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JAV PASPARTINO GINKLU IZRAELIUI TIEKIMĄ
NAUJOS VILTYS,

WASHINGTONAS. — Amerikos vyriausybė įsitikino, kad 
Vietnamo karą laimėti grynai karinėmis priemonėmis neįmanoma, 
todėl reikalingas politinis susitarimas. Valstybės sekretorius, iš
sikalbėjęs su Pietryčių Azijos valstybių vadais ir su britų vyriau
sybe, kaip pranešama iš Londono, irgi daug vilčių dedąs į politines 
derybas su komunistais, tačiau stebėtojų manymu, dabar, po Kam
bodijoje prarastų savo bazių ir sandėlių, komunistai nebus linkę 
nuolaidoms, nes jie labai jautrūs pasaulinei opinijai, kuriai galėtų 
atrodyti, kaip jie nusileidžia tik gavę smūgį Kambodijoje.

Amerikos delegacijai Pary
žiaus taikos derybose paskirtas 
naujas vadovas, ambasadorius 
Bruce savo misiją pradės rug
pjūčio pradžioje. Jo paskyrimas 
yra nuolaida komunistams, ku
rie sakė rimtai nesiderėsią sti 
Amerikos delegacija, kurios 
svarbumas buvęs sumažintas pa
sitraukus buvusiam delegacijos 
vadui Lodge.

Paryžiaus derybos prasidėjo 
1968 metų gegužės mėnesį. Ilgą 
laiką buvo kalbama, leaip susėsti 
prie stalo, o paskutiniais mėne
siais derybos skirtos tik propa- 
gindiniams pareiškimams ir kal
tinimams. Sunkiausias klausi
mas Ii ečia svetimų kariuome
nių buvimą Pietų Vietname. 
Amerika sutinka išvežti savo ka
reivius, tačiau reikalauja, kad 
juos išvežtų ir šiaurės Vietna
mas. šis gi tvirtina neturįs Pie
tų Vietname savo kariuomenės.

Izraelio • Libano pasienyje neramu, tačiau Izraelio kareivis neblogai 
sugyvena su kitoje sienos pusėje gyvenančiais arabais ir duoda 

arabu vaikui saldainį.

EKONOMINĮ FIDEL CASTRO BOIKOTĄ
WASHINGTONAS. —• Valstybės departamentas paskutiniu 

metu padarė spaudimą į Pietų Amerikos vyriausybes, kad jos 
nesumažintų savo ekonominio ir politinio boikoto komunistinei 
Kubos valdžiai. Visa eilė valstybių buvo pradėjusios atleisti su-

Tik Čilė pradėjo su Kuba prekiauti, susitarusi pasikeisti prekėmis 
už 11 milijonų dolerių. ;

SAIGONAS. — Per penkias 
dienas Amerikos oro kavaleris
tai iš helikopterių nukovė virš 
400 priešo kareivių ir penkis pa
ėmė nelaisvėn.

ATĖNAI. — Graikija ir Bul
garija sutartimi patvirtino nau
ją sieną, einančių Evros upe.

‘ SAIGONAS. — P. Vietnamo, 
asamblėjos nario automobilyje 
sprogo bomba, sužeisdama vieną 
moterį. Pats politikas nenuken
tėjo. ’

BONA. — Vokietija žadėjo 
parduoti 200 Leopard tankų Is
panijai, tačiau atsiradus tokiam 
bizniui daug kritikos, atsisakė 
nuo susitarimo. Buvo gauta ži
nių, kad ispanai tuosLankus gal- Castro režimui. Amerikai jau pavyko įtikinti Boliviją
voja perleisti Libijai; iš kur jiej ir Peru’ kad anksti Paimti Kubą į gerų kaimynų tarpą. 
galejo|pateKti j Egiptą. ~

Londone susitiko. su nauju.-----  ... .... — priįęgg*pląųavdWpfeii Ararato 
kalną, kuriame buvo pastebėti 
Nojaus arkos likučiai. Galvota 
tai ekspedicijai panaudoti speci
aliai įrengtą helikopterį. Turki
jos vyriausybė neduoda tokiai- 
ekspedicijai leidimo, tvirtinda-. 
ma, kad .jos saugumas bus pa-: 
žeistas. Spėjama, kad tame kal
ne, kuris yra. netoli sovietų, šie-:

Inos, turkai turi karinius įrengi-

ir ligšioliniu delegacijos vadovu 
Philip Habibu. Buvo sutarta, 
kad Bruce, prieš užimdamas nau
jas pareigas, nuskris į P. Vie
numą ir pasitars su ambasado
rium Bunkeriu. Be to, Bruce da
lyvaus Washingtone Valstybės 
Saugumo Taryboj konferencijo
je

Viceprezidentas Agnew, kaip 
pranešė AP agentūrą, pareiškė 
viltį, jog Hanojus anksčiau ar 
vėliau prieis išvados, kad toli
mesnis karas Vietname neapsi
moka ir ims rimtai derėtis prie 
taikos derybų stalo. Jo nuomo
ne, deryboms labai trukdo, ką 
jis pavadino, “Fulbrighto klika 
senate”. Ji, reikalaudama iš
vežti kariuomene iš Vietnamo, 
duoda priešui vilčių, kad taip ir 
bus padaryta be jokių komunis
tų nuolaidų.

