
marti Sonia Gandhį pagimdė dūk



dar

parama.

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

■■SMi

■ - -

dvi Marijos

PER ANNUMPER ANNUM

retės ir pra-

PER ANNUM'0 PER ANNUM

Loan Assn

Keturi gydytojai ir 
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because you got 
too many?ON CERTIFICATES 
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6 month maturity

ou ever hear ofOF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ligų žinovą — orthopedą. Mūsų 
tarpe Chicagoje čia rašančiam 
yra žinomi trys lietuvis: jie pa
jėgs Tamstai padėti. Tai gyd.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

citrinom pasitenkina, 
reikia visada daug vaisių 
žovių valgyti. Tada rečiau viso
kios ligos mus lankys.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

ries from Merck Sharp and 
Dohme.

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

biznieriai, kurie garsinasi 
NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ

PASISEKIMĄ BIZNYJE

\ •• . . .<

šabanienė. Į vieną iš jų kreip
kis dar šiandien. Tamstos pa
moka tebūna visiems pamokini
mas: niekad neik plokštelės ko-

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Naujienų bendradarbiai Alvudo užkandinėje Forest Preserve, 
žiuri i skanią užkandą.

Nuotrauka M. Nagio

kinama higienišku užsilaikymu, 
vengimu aštrumų maiste ir gė
rime, ir daug naudingų skysčių 
sunaudojimu. Todėl tiek senes
nieji mūsiškiai visada naudoki
me gausiai skysčių, vengdami 
tuose skysčiuose tiek kūnui, tiek 
dvasiai šalingų priemaišų — 
nuodų. Įvairiausi kokai bei svai
galai, o taip pat kava bei soda 
yra nepakeliui Į sveikatą nė vie
nam mūsiškiui.

^SAFETY CF^ 
YOUR SAVINGS

Ii gautis “nežinomos” kilmės 
(essential) hypertensija. Svar
bu už tai kiekvienam visada 
daug vandens ar naudingų skys
čių (pasukų ( vaisių sunkų, rūgš
taus pieno, pieniškų sriubų be 
aštrumų, vaisių-daržovių) daug

vieno inksto liga — jame krau
jotakos suirimas gali būti prie
žastim pakelto kraujospūdžio at
siradimui. Taip apsirgusj inks
tą prašalinus, susinormuoja pa
kilęs kraujospūdis. Po tokių pa
tyrimų pradėta daugiau dėme
sio kreipti Į inkstų ligas — juo
se kraujotakos suirimas sąlyšy- 
je su pakeltu kraujo spaudimu. 
Chroniškas inkstų ir jų geldelių 
uždegimas (pyelonephritis) bu
vo laikomas pakelto kraujospū
džio (hypertensijos) priežasti
mi. Toks chroniškas inkstų už
degimas gali pakartotinai užgy
ti. Chroniškai inkstai užsideg
ti gali bakterijoms užlipant šla
pimo latakais aukštyn iki inks
tų (retrograde infection).

UP TO 
.320,000. .

Skaniu valgiu gamintojos miške — Alvudo išvykoje i Forest Preserve 
Lukoševičienė (iš k.) ir Bosienė.

Nuotrauka M. Nagio

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

gimtis žmogaus yra palinkusi 
žmogų greitesniam pakelto krau
jospūdžio gavimui, tada net ir 
menkesnė priežastis tokiam žmo
gui gali pakelti kraujo spaudi
mą. Kiekvienas esam skirtingi, 
už tai ir skirtingai — sau pri
taikintai ir tvarkykimės. Su pa
keltu kraujospūdžiu nėra ko juo
kauti — jis yra vienas širdies 
atakos šauklių. Tad visi Į tin
kamą su savo didžiausiu priešu 
— širdies kraujagyslių skleroze, 
gaunama per pakeltą kraujospū-

Klausimas. Prašau man pa
gelbėti didelėje nelaimėje. At
siprašau, kad gerb. daktarą var
ginsiu sava ilga istorija, bet man 
pagalbos iš-jūsų būtnai reikia. 
Sergu amžinu kosuliu jau de
šimt metų. Keturi gydytojai 
gydė, visokių vaistų prirašė — 
juos gėriau,'bet nė vieni vaistai 
nepadėjo. • Ligoninėse pakarto
tinai mane tyrė — nė iš vietos 
liga. Kai tik aš susinervinu, tuoj 
mane ima kolūlys kamuoti. Kar
tais pamėlynuoju bekosydama. 
Kartais , net maistas išvažiuoja
— taip žiaukčioju bekosydama. 
Jokios ligos daktarai neranda. 
Susinervinus lyg vabalas gerk
lėj ima judėti. Niekas nepade
da. Dabar vartoju pušų sakus
— toki skysti, bet vis vien kos- 
ciu. Gelbėkit mane.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu-' 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu-adresui 

NAUJIENOS,' 1739 So. Rūlstėd St5 Chicago,' Illinois 60608,

Pasiskaityti. Monographs' on
Hypertension, No. 10 in a se- ftai pirkti Į dešimtukų krautuvę

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

So. WESTERN AVE.

Esu jau gyvenimo permainos 
sukusi moteris.

Atsakymas. Hormonų stoka ir 
mineralų — vitaminų nedatek- 
lius bei neatsakantis santykis jų 
kūne išsaukia pas pusamžio su
laukusius minėtą kojų deginimą. 
Gydykis pas savo gydytoją. Bu
vo rašyta šiam skyriuje apie 
hormonų ir vitaminų B-komplex 
vartojimą kojų degimo atvejais, 
kai cirkuliacija jose esti dar pa
kankama. I riseina ir prieš skle
rozę vaistus imti (Gražine, Pa- 
vabid, Ariidin...). Dabar no
riu paduoti čia patyrimą Mari
jos Avižėnienės — veterinarijos 
gydytojo žmonos kojų degimo 
gydyme. Ji naudojo šitokį savo 
receptą • šešias citrinas (be sėk
lų) su žievėmis sumalė ir įpylė 
jas maltas į pusę svaro bičių 
medaus. Išgėrė per savaitę tą 
porciją Pasidarė antrą — dar tos 
visos porcijos neišgėrus liovėsi 
degusios kojos. Ir po šiai die
nai jos nedega. Visiems galima 
toks sveikas maistas valgyti, 

tik diabetikai tegul su vienom
Visiem
— dar-

ON AU PASSBOOK
ACCOUNTS

ščiuose mes turime neapsileisti: 
ir seni ir jauni lietuviai visi daug 
skysčių savo maiste naudokime 
ir per parą mažiausiai po virš 
kvortos šlapimo turėkime. Tada 
plausime gerai šlapimo takus — 
nesusidarys geros sąlygos bakte
rijoms veistis ir lipant joms auk
štyn instams pakenkti. Tada ne 
tik gerus vidurius turėsime, bet 
ir švarinsime šlapimo takus nuo 
galimo bakterijomis užsikrėti
mo. Taip mes saugosimės nuo 
vienos pakelto kraujospūdžio 
priežasties.
Higieniškas užsilaikymas visada 

visiems naudingas
Dar vienas dalykas išryškėja 

su pakeltu kraujospūdžiu: turi 
būti susektas ir tvarkomas pa
slėptas šlapimo takų uždegimas, 
jei norime tinkamai pagydyt pa
keltą kraujospūdi. Paslėptas 
šlapimo takų uždegimas nesuke
lia nusiskundimų.

Suprantama, kad sunku gydy
ti toki pacientą, kuris neturi nu
siskundimų dėl šlapinimosi, nors 
jis ir turi paslėptą šlapimo ta
kų uždegimą. Toki sunku gydy
ti stipriai veikiančiais vaistais 
—antibiotikais. Dažnai pasiten-

Plokščia pėda yra rimtas kojos 
trūkumas, reikia rimtai jas tvar
kyti. O kur gi kitur tokį darbą 
atliksi, jei ne pas tam darbui pa
sirengusį žmogų — orthopedą. 
Dėl plokščiom kojom plokštelių 
— tai mūsiškis-Petras Šileikis 
atsakančiai pasitarnauja.

Marijos Avižėnienės / vaistas 
nuo deginimo kojų

Klausimas. Prašau daktarą 
patarti, kokius vaistus vartoti 
nuo kojų deginimo, ypač vaka
rais negali pernešti jų degimo.

Atsakymas.'-t/Tamsta turi jau
trius nervus. Susinervinus iina 
gerklės nervai įsijautrinti dar 
labiau. Pasėkėję atsiranda ko
sulys. Nelakstyk pas gydytojus 
ligos ieškodama — ją turi — 
ir dar labai sunkią: pakeltą jau
trumą. Tvarkykis su juo pati, 
žinok, kad nieko baisaus neturi, 
kad sukelia kosulį: ne džiova, ne 
vėžys, ne širdis, ne išsiplėtę plau
čiai... Tai tamstą raminančios 
žinios. Užsiimk gerais darbais. 
Geras darbas sau ir artimui yra 
geriausias vaistas nervų nura
minimui. O kai užeis staigus ko
sulys, tai pradėk palengva al
suoti į popierinį nedidelį kapšiu
ką : leist orą į jį, ir kvėpuok iš jo 
orą (apgaubus kapšiuku nosį ir 
burną). šiltas oras kelis syk pa
kvėpuotas atleis įtemptus gerk
lės nervus — kosulys tam kar
tui liausis. O 'kai išmoksi neįsi
jautrindama gyventi, vien gerais 
darbais užsiimti 
nyks gerklės nervinimasis, kar
tu ir kosulys. Jokių vaistų nuo 
tokio konsulio nevartok. Vien 
natūraliai — užsiėmimu savo 
nervus ramink. Nurimus įsitem
pimui — pamažu ibis rimti ir jo 
pasėka — kosulys. Reikalą galit 
tvarkytis tik>-su emocinius ne
sklandumus tvarkyti pajėgiu gy
dytoju. čia vaistai nieko nepa
dės ir jų nenąudokit.
Šešti metai vaistai nepagydo 

plokščios pėdos
Klausimas. Prašau daktaro 

paaiškinti, kodėl man plokščios 
pėdos nepagydo net Šeši gydy
tojai per dešimti, metų. Kairė 
mano koja yra plokščia nuo pri-

žmogaus nežmoniškas būdas 
liguistai pakelia kraujospūdį

Medicinai yra žinoma, kad 
tam tikri — ypatingi asmenys 
suserga pakeltu kraujospūdžiu. 
Tokie asmenys pasižymi extra- 
vertiškumu — išoriškumu ir. pri
verstinai rūpinasi tvarka ir dar
numu -— harmonija. Tokie as
menys svyruoja savo elgsenoje 
tarp dviejų nuotolių: jie nori bū
ti mylimi ir visame kame lau
kiami, o taip pat tokie asmenys 
nori valdyti ir tvarkyti tuos as
menis, nuo kurių jie priklauso. 
Tokie asmenys, gyvendami ne
atsakančioje jiems aplinkoje, 
staiga apturi pakeltą kraujo
spūdį. Kartais staigus kraujo 
pakilimas pas juos virsta chro
nišku. Vien aplinkos įtampa ne
pajėgia pakelti kraujospūdžio, 
jei žmogus neturi tokiam pakili
mui palinkimo.

IŠVADA.į— Daug ir įvairių 
•veiksnių įtakoja- pakelto kraujo
spūdžio atsiradimą, čia buvo 
paliesti aplinkos veiksniai krau
jospūdžiui. Vieni jų lengviau, 
kiti stipriau įtakoja pakrito 
kraujospūdžio atsiradimą pas 
žmogų. Įsidėmėtina kiekvienam 
reikalas sumažinti valgomosios 
druskos suvartojimą maiste. 
Taip pat ir perdidelio svorio nu
metimas yra būtinas krau
jospūdį reikiamai tvarkant, 
žinokim, kad atsiradimui pakel
to- kraujospūdžio didelės įtakos 
turi prigimtį žmogaus ■ savumui 
(genetic potential). Tik kai pri-

Pasiėptas inkstų geldelių 
uždegimas

Dažnai inkstų geldelių užde
gimas esti paslėptas — audrin
gai nepasireiškiąs — be karš
čio, be skausmų. Bakterijos tada 
randasi šlapume juntamai ligos 
nesukeldamos (tai taip vadina
ma symptomatic bacteriuria). 
Bet tos bakterijos pakenkia ink
stų geldelėms taip, kad gaunasi 
inkstų pakenkimas, o pastarasis 
veda prie pakelto kraujospūdžio. 
Tad nepamirškim, kad bakteri
jos gali nukeliauti aukštyn iš 
žemutinių šlapimo vietovių — 
pūslės bei žemutinių kanalėlių. 
Jos gali pasiekti inkstus ir su
kelti juose pakitimus. Tada ga-

TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

“Europos Lietuvio” 23 nume
ryje, Lietuvos atstovas V. Ba- 
lickas paskelbė paminklo pasta
tymo apyskaitą. Paminklo fon
dui Anglijos organizacijos ir pa
vieni asmenys suaukojo £300. 
16.4. (Tris šimtus svarų, šešio
lika šilingi) ir 4 penus). Iš Ame
rikos ir kitų kraštų buvo gauta 
£620.4.1. Viso surinkta aukų 
£921.9.1. Paminklo pastatymas 
kainavo £1,634.7.0. Trūkumas 
£713.6.7. Kaip matome trūkumas 
yra gana didelis, nes surinkta tik 
truputį didesnė pusė tos sumos,

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

nas gydytojas man davė nuo 
skausmo dvejopus vaistus per 
Šešeris metus. Kai* juos paimu, 
tai tik tam laikui skausmus pa
kelti galiu, Toliau vėl tas pats. 
Kitas gydytojas davė man Dar- 
von kapsules. Ta pati istorija. 
Lankiausi ir pas ortopedą — tas 
■ leistrais lipdė mano'vargšę kai
riąją pėdą. Bet ant rytojaus 
pleistrai atsiliuosuodavo — ir 
vėl kaip nieko nebuvę. O pini
gus kas savtfitę vis nešdavau. 
Nusipirkus buvau iš “dešimtsto- 
rio” plokštei^ kojai — nieko ge
riau, o tik dar blogiau buvo. Kas 
•man toliau daryti, nes dėl skaus
mų jau negaliu janitorkos dar
bo atlikti?

Atsakymas. Plokščios pėdos 
niekas dar pasaulyje nesutvar
kė vaistais. Tai žmogaus išnau
dotojų darbas, net mėginimas 
narkotikais raminti plokščios pė
dos sukeltus skausmus. Reikia

VISAPUSIŠKAS PAKELTO KRAUJOSPŪDŽIO
7 TVARKYMAS

Tik visas priežastis prašalinus, galima tikėtis pa
kelto kraujospūdžio sutvarkymo. Mediciniška tiesa

Even & serai&, ar 

or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wed din g. 
And in a few. years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with, 
interest.
It’ll be Hke found money. 
What’s mene, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of so me 
found money not being put 
to good use? .
So you see, even it your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it j 
A lot better J 
than three 
chafing 
dishes.

Kūno, prote ir jcusmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
_____ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

INSURED
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PER ANNUM

50.000 myliy. PER ANNUM

BUNNER.

Phone VI 7-1515

PASSBOOK 
ACCOUNT

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 
-paid quarterly

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Paid and 
Compounded 

Qua rte r 1 y

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10,000. OR MORE,

2 YEAR MATURITY

Plymouth Vo&sAt

. Duster 2-Door 
Coopt

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000*

gasas Varniuose buvo suimtas 
ir išvežtas i Telšių kalėjimą 
o rugsėjo 20 d. karo lauko teis
mo nuteistas mirti.

Povilas Liaukevičius prie rašytojos žemaitės kapo, šiemet gegužės 31 die
ną suėjo 125 metai nuo jos gimimo. Ji mirė 1921 metais Marijampolėje.

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000 '

Povilas Liaukevičius po 42. mėty susitinka su savo giminėlis Lietuvoje: vaizdelyje jis sveikinasi su brolio sūnumi, 
o dešinėje atstu stovi jo tikras brolis, bolševikų ištremtis ir 14 metų kankintas Sibire, iš kur pagaliau buvo pa

leistas su pala >žia sveikata.

Sušaudžius kazokai arkliais 
užtrypę duobių vietas, kad ne
pasiliktų jokių pėdsakų. Dau
giau kaip 50 metų šis brangus 
ir atmintinas kapas buvo try
piamas čia besiganančių mies
tiečių gyvulių. Tačiau jis ne
išdilo iš žmonių atminimo.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikais telšiškiai iškėlė suma
nymą, pagerbiant I. Noreikos 
ir A. Gargaso atminimą, jų 
palaikus perkelti Į tinkamą 
vietą. Tačiau niekas tiksliai 
nebeatsiminė sušaudymo vie
tos. Laimei, dar tebebuvo iš
likęs gyvas to tragiško įvykio, 
dalyvis senelis Miniotas, ilga
metis Telšių jįstaigų knygvel-

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

įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

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

paskutiniam bggrąžino pasą... 
Sako, lėktuvas jau laukia, visi 
ekskursantai baigia sulipti, o 
‘‘toks generolo uniforma apsi
rengęs sovietų einauninkas ke
lias minutes, kurios atrodė am
žinybėj savo juodomis akimis 
tai mane varstė* tai pastalėje į 
kažkokį popierių žiūrėjo... ”

Pagaliau išsiėmęs iš stalčiaus 
atidavė pasą įr dar pasakė 
“Spasibo”.

Koks neapsakomas paleng
vėjimo jausmas apėmė, kai pa 
galiau lėktūvaes atsiplėšė nuo 
raudonosios žemės ir ėmė kilti 
į dausas’*, kalbėjo Povilas. Jis 
žadėjo atsilsėjęs pats savo įs
pūdžius aprašyti. J. Pr.

Atskridus per Varšuvą, kur 
į so- 

ir nusi
leidus Vilniuje, teko pereiti 
per tikrą plėšiką rują sovieti
nėje rusiškoje muitinėje, kur 
uniformuoti maskoliai muiti
ninkai išdraskė jo čemodanus,

ENGS* KIEKVIENO
RB0 ŽMOGAUS 
AS IR BIČIULIS

kabinėjosi prie giminėms ve-,kur muitinėje Povilui pačiam 
žarnų dovanėlių ir pagaliau iš 
14 skarelių tris jam grąžino, o 

!11 jų numetė į kampą, pareikš- 
! darni, ^jog tai "spekuliacija”, 
j už kurią "terbų sąjungoje” 
į baudžiama. Povilui pradėjus 
smarkiai protestuoti, tas ‘‘kon
fiskuotas skareles grąžino, bet 
už jas teko sumokėti po 7 dole
rius, tai yra 77 dol. muito!

Kitas žiaurus vaizdas buvo, 
kai jau išėję pro duris iš mui- 

j tinęs aptvarų pamatė šalin va
rinėjamus ekskursantų gimi
nes ir suskaičiavo automati
niais šautuvais ginkluotų rau
donarmiečių visą trisdešimt!...