Indijoje lankėsi sovietų užsie
nio reikalų viceministeris Firiju- 
bin, kuris susitiko su premjere 
Gandhi. Indijos spauda skel
bia, kad sovietai - organizuoja 
naują tarptautinę konferenciją 
svarstyti Indokinijos reikalų. 
Sovietai bandą įtikinti Hanojų 
ir kitų šalių komunistines orga
nizacijas, kad tokia konferenci
ja būtų naudinga. Sovietai pra- 

x šo Indiją, kad ji, kaip Tarptau
tinės Kontrolės Komisijos pirmi
ninkė, prisidėtų prie tokios kon
ferencijos sušaukimo.

— Okup. Lietuvoje paminėtos 
dvi sukaktys: prof. St. Mastaus- 
kio 80 m. sukaktis ir b. operos 
solistės P. Zaniauskaitės — 60 
m. amžiaus sukaktis. St. Mas- 
tauskis, gimęs 1890 m., jrra dau
gelio knygų autorius, ilgus me
tus vadovavęs Dotnuvos Augalų 
apsaugos stoties entomologijos 
skyriui. (E)

WASHINGTONAS. — Vice
prezidentas Agnew pareiškė, kad 
jis norėtų būti laikraščio bend
radarbiu ar televizijos komen
tatorium.

IŠ VISO PASAULIO

mus. ■
HIGHLAND PARK. — Michi

gan© valstijoje dvi naktis ne-: 
grai kėlė riaušes, suimta 73 as
menys. Prekybos įmonėms pa
daryta žalos.

MADRIDAS. — Islandijoje 
mirė 74 m. generolas Munoz 
Grandes, buvęs Ispanijos kariuo
menės štabo viršininkas ir vice
prezidentas. . Karo metu jis va
dovavo ispanų Mėlynajai divizi
jai rytų fronte. .

ROMA. — Popiežius pareiškė 
savo pasitenkinimą, kad Kinija 
paleido ilgai kalintą katalikų mi
sionierių, vyskupą Walsh.

Mokslininkai ieškos 
Škotijos slibino

LONDONAS. — Britų moks
lininkų grupė pradės tyrinėti 
Škotijos ežero Moraro vandenis, 
ieškodama seniai žmonių legen
dose minimo slibino, kuris net 
turi vardą škotų liaudies daino
se “Morag”. žinios apie tą sli
biną, panašiai, kaip apie Loch 
Ness vandens baidyklę, girdimos 
jau nuo 1895 metų. Pernai du 
žvejai Morar ežere vėl pamatė 
tą slibiną, kuris buvo visai ar
ti priplaukęs prie jų valties. Vie
nas žvejys net irklą nulaužė 
daužydamas slibinui per kuprą.

žvejų manymu tas “slibinas” 
yra labai senis ir didžiulis ungu
rys. Morar ežeras yra giliausias 
visoje Britanijoje ir siekia 1,017 
pėdų gilumo.

Loch Ness ir Loch Morar yra 
20 mylių atstume nuo vienas ki-

lomatai aiškina; kad reikėtų Ku
ba priimti į Pietų .Amerikos val
stybių šeimą, nes sotūs kubiečiai 
nebūsią tiek-pavojingi, kiek — 

■ alkani. .. Amerikos vyriausybė 
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nurodė specialioje notoje. Pietų 
Amerikos’, vyriausybėms, kad so
vietai; didina savo karimus įsi
pareigojimus Kuboje,. siunčia 
naujų ginklų, Kuboje lankosi so
vietu karo laivai, pernai, lapkri
čio mėnesį Kuboje lankėsi so
vietų gynybos ministeris, mar
šalas Greško. Kuba nėra atsisa
kiusi savo tikslo — nešti revo
liuciją į Pietų Amerikos šalis.

Valstybės departamento no
toje sakoma, kad Fidel Castro 
pakeitė savo revoliucinę taktiką. 
Anksčiau Kuba duodavo ginklus 
visiems, kas tik jų paprašydavo 
revoliucijų ir sukilimų tikslams. 
Dabar Castro ginklais remia tik 
parinktas revoliucines grupes, 
daugiausia Pietų Amerikos mie
stų partizanus. Kuba toliau ska
tina neramumus ir perversmus, 
o jai taikomas ekonominis boi
kotas apsunkina revoliucinių tik
slų siekimą.

Veteranas diplomatas David Bruce bu
vo prezidento paskirtas vadovauti 
Amerikos delegacijai Paryžiaus taikos 

derybose su komunistais.

vniAiiąinę ?iNirw ?

♦ Vakar Čikagos pieninių at
stovai dar derėjosi su pieno iš
vežiotųjų unija. Viena pieninė, 
esanti 5332 So. Western avė., 
paskelbė, kad žmonės gali pirkti 
pieno pačioje pieninėje, jei ne
gauna krautuvėse.

♦ Izraelio užsienio reikalu mi
nisteris Ebanas parlamente pa
reiškė, kad Izraelis siūlo ara
bams pradėti parengiamuosius 
pasitarimus dėl taikos derybų, 
kurios galinčios būti ir per tar
pininkus. čia Izraelis padarė 
nuolaidą. Anksčiau jis reikalau
davo tik tiesioginių derybų.

♦ Washingtone vakar vėl de
rėjosi valstybės pasekretorius 
Sisco su sovietų ambasadoriumi.

♦ šiaurinėje Airijoje kariuo
menė Belfasto miestą padalijo 
į dvi dalis: protestantų ir kata
likų. Visas susisiekimas tarp 
abiejų dalių nutrauktas.

♦ šiandien turėjo prasidėti 
Britanijos uostų darbininkų 
streikas. Vakar vyko derybos, 
kuriu rezultatai-nežinomi.

♦ Saudi Arabijos keleivinis 
lėktuvas su 158 asmenimis buvo 
priverstas nusileisti Sirijoje, kur 
išlipo lėktuvo pagrobėjas. Lėk
tuvas buvo išleistas skristi to
liau.