Apleidžiant brangią tėvynę 
grįžti atgal į Kanadą teko nebe 
per Varšuvą, o per Leningradą,

Km) metu rudens audra I. 
rikos ir A. Gargaso pamin 
i kryžių nuvertė, 1968 me- 
c^arą buvusio kryžiaus 
i je pastatytas paminklinis 
mo (inž. archit. St. Mišo* 
pro;ek tas).
mid.cn istorinę vietą gau- 
lanko turistai.

. 1. .Vezabifauska*

/ . * — Sek pasaką, mamyte,
Apie sen j s laikus.

. -* Kai aigarai ir laumės
Skrajoje po laukus ...

ė S. Petersonienė
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIU ŠILELIS. Didelio formato spaus
dinta stambiomis raidėmis, dali. P. Lapės gausiai iliustruota. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 dol. •

2. Jonas Minelga, LABAS RYTAS VOVERE. Didelio formato, drobės 
viršeliais. V. Veselkos iliustruota, 88 psL, 2.50 dol.

3. Janina Narūne, JAUNIEJI DAIGELIAI. Eilėraščiai vaikams. Gau
siai iliustruota žaviomis nuotraukomis, piešiniais ir ornamentais. 56 psL. 
Kainuoja 2.00 dol.

4. Stasė Vanagaitė - Petersonienė, LAUMĖ DAUMĖ. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys, 
didelio formato kietais viršeliais, gausiai dali. J. Kiburo iliustruota, 64 
psl., kaina 5 dol.

5. Leonardas Žitkevičius, SAULUTĖ DEBESĖLIUOS. Eilėraščiai vai
kams. Dail. J. Pilipausko iliustruota, 64 psl.. kaina 1.50 dol.

6. Antanas Vaičiulaitis, GLUOSNIŲ DAINA. Padavimai, parašyti pui
kiu stiliumi. Tinka jauniesiems ir suaugusiems. 127 psl., kaina 2,50 dol.

7. Jurgis Jankus, PIRMASIS RŪPESTIS. 14 novelių jaunimui ir suau
gusiems. 213 psl., kaina 2 dol.

' Nedaug kasw žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk. A. Ba
ranauskas parašė Anykščių šilelį, įrodyti nutautėjusiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... • Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmese, liekančius visą amžių.

N A U J I E N O S,

dis. Tada Miniotas buvęs her 
niukas, įlipęs į medį ir iš tolo 
sekęs visą sušaudymo scenų. 
Be to, jis gerai įsidėmėjęs ir 
egzekucijos vietą. Pagal jo pa- 
sakojixną i uvo nustatyta suki- 
kėlių laidojimo vieta. 1922 me
tų liepos 17 d. I. Noreikos ir 
A. Gargaso palaikai buvo iš
kasti ir iškilmingai palaidoti 

! Telšių bažnyčios šventoriuje. 
įPo jų palaikų ekshumacijos 
! telšiškiai dviejų atskirų duo 
bių rajoną pažymėjo apkastu 

(apvaliu pilkapiu, kurio vidų 
Iryje vėliau buvo pastabias 
Į ąžuolinis kryžius.

OFFICE HOURS
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M,

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M.
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Bu«lneM Transacted on Wednesday NOW INSURED TO $20,000
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1970 Plymouth-Duster

Portage la Prairie, Manitobs
Šiandien, trečiadienį, birže

lio 1/ dieną, grįžo iš Sovietą ekskursantu 
okupuotos Lietuvos žinomas bus 
Kanados preriją ūkininkas, 
lietuvis veikėjas Povilas Liau- 
keviėius, kurs su- montrealie- 
čiy ekskursija buvo išskridęs 
olandą linija Adria gegužio 29 
dieną. Grjžo sveikas drūtas su 
labai mišriais įspūdžiais, ku
riuos nusakė vienu sakiniu pa
čiais pirmaisiais
“.tfono nuomonė pasitvirtino 
O Povilo Liaukevičiaus, šio 
kalbingo dzūko nuo Lazdijų nuo mušti 
monę žino ko ne visi Kanados 
lietuviai, kadangi jis savo jaus-; teko persėsti iš olandu 
mingose prakalbose kiekviena vietą Aeroflot lėktuvą 
proga be pardono kritikuoja 
tauty rykštę - komunizmą ir 
kelia aikštėn Lietuvai rusu 
okupacijos atneštą nelaimę...
Viskas pasitvirtino.

1863 metų sukilimas Telšių 
apskirtyje buvo masiškas ir 
audrngas. čia veikė dideli Se
verino Groso - Aleksandraičio, 
Ę. Dluskio . Jablonausko, Sta
nevičiaus,
gelio kitų vadovaujami sukilė
lių būriai.

1863 metų istorijoje telšiš
kiams visada pasiliks atminti
ni du sukilėliai kunigai — Izi
dorius Noreika ir Antanas 
Gargasas. Jie pačiomis pirmo
siomis sukilimo dienomis kar
tu su žmonių masėmis Įsijungė 
j sukilėlių eiles ir buvo vienos 
pirmųjų ir didžiųjįj 1863 me
tų sukilimo aukų Žemaitijoje.

L Noreika buvo drąsus ir 
valingas vyras. 1863 metų pir
mojoje pusėje jis suorganiza
vo sukilėlių buri ir veikė Tel
šių apskrityje. 1863 metų lie
pos mėnesi jo vadovaujamas 
sukilėlių būrvs kazoku buvo 
užkluptas ties Šatėmis. Būrys 
negalėjo atlaikyti žymiai di
desnių priešo pajėgų, sukilėliai 
buvo išblaškyti, - o pats L No
reika paimtas j nelaisvę. Nar
siai besiginančiam nuo užpuo
likų sukilėlių vadui vienas ka
zokas smogęs kardu Į galvą. 
L Noreika nuo to smūgio par
kritęs. Paimtas Į nelaisvę, su
žeistas Noreika buvęs supan
čiotas, pririštas prie ratų gar
džių ir keturių ginkluotų ka
reivių apsuptas, išvežtas Į Tel
šius. Egzekutoriai ji vežę per 
Barstyčius, Mikytus, Platelius, 
Žemaičių Kalvariją ir Alsė
džius. Miesteliuose ir dides
niuose kaimuose vilkstinė bū
davo sustabdoma. Jai sustojus,

MIDLAND 
SAVINGS 
MD LOAN ASSOCIATION 

4MS ARCHER AVE NUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60S32 

PHONE: 25M47S

nuaidėdavęs kariškas trimitas, 
sugrodavęs kariškas orkestras, 
sudundėdavę būgnai, kad pa
trauktų vietinius gyventojus 
pasižiūrėti vežamo belaisvio, 

šinikevičiaus ir dautKazokų vadas miniai aiškinęs, 
kad šis sukilėliij vadas norė
jęs nuversti caro valdžią. I 
Noreikos veidas buvęs sužalo
tas, kruvinas ir apdulkėjęs, 
akys iš skausmo ir nuovargio 
pusiau primerktos, per ratų 
gardes iš žaizdų sunkęsis 
kraujas.

Parvežtas į Telšius, I. No
reika buvo Įmestas j kalėjimą. 
Teismas jį nuteisė mirties baus 
me, kuri buvo Įvykdyta prie 
celio Į Alsėdžius, netoli Telšių, 
tada buvusiuose-miesto ganyk
lose.

Antanas Gargasas, kaip ir 
I. Noreika, buvo baigęs kuni
gų seminariją Varniuose ir 
pradžioje vikaravęs Darbėnuo
se. Prasidėjus 1863 m. sukili
mui jis paprašęs Žemaičių vys
kupą M. Valančių leisti jam 
stoti i sukilėlius. Tačiau, su
prantama, vyskupas neleidęs. 
Negavęs vyskupo leidimo, A. 
Gargasas savo valia išėjo Į su
kilėlius ir Įstojo Į šimkevičiaus 
vadovaujamą būrĮ. Vėliau jis 
suorganizavęs kitą sukilėlių bū 
iį. 1863 metų birželio mėnesi 
Gargasas' būrio priekyje atvy
ko Į Varnių miestelį, Įsakė iš
plakti rykštėmis pristavą Ce- 
chanovskĮ ir dvarininką malū
nininką Berentą dėl to, kad jie 
veikė prieš sukilėlius ir rėmė 
carinės valdžios administraci- 
les ir karines įstaigas. Tų pa
lių metų birželio 7 d. A. Gar-

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 ‘metai arba 
. Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT • BARRACUDA, ROAD 
* G T X, FURY-OUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES

4030 Archer Avenue

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

1 Te Pa(’eda sukurti geresnę apylinkės ben- 
' lljjjtfįl druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
i ~ mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

IBkS nėšio pirmos.

Sendri Povilo įspūdži 
k pažodžiui panašūs 

įspūdžius, 
(pasakoti Naujiem 

tytojams. čia primintini 
išgąstingi įspūdžiai — f 
Vilniaus aerodrome tik 
tojus ant tėvynės Lietu> 
mės, kurios nebebuvo matęs 
per 12 metus, ir antras — ap
leidžiant tą didįjį tautą kalėji
mą ■ Sovietą imperiją, kai 

žodžiais: (paskutinę minutę prieš sėdant 
Į lėktuvą Leningrado aerodro
mo muitinėje širdis pradėjo

INSURED
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kunigaikščiu Piotr Kropotkinu, 
apibūdino lietuvius kaip “aukš
tą, ilgagalvių, mėlynakių bei 
geltonplaukių tautą”. Ir šian
dien daugelis skaito viršminėtą

ba šiaurinės porasės. šitoks cha- 
rakterizavimas kilo 19-to šimt
mečio gale iŠ baltosios rasės rū
šiavimo į tris padalinius, atseit

Anglijos parlamento rinkimai
Anglijos parlamento rinkiminė kampanija tęsėsi tik 

tris savaites. Vedama ji buvo gana santūriai, iš dalies 
apatiškai. Dėl rinkimų rezultatų jau buvo nusistovėjusi j tikos atradimaFaiškino* kad lie

tuvių protėviai, t. y. aisčiai ar
ba baltai, turėjo santykius su 
senobiniais suomiais ir gotais. 
Jau istoriniais laikais, aisčiai 
dalinai susigiminiavo su nor- 
mandais bei slavinais (krivi- 
čiais) ). Kitaip sakant, rasiniu 
atžvilgiu, lietuvių padermės ne
išliko rasiškai grynos, nors jos, 
palyginus, buvo izoliuotos nuo 
tautų bei porasių judėjimų ir su
simaišymu.

Kalbant apie rasę, norima čia 
išvengti mokslininkų statišką- 
dinamišką kontroversiją, kaip 
pvz.: tarp E. Fischerio (“rasė 
yra turintieji bendrus, žinomus 
genus, kurių trūksta kitiems”) 
ir T. Dobžanskio (rasė yra vyks
mas”) . Tatai, mūsų tikslui pa
naudokime sekančią definiciją: 
rasė yra skiriantieji požymiai

nuomonė: jokių pakaitų neįvyks, darbiečiai ir toliau pa
siliks valdžioje.

Taip pranašavo daugelis laikraščių, tokie buvo davi
niai, kuriuos skelbė viešosios opinijos tyrinėjimo įstai
gos. Per ilgoką laiką tie skelbiami daviniai rodė, jog pri
tarimas darbiečiams yra gana didelis. Jų šansai rinkimus 
laimėti nors kiek ir svyruodavo, bet visada buvo didesni, 
negu konservatorių. Bendrai imant, buvo skelbiama, jog 
darbiečiai gali gauti apie penkis nuošimčius daugiau 
balsų, negu konservatoriai.

Tas savotiškas liūliavimas pasirodė labai apgavingas. 
Apgavingas dėl to, kod rinkiminėje kampanijoje darbie- 
čiai-pasitenkino tik kartojimu, jog kraštas gali būti ra
mus, nes ekonominė padėtis per paskutinius kelis mėne
sius žymiai pagerėjo. Jokios tinkamos programos atei
čiai nebuvo pateikta. Nebuvo užsiminta ir apie pašalini
mą kai kurių negerovių, ypač apie pragyvenimo pa
brangimą.

Kadangi iš darbiečių pusės rinkiminė kampanija 
buvo vedama gana apatiškai, tai ji neišjudino balsuotojų. 
Daugelis balsuotojų (ypač darbiečiams pritariančių) ne
pasirūpino nė balsuoti. Mat, * jie buvo Įsitikinę, kad ir be 
jų balsų premjeras Wilsonas rinkimus lengvai laimės.

Net ir rinkimų dieną vyravo Įsitikinimas, kad pakai
tų valdžioje nebus ir Harold Wilsonas pasiliks premjero 
poste. Bet kokia buvo- nepaprasta staigmena, kai jau 
pirmi pranešimai apie rinkimų rezultatus pradėjo rodyti, 
jog konservatoriai pirmauja. Jei pradžioje dar tikėjosi 
atsigriebti, išlyginti pasireiškusį deficitą jų nenaudai, 
tai netrukus toji viltis dingo: juo daugiau baisų buvo 
suskaityta, tuo labiau ryškėjo konservatorių pergalė.

Ir toji pergalė buvo tikrai nepaprasta: konservato
riai pravedė Į parlamentą 330 atstovų, vadinasi, laimėjo 
58 atstovus. Tuo tarpu darbiečiai pralaimėjo 59 atsto-. 
vos neteko daugumos ir priversti buvo pasitraukti iš 
valdžios.

Dabar bandoma išaiškinti, kodėl taip atsitiko? Ko
dėl visi pranašautojai, Įskaitant ir viešosios opinijos ty
rinėtojus, kaip sakoma, prašovė pro šikšnelę?

Pirmiausia reikia pasakyti, jog tokių dalykų yra pa
sitaikę ir praeityje. Vienas pačių būdingiausių buvo vi-

arba sutartas maždaug vienodų 
požymių būry '. Rasę nuo rasės 
atskirti ūnąmi šie ryškūs kūno 
požymiai: ig s, liemens ir ga
lūnių santykis, kaukolės ir vei- 

odos, plaukų, ^tių 
plaukų vingrumas 
uot urnas ir kraujo

pi

Panando&r ii tuos požymius, 
bandykime apibūdinti lietuvių

vobei nonbkų. Bet kiek vadinamų 
lietuvių priklauso prie nordikų 
kategorijos? Kiek mėlynakių ir 
geltonplaukių pasitaiko pas lie
tuvius? Tikrai, mažiau kaip pas 
skaidinavus ir net pas latvius. 
Dvidešimto amžiaus antropo- 
morfologai yra kritiškesni; prie 
aukščiau minėtų porasių jie dar 
prideda juostinės kultūros, du- 
noj iečių, pabaltiečių ir kitas po- 
rases. Archeologijos ir lingvis-, tiniai apie lietuvius yra pasenę

ir" netobuli (žr. Jono Barono 
straipsnį “Kantropologii litovs- 
kago piemenį’ (Maskva, 1902) 
ir Julian Talko-Hryncewicz, 
“Charakterystyka fizyczna lu- 
dow Litwy i Rusi” (Krokuva, 
1893) ir “Mieszkancy Wilna w 
drugiej polowy XVI i początkow 
XVn stulecia” (Krokuva, 1907).

kultūros žįįšnių. Tačiau, baltų

talinių liekanų nuo žiliausių lai
kų, kuriomis galėtume patvirtin-

Išskyrus Hesch tyrinėjimus 
pirmojo pasaulinio karo belais-

dėja kūno proporcijos Indekse. 
Sprindis yra kartu absoliučiai 
relatyviai trumpesnis pas lietu
vius (rodiklis — 105.6 cm.). Lie
tuvių liemuo yra ilgesnis ir al
kūnės sekmentas tnnnpeenis. 
Užtat, kūno sudėjime lietuviai

atspalvių pigmentaciją, nes 70 
nuošimčių lietuvių turi tamses
nę už von Lusėhan kategoriją 
Nr. 1-10 odą, ogi tik 46 nuošim- 

Visvien, jie Įrodo, kad lietuvių čiai latvių priklauso prie šios ka
tegorijos.

Tamsiai rudi plaukai (Fischer
vidutiniškas ūgis buvo du centi
metrus žemesnis už latvių ūgį 
pagal 1874-83 m. rusų gyvento
jų surašinėjimus (žr. L Brenn- 
sohn, Zur Anjhropologie der Li- 
tauer) ir pirmojo pasaulio ka
ro duomenis f žr. Hesch). Jei lie
tuviai išsivystė kartu su lat
viais, jų dabartinis ūgio vidur
kis būtų 168 arba 169 cm. Ne
žiūrint žemesnio ūgio, lietuviai 
turi platesnius pečius ir šlaunis 
už latvius, iršitie skirtumai di-

sų viešosios opinijos tyrinėtoju klaidingas pranašaviinas 
1948 metais, Tada tie tyrinėtojai ir milžiniška dauguma 
laikraščių skelbė, jog Harry Trumanas neturi ✓-jokios 
progos laimėti rinkimus. Balsų skaitymui Įpusėjus, res
publikonų kandidatas Thomas R Dewey buvo net pa
skelbtas kaipo sekamas Amerikos prezidentas.!

Tačiau tas triumfas neilgai tęsėsi r kai visi balsai 
buvo suskaityti, tai Dewey laimėjimas virto pralaimė
jimu. X .

"Kaip respublikonai buvo Įsitikinę, kad Dewey laimės 
rinkimus,. taip darbiečiai ir jų vadovybė buvo Įsitikinę, 
jog Darbo partija ir vėl sumuš konservatorius. Tas; įsi
tikinimas buvo toks didelis, jog premjeras Wilsonas.nu- 
tarė paleisti parlamentą ir skelbti naujus rinkimus, nors 
parlamentui kadencija dar nebuvo pasibaigusi.

Tai buvo savo rūšies azartinis lošimas : norėdamas 
gauti didesnį gyventojų pasitikėjimą ir labiau Įsitvirtin
ti valdžioje, jis paskelbė rinkimus ir juos pralaimėjo. O 
to pralaimėjimo pasekmė yrą ta, kad dabar Anglija turi 
konservatorių valdžią, kuriai vadovauja .premjeras Ed
ward Heath.
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do pločiai atitinka latviams. Nors
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dėjiminio tipo, o latviai prie hes- 
no išilginio tipo.

Gaivos ir veido matavime lie
tuviai skiriasi nuo latvių tik sa-

matmenyse; lietuvio galva yra 
trumpesnė, jos vidutinis ilgis 
yra 188 mm. Nors kefalinio in-
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tiečių arba neodunojiečių.
Pigmentacijos atžvilgiu yra 

mažiau geltonplaukių pas lietu
vius kaip pas latvius. Tas pats,

sai rodo polinkį į euriprosopiją. 
Nosis pas lietuvius yra truputį 
trumpesnė; nosies tarporbitali- 
nis skersmuo platesnis. Matuo
damas nosių tarporbitajinius

•

I
B?

ir 34 mm. pavidalus. Pirmasis 
pavidalas (31 mm.) buvo šiau-

Naša laboratorijoje bandomi įvairus metaliniai parašiutai, šis i 
lietsargį panašus parašiutas pilnai išsiskleidžia per šešias dešimtą- 
sias sekundės. Jam gali tekti nuleisti į Marsą įvairius instrumentus.