♦ Kambodijoje komunistai su
ėmė tris prancūzus, televizijos 
stoties korespondentus.

♦ Kalifornijoje pagaliau bu
vo sudaryta jury komisija hi
pio Mansono, kaltinamo žmogžu
dyste, teismui. Komisiją sudaro 
7 vyrai ir 5 moterys.

♦ Alto pirmininką Eugenijų 
Bartkų ir vicepirmininką Dr. Ka
zį Šidlauską kartu su latvių ir 
estų atstovais Valstybės Sekreto 
riaus pavaduotojas Martin J. Hil- 
lebrand priims tiktai pirmadienį, 
liėpos 20 dieną, 3 vai. po pietų.

“Ra II” užbaigė 
kelionę per Atlantą
BRIDGETOWN. — Barbadų 

salose sekmadienį minia žmonių 
džiaugsmingai sutiko laivą “Ra 
II” ir jo kapitoną norvegą Thor 
Heyrdahl, kuris baigė savo 57 
dienas trukusią kelionę iš Maro
ko į Barbadą.

Laivo kapitonas bandė šią ke
lionę padaryti jau antrą kartą. 
Jo pirmas laivas jūroje iširo ir 
jį teko išgelbėti kitiems laivams. 
Kelionė ypatinga tuo, kad “Ra 
II”, kaip ir jo pirmtakūnas “Ra 
I” buvo statytas iš Egipte au
gančių papyro nendrių. Heyr
dahl seniai tvirtino, kad seno
vės egiptiečiai,-kurie tokiais lai
vais ir valtimis važinėjo ne tik 
Nilo upe, bet išplaukdavo ir į 
jūras, galėjo perplaukti visą At
lanto vandenyną ir atplaukti į 
Ameriką.

Norvegas pareiškė, kad jis sa
vo keliones baigiąs, nes įrodęs 
tą, ką norėjo įrodyti. Jo 3,200 
mylių kelionė buvusi sunki, ta
čiau laimėjimas verčia užmiršti 
visus sunkumus.

Heyrdahl turėjo astuonių vy
rų įgulą, sudarytą iš meksikie
čio, egiptiečio, ruso, norvego, 
amerikiečio, italo, japono ir ma
rokiečio. Laivas plaukė su Jung
tiniu Tautu vėliava. Pirma lai
vą statė Etiopijos žvejai, gyve
ną ant Čado ežero, o antrą — Bo
livijos indėnai nuo Titicaca eže
ro.

Italai naudoja 
Eltos žinąs

Elta - Press, 1970 m. nr. 4, 20 
psl. biuleteny, italų kalba, įdė
ta eilė straipsnių: apie Leniną 
ir leninizmą, Vliko veiklą, buvu
sius protestus ryšium su UNES
CO veikla, visa eilė informacijų 
apie mūsų veiksnių veiklą, Esti
jos rusinimą. Religiniame sky
riuje rašoma apie okup. Lietuvos 
dvasininkų padėtį, tragišką 
evangelikų — liuteronų likimą 
Latvijoje, Lietuvoje paskelbtus 
puolimus prieš Vatikaną ir kt.

Italijos oficiali, valstybinė ži
nių agentūra “ansa”, skelbianti 
žinias religiniais klausimais, šių 
metų birželio 6 d. laidoje įdėjo 
informaciją anie tragišką Lat
vijos evangelikų-liuteronų Baž
nyčios padėti. Straipsniui pasi
naudota medžiaga, paskelbta Ro
moje leidžiamame Eltos biulete
nyje, italų kalba, “Elta-Press”, 
kuris, savo ruožtu, informacijas 
apie uadėti Latvijoje, buvo ga
vęs iš Stockholmo. (E)

Elta angliškai
Elta, nr. 6 (142), anglų kalba. 

Turiny: vedamasis apie sovietų 
okupacijos 30 m. sukaktį, valst. 
departamento raštas Vlikui ir 
min. St. Lozoraičiui, duomenys 
apie sovietų maištininkų, reži
mu nusivylusių, paskelbtą “de
mokratinio sąjūdžio programą”, 
apie Filipinuose numatytą radi
jo valandėlę, lietuvių k., Sibiro 
lietuviams, str. apie jaunimo 
nuotaikas okup. Lietuvoje, apie 
Lietuvos žydus ir Maskvos anti
semitizmą, Latvijos rusinimą, 
rusinimo pastangas Lietuvoje 
(knygų leidimo statistiniai duo
menys) irkt. * (E)

♦ Vakarų Vokietijoje suim
tas 29 metų rytų vokietis ir ap
kaltintas šnipinėjimu.

WASHINGTONAS. — Nors Amerikos vyriausybė oficialiai 
nieko dar neatsakė Izraeliui dėl jo prašomų 125 naujų karo lėk
tuvų, yra ženklų, kad lėktuvų ir kitų ginklų siuntimas Izraeliui 
paspartintas. “Newsweek” žurnalas paskelbė, kad Amerikos vy
riausybė tyliai įsakė Pentagonui nusiųsti Izraeliui šį mėnesį aš
tuonis Phantom lėktuvus, o vėliau siųsti po du lėktuvus kas mėnesį. 
Tas pats žurnalas sako, kad praėjusią savaitę Izraeliui buvo nu
siųsti komplikuoti elektroniniai aparatai, kurie įspėja lėktuvo 
pilotą, kada priešo radaras jį pastebi. Lakūnas tada gali pasiųsti 
tais aparatais signalus, kurie sumaišo priešo radaro gaunamus 
signalus.