^7

40% Hesch lietuvių pavyzdžių, 
o tik pas 21% latvių pavyzdžių. 
Iš likusių plaukų atspalvių, pilk-

ko, ir tamsiausias pilkšvai švie

yra dažniausias atvejis. Kitų 
antropometrų serijos be skalių 
esmėje sutinka su Hesch davi
niais, bet priskaito prie lietuvių 
7% juodųjų arba tamsiaplaukių.

lėlytes (Martin Nr. 15-16), ku
rios dvi kategarijos sudaro 25%

lietuviuose yra tik S nuošimčiai 
Aplamai, lietuviai nėra- tokie 
šviesaplaukiai, kaip suomiai, es

me juos vadinti skandinavų ti-

į šviesumą. Lietuviuose yra va
riantų apylinkėse. z

Talko-Hryncewicz straipsnis 
“Szlachta litewska” į (1912 mjj. 
nušviečia luominius (bajorų' ir 
valstiečių) fizinio tipo skirtu
mus. 1912 metais ponijos ūgio 
vidurkis buvo 172.8 cm., valstie
čių buvo 164-.8 cm. Talko-Hryn
cewicz net rado mažą pigmenta
cijos skirtumą: bajorija turėjo

akim. Bajorų galvų dydis buvo 
didesnis, bet galvų, veidų ir no
sių formos buvo vienodos.

Kaip latviai, veik vfci įeina į 
tiesaplaukių kategoriją. Trys 
nuošimčiai lietuvių turi garbo- 
notus plaukus, o žemaičiuose 
garbanotieji sudaro septynis

toliau rytuosna, juo tiesesni 
plaukai. Aukštaičių bei žemai
čių tarpe, kaip ir pas latvius, 
garbanoti plaukai esą blodiniai 
arba šviesiai rudi.

nėjimai rodo, kad lietuviai pa
našus į latvius; tik lietuviuose

čiau ' Do

šiek tiek platesnis pas lietuvius
. _ -i -m

bes. Nosies smaigalio riestumo

tikrų riestanosių yra 22nuošim-

akių vokuose; nors 55 nuošim
čiai latvių turi’ išorinę raukšlę 
(kvoldą), tik 17 nuošimčiai lie-

vių. Nors morfologiniu atžvil
giu lietuviai aiškiai mažiau pa-

čiakampių veidų.

. Lietuviai irgi skiriasi nuo lat
vių tuo, kad jie mažiau gauruoti

atstovauja lietuviai visiškai di
ferencijuoja šitų padermę nuo

lįiTafi

pos apskritgalvių (brachikefa- 
lu).

Lietuvių tautybė sudaro rytų 
pabaltiečįų porasės šaką. Rytų 
baltiečių porasė skiriasi nuo ne- 
odunojiečių ir susidaro iš grynų 
aukšto paleolito palikuonių su 
juostinės kultūros bei neoduno- 

- j iečių mišiniu. Lietuviai konsta
tuoja atskirą nuo kitų Baltijos 
jūros rytų krantų gyventąjį rū
šį.

“Nepriklausoma Lietuva”

rūmas Skaitosi vidutiniškas, lie-

nės ir dažniau išverstos negu

A

BRANGIEJI AKMENYS

sidab-
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Mirąčių jiems pakenkė žydų vRotchild bankų 
kapitalai kuriais buvo paremti ne jie, bet

o valstiečiai buvo šviesiaplau
kiai su maišytam arba tamsiom

kėtų ir prastesnių deimantų ieškojimas.
(Bus daugiau)

vių. štai parodo lietuvių nosių 
formų didesnį įvairumą.

syklas Kimberley ir kitose Pietų Afrikos

VLADAS CIVINSKAS i tas sustabdomas, deimantas išimamas iš 
puodelio, į kurį vėl pilamas karšto metalo 
tirpinys, vėl jame nardinamas deimantas, 
vėl tirpinys, ataušinamas šaltame vandeny
je ir vėl ratas paleidžiamas iš naujo. Ir taip 
kartojama be paliovos, kol visos 58 plokš- 
tumėlės gražiai išsidėsto akmens pavir
šiuje.

Sekantis ir jau paskutinis žingsnis — 
tai plokštumėlių nuvalymas, nudailini- 
mas. ir nublizgininias. Per pirmuosius dar
bo procesus deimantas nustoja viso savo 
grožio, visos plbkštumėlės atrodo pilkai 
metalinės spalvos, be mažiausio žvilgesio, 
šiam paskutiniam darbo procesui taip pat 
naudojamas metalinis šlifavima ratas, tik 
jau kiek minkštesnės medžiagos, ir tepa
mas deimantų dulkėmis, šiame procese 
taip pat~ištaisomos visos anksčiau padary
tos mažesnės klaidos, ir deimantas dabar 
jau įgauna visą savo puikumą.

Deimantų šlifavimo centrai dabar labai 
plačiai pasiskirstę pasaulyje. Deimantai 
šlifuojami Londone, New Ybrke, Idar — 
Obersteine, Florencijoje ir Izraelyje,' bet 
Olandijos Amsterdamas Ir Belgijos Ant- 
verpenas ir dabar kaip ir per paskutinius 
450 metų, yra-patys pagrindiniai deiman
tų industrijos centrai pasaulyje. Kaip prą- 
praeityje nei vienas istorinių deimantų ne
apsiėjo be šių miestų meistrų rankų, taip 
pat ir dabar retas didžiųjų akmenų surizi
kuojamas atiduoti kilų miestų meistrams. 
Niderlandų deimantų šlifavimo pramonės 
pradininku laikomas olandas Ludvig van

Šis puodelis pripildomas karštu metalo tir
piniu iš vienos dalies alavo ir dvieju dalių 
švino, į kuri deimantas nardinamas taip, 
kad tik šlifavimui skirtoji dalis kyšotų iš 
metalp. Taip paruoštas puodelis su dei
mantu staiga ataušinamas šaltame vande- 
nyje» ir sukietėjęs metalas tiek Įtvirtina 
deimantą, jog nėra jokio pavojaus, kad 
jis gali sujudėti netaiku.

Kiekvienas brangusis akmuo subyrėtų 
nuo šitokių bandymų į trupinius. Deiman
tui visa tai vieni niekai.

Dabar įjungiamas geležinis 29 cm. dia
metre šlifavimo ratas ir apie 2000 — 2400 
apsisukimų per minutę greičiu paliečia 
deimantą. Labai svarbu, kad šio proceso 
metu apsisukimų skaičius būtų vienodas, 
ratas suktųsi lygiai, nebanguodamas ir ne- 
trukčiodamas, nes kiekvienas toks netobu
lumas gali palikti žymes akmenyje. Šio 
proceso metu šlifavimo ratas tepamas aly
va, maišyta su deimantų dulkėmis, o.ge
ležinė svirtelė nenumaldomai . vienodu 
sunkumu akmeni spaudžia prie rato. Dar
bo paruošimas ir priežiūra reikalingi labai 
patyrusių žmonių. Vienu metu prie tokio 
rato galima pritvirtinti ant atskirų lazde
lių iki 4 deimantų.

šitas procesas trunka daug valaridų. 
Kai plokštumėlė gražiai nušlifuojama, ra-

Berquen, Brugges mieste 1476 m. atida
rgs savo dirbtuvę. Per daugelį metų jo 
priežiūroje šio amato išmoko dešimtys 
žmonių, kurie susibūrė Antverpene ir 
Amsterdame, monopolizavo savo rankose 
deimantų šlifavimo darbus ir šį meną iš
kėlė iki negirdėtų tuo metu aukštumų. 
Amsterdame šiuo metu yra kelios dešimtys 
stambių deimantų šlifavimo įmonių su apie 
7000 šlifavimo mašinų ir su apie 12.000 dar 
bininkų. Antverpene — žymiai mažiau. 
Kai kurios šių įmonių tikri fabrikai su 
400 — 500 šlifavima mašinų ir 700 — 800 
žmonių.

Apie 80% visu deimantų šlifuotojų 
yra žydai, taip pat apie 80% deimantų pre 
kybos yra žydų rankose, žydai tai aiškina 
supuolimu, kai viduramžiais beveik visoje 
Europoje jiems buvo uždrausti visi amatai, 
bet įstatymuose niekur nepramatytas tuo 
metu Niderlanduo^jf beiškyląs deimantų, 
šlifavimas.

Didžiausi deimantų produktoriai taip 
pąt turėjo būti žydai Alfred Beit, Isaac 
Barney *. Barnato. S. B. Joel ir Openheimer 
— keturi apsukrūs žydeliai, remiami Am
sterdamo ir Antverpeno deimantų šlifuo-

ir jo vadovaujama De Beer Diamond Mi- bet taip pat naudojamos visų kietų me- . 
nes,'Ltd.

PRODUKCIJA IR KAINOS
Metinė deimantų produkcija siekia apie 

40.000.000 karatų. Į šj kiekį neįeina rusų- 
deimantai, kurių produkciją šiuo metu' 
nežinoma. Didžioji, šio, kiekio dalis yra 
menkos kokybės ir tinka tik industrijos 
reikalams. Apie 95% visų deimantų gau-

tų. Neramumai ir politiniai nepastovumai 
Afrikoje per paskutinį dešimtmetį žymiai 
atsiliepė deimantų produkcijai, ir josj 
kreivė šiuo metu labai šokinėjanti.