Taivane išvalo 
karininkų klubą

TAIPEJUS. — Pradėjus plisti 
įvairiems kaltinimams Ameri
kos kariuomenės klubams irių 
vadovams, Tautinėje Kinijoje 
esąs Tąiwano karininkų klubas 
nutarė sumažinti savo narių skai
čių. Per eilę metų į klubą na
riais buvo priimti ne tik ameri
kiečiai karininkai, bet nemažai 
civilių, biznierių, diplomatų ir 
net kiniečių pareigūnų.

Klubas savo nariams duoda 
daug privilegijų. Maistas ir gė
rimai labai pigūs, prekės be mui
to mokesčių, pramogos aukšto ly
gio. Paaiškėjo, kad kai kurie 
klubo nariai pradėjo pigiai per
kamus klubo patalpose daiktuš 
siųsti į juodąją rinką.

Klubo vadovybė nutarė išva
lyti klubo sąrašus: pirmjausia 
atsikratyti biznierių, ženfesnio 
rango užsieniu diplomatų it vie- 
utinių-kiniečių. .Vėliaūl^š. mi
si j onieriai ir žurnalistai.
'.’.ši -------------------

Tanzanijos teismas
DAR ES. SALAAM. — Tan

zanijoje jau trys savaitės vyks
ta politinis teismas, kuris svar
sto septynių žinomų tanzaniečių 
veikėjų bylą. Jie kaltinami ren
gę perversmą ir ketinę nužudyti 
prezidentą Julius Nyerere. Kal
tinamųjų tarpe yra laikraščio 
redaktorius, keli karininkai, mo
terų draugijos pirmininkė, bu
vęs ministeris ir diplomatas.

Nuo teismo išsisukti pavyko, 
buvusiams ministeriui Kambo- 
nai, kuris gyvena egzilėje Lon
done. Jis buvęs sukilimo vadas.

♦ Iš Prancūzijos į Kiniją at
vyko svarbi delegacija, kurią 
priėmė pats Mao Tse Tungas.

Britanijos princesė Anne yra vieno 
kariuomenės pulko vyriausias vadas. 
Nuotraukoje ji matoma to pulko uni
formoje. Pulkas dabar stovi Vakary 
Vokietijoje, netoli Padenborno. čia 
princesė gavo pasivažinėti šarvuočiais 

ir vairavo dideli tanką.

Vyriausybės pareigūnai šiuos 
žurnalo atidengimus pavadino 
“nevisai teisingais”, kitus pra
nešimus visai atsisakė komen
tuoti. Suprantama, kad vyriau
sybė nenori viešai girtis savo 
teikiama Izraeliui parama, kad 
dar daugiau nesupykintų arabų.

Sekmadienį valstybės pasekre
torius Sisco NBC “Meet the 
Press” programoje buvo žurna
listų išsamiai klausinėjamas 
apie padėtį Viduriniuose Rytuo
se, nes jis daugiausia dėl tos pa
dėties veda derybas su sovietų 
ambasadorium Washingtone Do- 
bryninu. Sisco pripažino, kad 
Egipte yra tarp 8,000 ir 10.000 
sovietų kareivių ir karininku. 
Sovietai įrengę Egipto priešlėk
tuvinės gynybos sistemą. Dar 
blogiau, sovietai pristatė Egip
tui išsikėlimo laivų, kurie, Sis
co nuomonė, negali būti laikomi 
gynybos ginklais.

Izraelio žiniomis, Egiptas jau 
gavęs apie 100 išsikėlimo lai
vų, kurie yra šarvuoti. Arabai 
jau treniruojami tuos laivus nau
doti. Šitokiais laivais’ galf būti 
bandoma persikelti per Suezo 
kanalą.

Suezo fronte toliau tęsiami 
Izraelio aviacijos puolimai. Egip
tas pranešė, jog grupė jo karei
vių buvo persikėlę per kanalą ir 
padarė izraelitams daug nuosto
lių. Izraelis sako nieko nežinąs 
apie tokį persikėlimą. Izraelio 
lėktuvai ir kareiviai buvo įsiver
žę į Jordano teritoriją, kur bu
vę sunaikinti arabų partizanų 
apkasai ir bunkeriai.

Negrų riaušės 
Michigan City

MICHIGAN CITY. — Važiuo
jantieji i Beverley Shores ar 
Union Pier savaitgalio turistai 
negalėjo pasinaudoti 12-tu keliu, 
nes Indianos mieste Michigan Ci
ty negrai kėlė riaušes. Gaujos 
jaunų negrų mėtė padegamas 
bombas, akmenis. Miesto meras 
Conrad Kominiarek paskelbė 
draudimą nuo 9 vai. vakaro iki 6 
vai. ryto pasirodyti miesto gat
vėse. Buvo uždraustas alkoho
liniu gėrimų pardavinėjimas.

Michigan City riaušėse buvo 
9 sužeisti, sudegi keturios krau
tuvės, viena lentpjūvė ir rūbų 
valykla. Kiti devyni pastatai 
smarkiai sužaloti. Kelios krau
tuvės išplėštos.

Riaušės prasidėjo, kai polici
ja suėmė vienoje tavernoje tris 
negrus už triukšmo kėlimą ir ne
tvarkingą elgesį. Sakoma, 'kad 
vienas policininkas pavadino vie
ną negrą “boy” ir tas prisiekė 
“sutvarkyti šitą miestą”.

Policija suėmė 73 asmenis. Ne
grai sužalojo apie 50 automobi
lių,, o vieną jauną vyrą iš au
tomobilio ištraukę, primušė ir jis 
guli ligoninėje. Tvarką padėjo 
atstatyti apie 150 Tautinės Gvar
dijos kareivių, šią savaitę Mi
chigan City turi įvykti Indianos 
gražuolės rinkimai. Rengėjai su
sirūpino, kad negrų riaušės ga
li sumaišyti visus jų planus.
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Kūno, proto ir jousmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PALIEGĖLIO ATSTATYMO BŪDAI
Susipažinti su sau galima pagalba yra kiekvienam 
naudinga. Gyvenimiška tiesa

Paliegėlio sveikatos atstaty
mas (rehabilitation) yra medi
cinos mokslo šaka. Ji apima du 
dalykus: įvertinimą ir atsieki- 
mą didžiausio atsiekti galimo dėl 
ligos ar sužeidimo prarasto dar
bingumo. Tokio atstatymo už
davinys yra sutvirtinti žmogų 
fiziniai, fiziologiniai, emociniai, 

. socialiai, ekonomiškai, išmokant 
jį amatų ir tą viską atliekant 
proporcingai apturėtam luošu
mui ir turimam darbiningumui. 
Žmogus kaip mašina yra tik 25% 
savo pajėgumo dirbanti. Daugu
mas žmonių dirba tik 15% sa
vo turimo našumo. Kai pagrin
dinės žmogaus jėgos esti nelai
mingo atsitikimo sutrikdomos, 
žmogus ima naudoti savas atsar
gines jėgas nuostabiai veiksmin
gai. Netekęs vieno plaučio,, taip 
pat inksto, skrandžio, geros žar
nos galo, ar kokios galūnės gali 
iki tam tikros ribos laimingai 
gyventi. Taip pat gerai už kitus 
raumenis darba atlieka nesužeis
tieji raumenys. Žiūrėtina Į žmo
gaus likusi pajėgumą, o ne tiek 
kreiptinas dėmesys Į nustotas 
jėgas. Daugiau aktyvumo rei
kia rodyti gydant dabar palie
gėlius. Atstatymas reikalingas 
ne tik sunkiau sužeistiems, bet 
ir kiekviename chirurginiame 
bei vidaus ligų atstikime. Kiek
vienas gydytojas daugiau ar ma
žiau užsiima paliegėlio atstaty- 
mu.Dirbava su paliegėliu ketve- 
riopai: . Visapusiškai pacientas 
ištiriamas. 2. Pritakoma fizinė 
terapija. 3. Psichologiškai pade
dama pacientui. 4. Išmokoma 
amatu.

Visapusiškas paciento 
apžiūrėjimas

Įvertinant paciento luošumą, 
nuodugniai Įvertinamas jo suža
lojimas, jo atsinešimas Į suža
lojimą, ir jo likęs pajėgumas— 
ant pastarojo ligonis turės kurti 
savo ateinantį gyvenimą. Teisin
ga diagnozė įgalina aptarti luo
šumo laipsnį ir jo užsitęsimą, 
ir planuojamą apsisaugojimą. 
Jei nustatomas nuolatinis nedar
bingumas (permanent disablili- 
ty), tai tada apskaičiuojamas jo 
detalizuotas nepajėgumas (func
tional diagnosis). Beveik kiek
vienas fizinis luošumas galima 
suskaldyti į atskiras luošumo 
dalis:-skausmai, raumenų veik
los sutrikimas, sąnarių nepaslan
kumas, ir žmogaus netvirtumas.

Pirm negu pradėsi bet koki 
paliegėlio atstatymą, reikia pra
šalinti skausmas. Visas chirur
gines, fizines ir chemines prie

mones reikia panaudoti skaus
mo prašalinimui. Tada pacien
tas gydytoju pasitikės ir su juo 
bendradarbiaus. Dabar dažnai 
daroma didelė klaida : pacientai 
negauna reikiamo gydymo dėl 
savo luošumo vien todėl, kad 
jiems skausmas neganėtinai pra- Į 
šalinamas. Tada luošieji tik da
linai bendradarbiauja tikrame 
luošumo gydyme.
Raumenų veiklos įvertinimas
Raumenų jėgos netekimui ga

li būti mažiausiai penkios prie
žastys: 1. Sužeidimas. 2. Suny
kimas dėl nevartojimo raumenų, 
pvz., sugipsavus galūnę. 3. Ne
pakankamas raumenų darbas. 4. 
Periferinių nervų sužalojimas. 
5. Viršutinių — netoli smegenų 
esančiu nervo daliu neuronu su- 
žalojimas. Kliniškai labai Įvai
rūs raumenų sunegalavimai pa
stebimi : raumenų sunykimas 
(muscular dystrophies), su- 
trauktinis raumenų paralyžius 
(flaccid paralysis) ar jų susil- 
pimas (paresis) — tai pasitaiko 
poliomy elito atveju, Įvairiom 
nervų uždegimo formom sune
galavus, ar prie smegenų esan- 
iom nervų dalim susirgus, o taip 
pat dar ir kitaip nervais sunega
lavus.

Prie raumenų sunegalavimo 
priskaitoma ir refleksinis rau
menų sunegalavimas — raume
nų spazmas, jiems patiems esant 
tvarkoj — tik šalia raumenų 
esant kokiai negerovei. Taip at
sitinka sprando ir kaklo raume- 

įnų sustingimas skaudant peties 
i sąnarį. Tas pats nutinka su strė
nų raumenimis — jie skausmin
gai sustingsta — susitraukia 
pertempus strėnikaulius.