Industrijos ir technikos reikalams ski
riami visi tie akmens, kurie dėl netinka
mos spalvos, dėl nepakankamo skaidru
mo ar dėl didelio nešvarumo netinka pa
puošalų gamybai. Pirmoje eilėje tai vfci 
rudieji ir juodieji deimantai, taip vadina
mi karbonatai ir bortai. Jiems trūksta dei- 
manto puikumo, žėrėjimo ir skaidrumo, 
bet jie lygiai toki pat kieti, ir tai jų svar-

džiagų ir brangiųjų akmenų šlifavimo pra- 
fjmopėje. Plonyčiai grąžteliai, aprūpinti 
mažyčiu deimantu smaigalyje, yra nepa
keičiami preciziškų instrumentų gamybo- 
jer o kiek storesnį grąžtai vartojami meta
lurgijos pramonėje. Vokietijos Kruppo 
fabrikai jau prieš pirmąjį pasaulinį karą 
tokius grąžtus naudojo patrankų gamybai. 
Nuo 1860 m. aštriais deimantais aprūpinti * 
-visi grąžtai, naudojami arteziniu šulinių, 
naftos gręžinių, tunelių ir šachtų statybų

metrų gatnyboje, o mažutės deimantinės ’ 
lenzės ypač vertingos mikroskopuose.*

Visiems šiems reikalams deimantų pa
klausa žymiai didesnė už jų gavimų, ir tai 
turi lemiančios įtakos į jų kainas. Tiesa, 
šios kainos nei iš tolo neprilygsta pirmaei
lių deimantų, naudojamų papuošalams,

Paprasčiausias ir dažniausiai x . sutin-
karnas instrumentas su deimantu yra stik- BRANGENYBIŲ PREE
lo rėžtukas. Visi kietesnieji brangieji ak- T E R R J
mens lengvai rėžia stiklą, bet deimanto < * Savininkai V. ir U. CIVD
rėžtuku atliktas darbas švarumu yra be k v.
palyginimo. Taip pat'mažyčiai aštrus dei- 
mantai naudojami įgraviravimo darbams, 
ypač stikle, kieluose metaluose ir bran
giuose akmenyse. Deimantų dulkės 

vienintelis jų konkurentas Cecil J. Rhodes J vienintelė priemonė deimantų šlifavimui,
----------------- .. ---------------------- .. _ ..................... .... .............. .. --------------- ■O,-
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EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. D AIMID

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

BMMB

(LACKAWICZ)

bus laidoja

YArds 7-1138-1139

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

SKAITYK "NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

į PLEASE!I tofyątan 
[jįĮBĮENT 
FOREST FMS i

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

Lietuvoje mirė Nado Rastenio 
sesuo ir brolio dukra

ten su- 
58 me- 
j pensi-

čiu parvežė į Rockfordą ir 
buvo palaidotas Sunset Memo-

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

YArds 7-1741 - 1742

J446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

— Louis Dokas, gyv. Brigh
ton Parko apylinkėje, yra veik 
lūs namų savininkų organiza-; 
ci jo j e Common Councel of 
Participating Organizations. Jis 
išrinktas vicepirmininku viešie
siems reikalams.

Ofisas: 2652 WEST 59fh STREET
FR 8-1223

OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiadį 
ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai. vak. šeštadie-

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos pusmetinis susirinkimas 
Įvyks trečiadienį, birželio 24 d. 8 vai. 
vak. Hollywood Inn svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Nariai prašomi atsilan
kyti, nes yra svarbių reikalų aptarti.

Eugenija Strungys, nut. rast.

< V

VIŠI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SINKU ĖS NAUJIENOSE

Sandūnu smėlio .kuopas 
kasa valdžios akivaizdoj©

Indiano k'jpkalniams gelbė
ti tarybos pirmininkės Silvijos 
Troy pranešimu, nacionali
niam paežerės parkui skirtos 
kuopos masiniai ardomos pa
čioje toms kppoms saugoti val
dininkų panosėje. ~

Nors parko valdininkai jau 
keli mėnesiai matą ir žiną, 
kad kopų smėlis trijose vietose 
masiniai kasamas ir išveža
mas,, tačiau nuduoda nematą. 
Smėlis parduodamas Lorenz

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANlCA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

Biomass
CHIRURGAS 

2454 WEST Hit STREET 
Ofiso WIMu HEmlock 4-2123 
Rerid. Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. I

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIEŠTO 
DALYSE

p. Sukis, o. p.
VC ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
, ą dažau Speciali pagalba koloms 

(Arch Supports) ir t L
Valu 8—4 ir 6—8. Seštadiemais 9—1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2856 West 63rd St^ Chicago, IIL 60629 
Telefu PRospect 66084

ROCKFORD, ILL
Mirtis skina lietuvius

Jau buvo Įprasta šakyti, kad 
mirtis pasiima mūsų tautie
čius tris ant sykio. Ir dabar tas 
įvyko. Ilgai sirgęs Juozas Ru
daitis (Rudy) mirė sulaukęs 
75 m. Ilgai dirbo Superior Plie 
no išdirbystėje, Wis. Iš Lietu
vos atvyko Į Beloit, Wis., jau
nas būdamas. Ieškojo Ameri-

KATHER1NE MASHASKE
Gyv. 6518 So. Whipple St.

Mirė 1970 m.' birželio mėn. 
21 d„ 10:30 vai. naktį. Gimusi 
Lietuvoje.

Paliko nu iūdę: vyras John. 
3 sūnūs: Joseph, John ir Fre- 
derick Marti”, duktė Joan Brink- 
man, anfika:: Frederick A.. Pa
mela, Nancy. Norma Brinkman, 
Linda, Steve. ‘- Cindy Martin ir 
Kathy Sukuria.

. Kūnas pašarvotas 6541 So. 
Kedzie Ave.

Antradieni biiželio 23 dieną 
2*00 vai. poBr 
Ina Lietuviu 
pinėse.

Visi a. a. Catherine Mashaske 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse iri suteikti jai pas- 
kutinį patar .avimą ir atsisveiki- 
nlmą. *

Nuliūdę ličiai::"
Vyras, šonus, duktė, 

anūkai ir giminės.
Laidotuvių Direktorius Bour

ne. Tel. 737 3232.

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

■

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

_____ —___ , . --- ------------ . ........ — ■

Londone kasmet yra rengiamos penkiamečiu vaiky aut© lenktynės — Junior Grand Prix. Paveiksle matomi lenk
tynių dalyvi pasiruošę startuoti.

Prasideda Grant Parko 
koncertai

šį trečiadienį, birželio 24 d., 
prasideda Grant Parko simfo
ninių koncertų 36sis vasaros 
sezonas. Koncertai, kaip kas
met, bus trečiadieniais, penk
tadieniais, šeštadieniais nuo 8 
vai. vak. ir sekmadieniais nuo 
7 vai. vakaro. Diriguos Irwin 
Hoffman ir bent astuoni sve
čiai dirigentai.

Programose numatyti du ba
letai -------liepos 18 - 19 ir rug-
piūčio 8-9 dienomis. Trys ope
ros koncertų formoje — Glūcko 
“Orfėjus ir Euridicė” liepos 
25 - 26 ’d.; Verdi “Rigoletto” 
rugpiūčio 1 - 2 d.; ir Dvorako 
“Rusalka” rugp. 15.16 d. Pri
minima, kad visi tie aukštos 
kokvbčs koncertai vro visuo
menei teikiami nemokamai.

Praeitą ^ema, vasario 19 d. 
Pabiržėje mirė Veronika Raste
nytė Kindurien ė, apie 75 metų 
amžiaus, išsirgusi — negala
vusi penkis metus. Palaidota 
Linkmenų -kapinėse. Paliko 
nuliūdime dukra Eleonora, sū
nūs. Edmundas ir Bronius sir 
šeimomis Lietuvoje, ir brolis 
Nadas Rastenis Amerikoje.

Gegužio 4 d. mirė Genė Ras
tenytė Jakubinienė, dukra Na
do brolio .Vi leteno (kuris mirė 
1959). Palaidotai Ignalinos ka
pinėse. , Paliko liūdesy vyrą 
Kazį ir dukrą Renę. Velionė 
buvo apie 50..1. metų amžiaus. 
Prieš' mirtį porų metų sirgulia
vo.

ELZBIETA TAMALlūNAS. 
BRUŽAITĖ

Gyv. 2845 W. 40 Št.
Mirė 1970 m. birželio 21 d., 

5:05 vai. vak., sulaukusi senat
vės. Gimusi Lietuvoje, Bankis- 
kės vienk.

Amerikoj išgyveno 58 metus.
Kaliko nuliūdę: brolio žmona 

Elzbieta Bružienė, pusseserės 
duktė Elzbieta Pliuškevieienė ir 
jų šeimos bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys — 
Ona Stuknienė. Rozalija Tamo
šauskienė ir Ieva Žilienė bei jų 
šeimos.

Antradienį, 6 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas P. Bieliūno ko
plyčioje, 4348 So. California 
Ave.

Ketvirtadienį, birželio 25 die
ną 9:30 vai. ryto bus lydima iš. 
koplyčios į Lietuvių Tautines 
kapines. ,

Visi a. a. Elzbietos Tamaliū- 
nas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiaihi . da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS -

I LIETUVĄ
Gegožės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASCLAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL ^ERVICE BUREAU

ras - rugpiūčio 2 d.
Piknikams surengti išrinkta 

komisija iš Jono Didžgalvio, 
' Berniče Žėmgulis ir R. Didž- 
galvis. Antram piknikui talki
ninkaus ir pirm. Juozas Skei
vys. '

Komisija tuoj po susirinki
mo turėjo savo posėdi ir ap
tarė piknikų reikalus bei pra
dėjo verbuoti talkininkus.

'Klubas per ateinančius du 
mėnesius susirinkimų nelai
kys. Vadinasi, atostogaus.

i Reikia pasakyti, jog klubo 
!. nariai- labai gražiai sugyvena 
ir jokios trinties nėra.