Smegenėlėm susirgus, ’ -gali 
gautis raumenų veiklos pakiti
mas pavidalo nesutartino rau
menų veikimo (incoordination), 
ar nereguliaraus jų darbo (ata
xia) . Smegenim pakitus gali 
gautis raumenų sustingimas kar
tu su paralyžium (spasticity in 
cerebral palsy). Gali raumenys 
pakisti susirgus nugaros sme
genims. Luošumo atstatyme 
svarbu nustatyti raumenų veik
los suirimo pobūdi, gausumą ir. 
apimtį.

Sąnarių veiklos suirimo 
įvertinimas

Sąnarių veiklos tikras paken
kimas turi būti irgi atsakan
čiai nustatomas — diagnozuoja
mas, sugrupuojamas ir prama- 
tomas savaiminio pasitaisymo 
galimumas. Sąnario veikla ga-

Po darby ilsisi Alvudo šulai: Konstantinas Petrauskas, gail. sesuo Ona An- 
kienė su sūnum architektu, ir Alvude kainus darby atliekanti Marija So- 

sienė.
, Nuotrauka M. Nagio

Mūsų spaudoje
Kaipgi su ta Lietuvos 

kankinių koplyčia Romoj?
Dar gerokai prieš koplyčios 

švento Petro bazilikos rūsyje pa
statymą staiga vienu metu apš- 
čiuvo tai koplyčiai aukų rinki
mo kampanija ir maldininkų ek
skursijų į Romą raginimai. Tą 
atoslūgį sekė prislopintas gan
das, esą sovietams užprotesta
vus, Vatikanas uždraudęs bai
giamąją statyti koplyčią vadinti 
Lietuvos kankinių koplyčia.

Liepos 7 dieną, kaip skelbta, 
tos koplyčios iškilmingas įšven-
tinimas įvyko. Kol kas reporta
žai iš Romos gana trumpi ir san
tūrus. Prie rankos yra Toronto 
“Tėviškės Žiburiai iš liepos 9 d.

“Tėviškės žiburiai” antrašte 
“Lietuva Romoje” rašo: Lietu
vos prezencija (prezentacija?) 
Romoje buvo dar labiau sustip
rinta š. m. liepos 7 dieną pašven
tinus Lietuvos kankinių koply
čią šv. Petro bazilikoje... Rodos, 
Lietuvos kankinių koplyčios pa
šventinimo proga — sudarytas 
pasaulio lietuvių katalikų cent
ras... Jeigu tas centras pajėgs 
gyventi kankinių dvasia ir ja- 
uždegti visą išeiviją, atliks dide
lės reikšmės misiją”.

“Draugas“ antrašte “Pašven
tinta lietuvių koplyčia Romoje” 
rašo: “Kun. A. Miciūnas, MIC, 
praneša, kad Lietuvių koplyčios 
pašventinimo iškilmės Romoje 
praėjo jaudinančiai”. Toliau su
minėjęs, kokie kardinolai iškil
mėse dalyvavo ir kad 8 valandą

tų mozaikinį paveikslą koply
čioje ir atlaikė šv. mišias loty
niškai, dar vienoje vietoje sumi
ni, kad tautos tradicijų pamink
las yra ši lietuvių koplyčia. Kad 
pats popiežius būtų šventinęs 
Lietuvos kankinių koplyčią, kaip 
paties “Draugo” seniau būdavo 
skelbiama, kad pats popiežius 
šventins, dabar visiškai nieko ne
pasakyta nei “T. Ž.” nei “Drau
ge”; pastarasis tik pastebi, kad 
dar iš vakaro, liepos 6 d. vakare 
kardinolas P., Marella pakonse- 
kravo altorių. j.p.

9 Arba aš kurčias arba aš 
baleto nesuprantu! Nėra skirtu
mo, kaip arti scenos nusiperku 
sėdimą vietą, aš negirdžiu nė 
vieno žodelio, ką jos sako...

^=. Saugokis, kad veido raukš-

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
— Sek pasaką, mainyte, 
Apie senus laikus, 
Kai aitvarai ir laumės 
Skrajojo po laukus...

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, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, dail. P. Lapės gausiai Hiustruota. Puikus lei
dinys. Įdėtais 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 dail. 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 dot

Nedaug kas 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 nušlifudtos 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.

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

li sutrikti dėl uždavinio, dėl są
nario nejudinimo jį įdjus į gip
są ar raumenims esant šupa- 
ralyžuotiems. Taip pat sąnariai 
gali būti ligos ar sunykimo (de
generacijos apimtu

Sąnarių tvirtumo - pastovumo 
nustatymas irgi esti svarbus. Ne
pastovumas sąnariuose bei vi
sam kūno gali atsirasti sulūžus 
didiesiems.kaulams — jie kūno 
svorį turi atlaikyti. Nepastovu
mas gali atsirasti susilpus sąna
rių raiščiams, apie sąnarį esan
čių raumenų susilpimas. Kau
lų ir sąnarių nenormalumai ne 
tik nepastovumą. sąnariuose su
kelia, bet ir išsikreivinimą iššau
kia. Tada kaulų ilgis kinta ir 
mineralų kiekis juose keičiasi.

Kaip gydyti sulūošėjimą
Kai gydytojas nustato fizinę 

ir funkcinę diagnozę, reikia pa
skirti atsakantis gydymas ir su
žalojimo atstatymas. Viskas tu
ri būti nustatyta iki smulkmenų, 
tada geriausiai bus pasitarnau
ta pacientui. Sutraukti raume
nys gali būti atpalaidoti, su
trumpėję raumenys gali būti pa
tempti. Susilpę raumenys gali 
būti sustiprinti. Perdaug įtempti 
raumenys gali būti atpalaiduoti. 
Sąnarių sumažėjęs judrumas ga
li- būti padidintas. Nepastovu
mas sąnariuose gali būti mecha
niškai ar funkciškai atitaisytas. 
Kai kurie virš minėti negerumai 
gali būti atitaisyti gydymu, ki
ti — chirurgiškų būdu. Mecha
niškas sąnarių sunegalėjimas 
reikia įvertinti, taip pat nervinis 
raumenų pakenkimas reikia nu
statyti — tada galima bus pra
matyti pasitaisymo laipsnį. Tam 
tikri raumenų pajėgumo tyri
mai atliktini. Vėliau gydymo ei
goje- jie pakartotini, tada gau
nasi tikras vaizdas apie gydymo- 
sėkmingumą. Taip pat ir sąna
rių judesių dydis pažymimas 
kiekvienu kartu,, tai esti naudip- 
-ga palyginimui.

Ne vien tik-sąnarių pajudini
mas-yra svarbu, bet ir tų jude
sių panaudojimas naudingam 
darbui. Neužtenka, pvz., žinoti,

kad ligonis pajudina alkūnės są
narį — jut tai dar neįrodo, kad 
jis gali nusiskusti barzdą. To
dėl kiekvieno sąnario judesius 
Įvertinama pagal pajėgumą at
likti naudingą, darbą. Taip tik 
ir nustatomas žmogaus nedar
bingumo laipsnis.- Tai labai svar
bu tiek pacientui, tiek gydyto
jui. Nors iff neatsistatytų rau
menų pajėgumas bei sąnarių jud
rumas, patyrusio gydytojo žinio
je mokomas pacientas išmoksta 
savęs aptarnavimo judesių. Pa
kartojimas judesių įgalina luošą
jį save aptarnauti. Patyrįs gy
dytojas ar fizioterapistas išmo
kina pacientv vienus judesius 
pakeisti kitais. Naudojami spe
cialūs prietaisai pagelbėjimui 
prarastų judesių ir jėgos, kurių 
jokiuo būdu negalima atgauti.

Išvada. Luošumo atstaty
me tiek gydytojas tiek pacien
tas turi pareigų. Pacientui rei
kia būt nuolat geriausiame sa
vo sveikatos stovyje. Nežinai, 
kada sužalotas būsi. Gera svei
kata prieš sužalojimą užtikrina 
greitesnį ir-geresnį luošumo pra- 
šalinimą. Visada reikia turėti 
vilties kuo daugiau susveikti. Gy
dytojo Įsakytus judesius reikia 
šventai pildyti: tiek raumenis, 
tiek sąnarius reikia stropiai 
mankštinti.. Negalima viso dar- 
bo pavesti .masažistui ar fizio-r 
tęrąpistui^^Visi, įntęnsyyiaį tu
ri dirbti, geriausiam luošumo 
prašalinimui.7

Pasiskaityti; Lederlė Bulletin, 
Volume XVII, Nr. HL

ir Chicagos “Draugas” iš liepos 
8 d. žiburiuose rašo pats redak
torius kun. Pranas Gaida, Drau
ge rašo kun. A. Miciūnas, MIC. 
— abudu tuo pačiu reikalu, bet 
abudu skirtingai ne detalėse, 
bet pačioje esmėje: kai kun. Pr. 
Gaida keliose vietose pabrėžda
mas kalba, kad pašventinta Lie
tuvos kankinių koplyčia, kun. 
Miciūnas taip pat keliose vieto
se rašo tik apie lietuvių koply
čią.

ryto popiežius pašventino Gai- lės nepersimestų Į širdį, 
lestingumo Motinos Aušros Var- Malgorzata de Valois

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI 
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Oro teršimas

Klausimas.-Prašau paaiškinti, 
kaip prisidėti gali kiekvienas 
žmogus prie, baisiai užteršto da
bar oro švarinimo. Juk toliau 
negalima gyventi,, kai ore esa
mus teršalus lyg srutas traukia
me į savus plaučius kiekvienas.

Atsakymas. Užterštas x oras 
yra nežmoniško- žmogaus darbo

pasekmė. Sutvarkyk netikusius 
žmogaus elgesius — oras bus 
švarus. Kai nedaug buvo teršė
jų — jų niekdarybės nebuvo taip 
žalingos. Milijonieriai. sau tur
tus krovės žmonių sveikatos są- 
kaiton; jų fabrikai teršė orą vis 
labiau.

Nekaltinkim vien kitus — pa
žvelkime į save. -Ką mes kiekvie
nas galime daryti oro sušvarini- 
mui. žmogaus asmeninė higie
na — jo pareigos pačiam sau 
turi (būti žmoniškos. Kaip šva
riai žmogus užlaiko savo aplin
ką, gali pažinti kiek jis turi žmo
niškumo savyje, žmogaus ap
linkos švarumą apima žmogaus 
paties švarumas, jo namo, ga
ražo, automobilio, pievos šva
rumas. Kiek jis pats orą teršia, 
kiek jis pats triukšmo kelia, kiek 
jis pats- augalus purkščia, kiek 
jis pats ; vaikų prisiveisia, tiek 
jis orą nešvaresni daro. Kaip jis 
palieka radęs švarią vietą atos
togaudamas, išvykdamas, žuvau
damas bei medžiodamas.

-Visi lietuviai jųnkimės į ak
tyvią veiklą oro švarinime, visą 
darbą pradėdami nuo savęs. Vie
ni žmonės sukuria blokus mieste 
apimančius klubus ir švarinasi. 
Kiti — tik savo nuosavybę' šva
rinasi. Vis tai darbai sumažini
mui iki’ minimumo ore, vande
nyje ir kitur teršalų, žmogus 
yra gimęs teršėju: jis valgo ir 
atmatas gamina. Jei bus nežmo
niškas — užterš iki nepajėgumo 
gyventi savo aplinką.