Po susirinkimo buvo vaišės. 
Ponia Della Ketvirtis parūpi
no lietuviško sūrio. Be to, bu
vo ir kitokių gėn-bių. Nuotai
kingos' vaišės nusitęsė iki 10 
vai. vakaro.
Juozas' Skeivys, klubo koresp.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA "AVE. Phone: LAfayette 3-3572
„ ■ i ..............  M,—....... . ..... ................. .

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I if 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6
Žemaičių Klubas

Žemaičių Kultūros klubo su
sirinkimas įvyko birželio T7 d. 
Hollywood salėje. Juozas Skei
vys, klubo pirmininkas, atida
rė susirinkimą. Pranešė, kad 
yra mirę šie klubieėiai: Zuza
na Beržanskis ir Momertas Pet 
rauskas. Vienos minutės atsis
tojimu mirusieji buvo pagerb
ti. o jų giminėms išreikšta 
užuojauta.

Buvo padaryta pusės metų 
veiklos apžvalga ir sudaryta 
programa ateinančiam pusme
čiui. Perskaitvti du laiškai. 
Vienas jų buvo nuo Chicagos 
Lietuvių Tarybos, o kitas — 
nuo Amerikos Lietuvių Tary
bos genocido parodos reikalu. 
Pirmasis padėtas' j archyvą 
kaipo pavėluotas, o antrasis 
buvo aptartas. Pirmininkui 
Skeiviui apibūdinus genocido 
parodos reikšmę, nutarta iš 
klubo išteklių paskirti dešimt 
dolerių parodos reikalams. 

_ Prie tų dešimt dolerių pridėjo 
klubo narė X Z. Ji prašė, kad 
jos pavardė nebūtų viešai 
skelbiama. Klubas tokiu būdu 
pasiuntė -?20.

Klubas nutarė ir šiais metais 
surengti du - piknikus buvusia- 
me Leppos sode.. Pirmas pik- 
įukas ivvks liepos 12 d.,, o ant-

PERKRAUSTYMAl

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA , 
R. Š E RENAS 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063

GEORGE F. RUDMINAŠ
3319 So. LITUANICA AVĖ.

vyras Pranas Andriulis,paliko 
Joaną našlę, ji užaugino sūnų, 
džiaugėsi anūkais, bet senat
vėje prisikabino ligos, tapo iš-

firmai po 2 dolerius sunkveži
mis, o Lorenz už kiekvieną 
nuvežtą sunkvežimį gaunąs po 
•$10 ir $15. Gamtai truko 12 
000 metų, kol Sandūnų kop- 
kalnius “supylė.”...

Raz. t»L 2394683

ML K. G. BMUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINR CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuHdingj. TeL LU 5-6446 
Priima ligomua pagal susitarimą.

Jet peatsuxupia, saambmu 374-8012

~Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias

DR. EDMUND E CIARA 
4/u» w. aisl STREET ' 

Tel.: GR 6-2400
#aL pagal susitarimą; Pirm., ketv. 
*—•—a. antrad, penkt. 10—4, ir 

seštad. 10—2 val
■■......................................- ........... ........- ~

Rez. Gl 80873 -

DR. W. M. OSIN - E1SINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skąmDinti iii 3-0001.

House, Parma Ohio. Parvežta 
į Rockfordą, kur palaidota Šv. 
Marijos kapinyne.

Ilgai sirgęs Sigurd Ander
son mirė ligoninėje, sulaukęs 
senatvės. Nors švedų tautybės 
bųyo, gerbė Į lietuvius, visur 
buvo tarpe lietuvių, vedė pla
čiai žinomą Margarets Joku- 
įauskienę, priklausė prie Lie
tuvių Klubo i garbės narių ir 
Lietuvių sportininkų, buvo 
pirmo karo veteranas. Pašte 
ėjo buhalterio pareigas. Pali
ko nuliūdime savo žmoną ir

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

Apdraudė* perkraustymaa 
iš Ivafriy atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Ptaca 

TaL: FRontier 6-1882

Mt. ANNA BALIONAS 
- AKIU. ^tU8U, HOS 

IR GERKLES LIGOl 
PBJTAIKO AKINIUS

2«S8 W. 63rd STREET
Ofisu tslef.; PRespuct 84229 
Read, taief.: WAttuwk 5-6076

TėL ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. - > •- .

Valandos: pirmad, ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4j.

C*I«L: PRospoct 84717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Valu kas dieną po pietų 14; vak. 7-8 
Ūktai antradieniais ir paiktadieniais. 
Ireoad. ir sekmad. ofisas uždarytas 

Rez.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

tnaffieni nuo' 8:30 .iki 9:3
Žjito. ,vL-r. i-

Vakaruškos: Pirmadieniais '

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS 
0PTOMETR1STAS- 

kalba lietuviškai 
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149 
Tikrina akis pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUT1S Į
INKSTŲ, PCSLĖS IR l 

PROSTATOS CHIRURGIJA l
OFISAS 2454 WEST 71st ST. | 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, | 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telafu 776-2880
Naujas rez. telef.; 448-5545 j

DR. P. STRIMAITIS T
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS p 
Bendra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St.
TeL 9254296

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ

DIENRAŠTĮ •NAUJIENAS“

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMĖTRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue į 

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 

VIDAUS UGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. -ir penktad. nui> 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 9 iki 12' vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

PirmacL, ketvirtad. nuo X—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šestad. tiktai susitarus.

. DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nup 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir šeštad. uždaryta 

Ofiso teU Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.:' GArdėh '3-7278

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 8-0834

GBLININK X8 
(PUTRAMENTAS)

linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės.
kapams gėlės.

ROY R. PETRO ■ (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ava. — 586-1220



DRAUDIMO

AR JŪSŲ

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

3400 N. WOLF RD.
FRANKLIN PARK 
455-7111 Ext. 222

All Benefits Company Paid

REMSITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

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

Passbooks

5’/z% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

nėra gi teatrai, 
žmonės važiuoja 

kilniu tikslu— pri- 
atliekamu doleriu 

geru darini, kurių

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metą patyrimas.

K. ERIN GI S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

GOOD 
DEPĘNDABLETYPIST

For interesting duties in 3 girl office. 
Highland park, US 41. Plenty erf re
sponsibilities, permanent position, 

regular raises, paid vacation. 
Other benefits. 

831-2900

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus {dedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

West 99 PI., Oak Lawn, Illinois 
60653, tel.: 423 _ 3517

J. Petrauskas

w. Journal experience 
-and 

figure aptitude.
CALL 927-5910

TYPIST
TO LEARN NEW FRIDEN

COMPUTYPER
Steady. 37% hour week.
No experience necessary.

Near Union Station.
Call RA 6-5622

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.
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-— J. Jaugilas yra aktyvus 
Kennedy aukšt. niokvklos tėvu 
komiteto, narys. Jis buvo lem
tingas kalbėtojas sprendžiant 
patekusias akligatvin mokyk
los perkrovimo problemas.

— St. Adrian parapijos Šv. 
Vardo draugija pasitraukė iš 
Southwest Community Con- 
gresso, nės įstojant buvę nu
slėpti organizacijos tikslai — 
integruoti apylinkę. SCC buvo

igiiaiiingciiiiaiii 
A. T V ERA S 

LAIKRODŽIAI IR BRANGENY88S 
Pardavimas ir Tallyman

2646 WEST STREET 
TeU- REpUblIc 7-1941

«■ R SIT» ■■■«!!■■■ ■■■■!

su bizniu. Dvigu- 
______ __________  gazo šilima. Mar
quette Parke. - $43.300.

PELNINGAS MORO NAMAS, šva
rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

Valdis Real Estate 
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

— SGT. Leonas G. Rusenąs 
laimingai baigė tarnybą Viet
name ir yra paskirtas į perso
nalinį skyrių Hickman aviaci
jos bazėje, Havajuose. Jo tė
vai gyvena Čikagos Marquette 
Parke.

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tol. 254-3320 

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

♦ Tauragės Klubo pusmetinis 
narių susirinkimas įvyks š. m. 
birželio 28 d. 2 vai. popiet Mar
quette salėje, 6908 So. Western 
Ave. Bus svarstomi klubo veik
los reikalai Susirinkimas įvyks 
nežiūrint atsilankiusių narių 
skaičiaus. Po susirinkimo ka
vutė. Klubo Valdyba

SUPASI, SLIDINĖJA, KRENTA?

Jei nori būti užtikrintas ir saugus, tik 
pa'barstyk FĄSTEETH ant plokštelių 
— jos laiko dantis stipriau. Neturi 
testinio klijų skonio. Gerai tinkan
čios plokštelės yra svarbios svei
katai. Lankyk reguliariai savo dan
tų gydytoją. Įsigykite FĄSTEETH 
kiekvienoje vietoje, kur yra parduo
dami vaistai.

sas grįžo į Chicagą. Savuose 
"automobiliuose suvažiavusieji 
dar pasliko, nes kitos tokios 
gražios vasaros pirmosios be 
kitų metų nebebus. jp.

— Rimvydas Valiukėnas. 
Harper aukšt. mokyklos ROTC 
kadetų kapitonas, yra apdo
vanotas medaliu. --

Įkurta Čikagos archidiocezijos 
pastangomis ir veikia miesto 
pietvakarių apylinkėse, kurio
se. gyvena dauguma lietuvių. 
St. Adrian parapija yra Mar
quette Parke.

— Algirdas Volodka baigė 
Roosevelt universitetą, gauda
mas Masterio diplomą. Baka
lauro diplomus gavo Algis Bėn 
doraitis ir Rima Račkauskienė.

— Stud. J. M. Budis yra atžy
mėtas Circle Campus Dekano 
garbės sąrašuose su visais “A” 
pažymiais.

— Jorūnė .Jonikas, SW News 
— Herald korespondentė, ap
rašė Gage parke įvykusį “tai
kos mitingą”, kuriame buvo 
kartu su rengėjais ir pasamdy
tais muzikantais tik apie 200 
žmonių, • daugiausia vaikų. 
Vietos gyventojai,, ignoruodami 
mitingą, aiškiai pasisakė, kad 
jie nepritaria veidmainingiems

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notaiiatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET -
PRospect 8-5454

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - ĘARDAVIMAS • NOTARIATAS "
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACUOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX 

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. '925-6015

JU.OZAS (JOE) JURATTIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswagen 
nūs, Volvus,-Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektrdhinis tikrinimas, patyrę 

mechanikai vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

— Stanley Balzekas Jr^ Įtei
kė dviems Kennedy aukšt. mo
kyklos ROTC. kadetams Paver 
gtų Tautų medalius už gerą 
atlikimą pareigų ir laisvės bei 
taikos supratimą. Juos gavo 
kadetų majoras M. Schweikert 
ir Sfc E. Rov.

ŠAULIŲ VEIKLA
Šių metų rugpjūčio 1 d., šeš

tadienį, Vytauto Didžiojo šau
lių kuopa ruošia 'ekskursiją Į 
Wisconsin Dells. Nuo Jauni
mo Centro autobusas išvyks 7 
vai. ryto. Grįš tiktai apie 11 ar 
12 vai. nakties.

Norintieji ekskursijoje daly
vauti registruojasi pas šaulių 
moterų vadovę Cecevičienę 
tel.2T>3 - 4526.

Pasikeitus sportinio šaudy
mo vadovams, numatoma ši 
sporto šaka suaktyvinti. No
rintieji dalyvauti šaudymo 
rungtynėse registruojasi pas 
kuopos Sportinio šaudymo va
dovą Večislavą Brazą, 4732

SHARON BOTICA

Sharon -Botica yra pony Luko ir Marcelės Botiky, gyv. 3314 So. Efnerald, 
Chicago, III., duktė. Birželio mėnesj ji baigia Maria High School. Gimna
zijoj ji daugiausia mėgo dramą, ir priklausė prie Thespians, atletu ir choro 
klubų. Rudenį ji. lankys Lincoln Kolegiją. Praeitą šeštadienį ji debiutavo 

Gintaro baliuje.

šūkiams už taiką, - kurie ręiš-- 
kia kapituliaciją. Į

— Gediminas RJenys baigė 
St. Rita aukšt. mokyklą ir gavo 
iš United Steelworkers stipen
diją. Studijuos anglų kalbą.

— Visi ateitininkai — moks
leiviai, studentai ir sendrau
giai — ši rudenį dalyvauja sa
vo organizacijos kongrese, ku
riame bus minima organizaci
jos 60 metų veiklos sukaktis. 
Todėl visi savo atostogas pla
nuoja taip, kad rugsėjo 4-7 
dienomis galėtų būti Chicago- 
je ir dalyvauti retame kongre
se. Į šį kongresą atvyksta sve
čiai iš Vokietijos, -Austrijos ir 
Pietų Amerikos. (Pr.)

— Stud. Jūratė G. Lauciutė 
ir Margarita Petkūnaitė yra 
paskelbtos Circle Campus uni
versiteto Dekano garbės sąra
šuose. Abi gyvena Čikagoje, 
Brighton Parko apylinkėje. .

— Lydia Levickaitė, gyv. 
Brighton Parko apylinkėje, 
baigė Roosevelto universitetą 
gaudama BA diplomą biznio 
administracijos srityje.

— J. Maleiškos laišką patal
pino didžiausias Chicagos dien 
rastis Chicago Tribune. Laiš
ke jis pagyrė žurn. W. Trohan 
už straipsnį apie pavergtą Lie
tuvą ir atkreipė dėmesį Į lietu
vių tautos genocido parodą.

— M. Gudelis sekmadieni iš
skrido Į New Yorką. Jis daly
vaus SLA seime.

MOLD MAKER
Experience in making and repairing 
molds used, and compression and 

transfer molding of plastics. 
Fringe benefits.

HARRY DAVIES MOLDING CO. 
4920 W. BLOOMINGDALE 

CHICAGO, ILL.

622-8966

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

' NURSES
Full or Part Time 

Openings on Day Shift and Evenings 
Apply today — Don’t Delay 

2449 N. DOWNER AVE.
* or call:

APDRAUDV AGENTŪRA:
namų, automobi- 

f lių, gyvybės, švei-f katos ir biznio.
\ Patogios išsimokė
X?”1 jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 &. Kedzie Ave. PR 8-2233

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

‘ Apskaičiavimai nemokamai: 
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave„ 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

PLASMA BURNER
2nd SHIFT OPENING

4:30 P. M, — 12:30 A.- M.
■f you have experience on a multi- 
ip, plasma lįffiėrc flame cutting 
nachine, and want to work in a mo
lėm steel service center, write or 

call: Mr.: GELINAS

MŪRO BUNGALOW. 6 kami>„ įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. modern 
nūs butai, modernios virtuvės ir vo- 

Small keyboard lite typing electric nios, įrengtas skiepas, prie pat Maria 
tvnewriter. Must have some knoį||| 
ledge of payroll and enjoy working 
with figures. Small A.C. office di
rectly off expressway. Must drive.

Private parking.
Call HA 7-4805

.. . MARY JO WENCKUS

Mary Jo Wenckus yra pong Juozo ir Aldonos Wenckg, gyv. 431 No. Adams 
Sh, Hinsdale, III., duktė'. Ponas Wenckus yra savininkas Graphic Art Stu
dios. Jos senelis, Mykolas Narvid yra buvęs Sandaros ir Uatuvig Prekybos 
Rūmy pirmininkas. Mary Jo baigia Hinsdale Township gimnaziją garbės pa
žymėjimais. Ji dalyvavo įvairiuose teatraliniuose vaidinimuose. Ji- mėgsta 
spaudos darbą ir buvo Co-ed žurnalo korespondentė. 1969 metais ji daly
vavo jaunyjy teismo komisijoj. Rudenį Mary Jo planuoja lankyti Massey 

Jr. Kolegiją, Atlanta George. Ji buvo debiutante Gintaro baliuje.

HELP WANTED - MALK 
DarbMnky Reikia

Šimkus Real Estate
NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4253 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuc 
wybtu pttipm^B parda ’ 
šioje kontoroje daromi 
vertimair'užpildtHni pfll

BALFUI DANGUS 
BUVO PALANKUS

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo — BALFO piknikas 
praeitą sekmadienį, nebetikė
tai išėjo visai gerai. Kai po iš- 
tisus nakties lietaus, perkūnų 
ir žaibų pirmoji vasaros diena 
— birželio 21ji iš ryto pasirodė 
negeresnė už pavasario pasku
tinę naktį, visi manėme, kad 
Balfo piknikas bus visiškai 
pralytas, o išėjo visiškai'prie
šingai. Oras į dieną nusiskaid- 
rino, saulutė švelniai nusišyp
sojo ir žmonės atgavo ūpą. 
Nors Balfo specialusis autobu
sas į Buco daržą piknikautojų 
atvežė tik pusę pasikrovimo,’ 
tačiau juo toliau, juo daugiau 
automobilių pradėjo įsukti pro 
vartus ir pavakariop visas dar.! 
žas jau ūžė kaip per atlaidus.' 
Balfo Chicagos apskrities mo
terys yra garsios geromis pa- 
tiekmenėinis. Ir šį kartą sta
lai, kioskai ir būdos buvo ap
krauti kvapsningais kepsniais, 
viriniais ir kitokiais valgomais 
bei geriamais skanumynais, o1 
aplinkui Laimės šulinį — kaip 
bičių aplink medaus korį žmo
nių nebepritilpo. “Negaila Bal
iui !” didžiavosi laimingieji 
glėbiais laimėtų gėrybių neši
ni. Nors programos jokios ne
buvo, jos niekas ir nepasigedo, 
nes piknikai 
Į piknikus 
dar ir kitu 
sidėti savo 
prie Balfo 
aiškinti nereikia.

Piknikas formaliai prasidė
jo po dvylikai ir baigėsi 7 va
landa, nes tuo metu CTA bu-

BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 
'NAUJIENOSE”,-TURI GERIAUSI

PASISEKIMĄ BIZNYJE

.. ■■

PRO
-r-" .

$1,000 minimum
1 year certificate

Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

WRITE TODAYl 
EXPERIENCED CHEF

Tor new luxury Motor Inn, slated for 
opening Sep ember 1970.

Must be capable of taking charge of 
production ano^sist in menu plan- 

g and co-’- controlling, 
uent working conditions, 
steady employment.

Qualified applicant send resume sta
ting experience įa: d salary require-1 

meats int^onfidence to 
SHERATON )TOR INN 
95 NORTH -SEMINARY STREET 
GALESBURG, ILLINOIS 61401

COOKS 
CARSON PIRIE SCOTTS 

' 7 CONTINENTS RESTAURANT
AT O'HARE FIELD

6 Days per week. Ub^d^coi^any^ benefits with excellent 

C™6^5184
APPLY PERSONNEL OFFICE 

CERCUL l BUILDING O’HARE FIELD

NAUJA VIETA
5 BUTŲ, 15 metų modernus mūras 

, pačiam Marquette Parke. 3 auto mū- 
, ro garažas. Jums patiks namas, vieta 

ir kaina.
SVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$©,000.

2 BUTŲ tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas. $28 000

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ, 4 butų,

HOME INSURANCE

NSURED

•SI

date Fire ano Casualtv Company