Auo
1914 metų

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

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

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«N ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS G0G32

PHONE: 254-WN

KKKKEK.NNN<NINNNNNaiNN3KiKNNBNNNNNKKKNKIl

1970 Plymouth-Duster

KAINA nuo $1.995 <>o
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių.. 

Pigus leidimas.
PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 

G TX, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Ona Algminienė, romano autorė su sūnum ir anūku. Trijų 
kartų vienybė tik Alvudo išvykoje miškan tegalima. - 

Nuotrauka inž. Juozo Slaboko

Chicago Savings
and Loan Association

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

W5Q 
^SAFETY 
YOUR SAVINGS

UP TO 
§20,000.

INSURED

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, JULY 14, 1970

0 % PER ANNUM 5 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES OF $1000

2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

i) % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

j !4% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 
' ACCOUNTS
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VAST st: louis, ill
. PAVYZDINGA ŠEIMA

Nedideliame Lukšių mieste
lyje mokytojavo taurus lietuvis 
Antanas Grybinas. Be savo 
tiesioginio darbo, labai kruop
ščiai tvarkė mokyklos sodvbą, 
iš kurios turėjo materialinės 
paramos savo nemažai šeimai 
ir dvasinio pasitenkinimo pats 
sau. Mokvtoias augino penkis 

. vaikus: dvi dukras ir tris sū
nus — Vytautą, Aleksandrą ir 
Zigmą. Visus vaikus leido j 
mokslą, Zigmas 1941 m. baigė 
šakių gimnaziją ir tą pačią va
sarą — mokytoju kursus Mari
jampolėje. Įsigijęs mokytojo 
cenzą, mokytojavo iki 1943 m.

Lygiai prieš 25 metus devyni 
jauni lukšiečiai jaunuoliai ap
sisprendė būti laisvi. Nedels
dami pėsčiomis patraukė Jur
barko tink. Pasiekę Nemuną, 
suvirto i nedideli garlaiviuką 
ir po paros jau ilsėjosi Tilžės 
priemiesčiuose. Nors nuovar
gis merkė akis ir keliai linko 
prie žemės, pergarsus Įspūdžių 

. dalijimasis vokiečių žandarų 
dėmesys, buvo atkreiptas jau
nuolių link. Visi pakeleiviai 
buvo sumesti j karo mašinos 
bučių.

Tarpe tų devynių jaunuolių 
-buvo Lukšių mokyklos moky
tojo du jaunesnieji sūnūs: 
Aleksandras ir Zigmas Grybi- 
nai. Jaunuoliai buvo apmun- 
diruoti ir Įjungti priešlėktuvi- 
nėn apsaugom Iki karo pabai
gos šie Lietuvos žaliukai buvo 
vėtomi ir mėtomi nuo vieno 
prie kito reicho aerodromo. 
Jiems teko labai baisiai ir sun
kiai baigti visuotino karo die
nas. Viename didesniame su
sidūrime su bolševikais Zig
mui buvo peršautas petys, o

Aleksandras pateko nelaisvėn. 
Vėliau bolševikai jĮ sušaudė.

1945 m. ankstyvą pavasari, 
per apsirikimą, nemažas skai
čius lietuvių karių amerikonų 
buvo uždaryti bendroje stovyk 
loję su S. S. vyrais. Tame skai
čiuje buvo ir Zigmas. Čia jau
nuolius kankino maisto nepri
teklius ir ateities nežinojimas. 
Per didėles pastangas ir ryžtą 
visi lietuviai iš S. S. belaisvių 
stovvklos tų pačiu metų rug
pjūčio mėn. amerikiečių buvo 
paleisti laisvėn. Svetimame ir 
nežinomame krašte laisvė ne
daug ka džiugino karo baise
nybių išvargintus ir iškankin
tus jaunuolius.

Tuo laiku visi svetimšaliai 
jau buvo pradėję burtis i ben
dras stovvklas, Į kurias ir šie 
jaunuoliai Įsispraudė. Pirmą 
kartą stovykline putrą Zigmas 
paragavo Austrijos Linco mies 
te. Stovykla buvo nedidelė. Ją 
kilnojo iš vienos vietos Į kitą. 
Galutinai buvo apsistota Mit- 
tenvalde. Visose stovyklavimo 
vietose Zigmas dirbo savo pa
sirinktą ir pamėgtą mokytojo 
darbą.

1949 m. rudeniop Zigmas at
vyko Į J. A. V. čia pradžioje 
teko griebtis bet kokio darbo. 
Siekdamas didesnio atlygini
mo ir geresnių darbo sąlygų, 
jis neapsistojo vienoje kurioje 
Įmonėje ilgesniam laikui. Per 
trumpą laiką jis susipažino su 
eile darboviečių ir su jų darbo 
sąlygomis, kaip: Swift gyvulių 
skerdykla E. St. Louis — 2 
mėn., mašinų dalių krautuvė
je — Belleville — 3 mėn., paša 
rų malūne jau kaipo formanas 
— 3 metus, geležinkelio maši-

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

nisto padėjėju — 3 mėn.. nuo 
namų prie namų pardavėju — : 
keletą mėnesių, nuo 1953 m. 
iki 1959 m. American Zinc Co.1 
Per visą minėtą laikotarpi Zig
mas sunkiai dirbo ir nuo dar
bo atliekamu laiku mokėsi. To
kiu būdu 1969 m. Washingto- 
no universitete, St. Louis, Mo., 
baigė mechaninę inžineriją — 
Associated Degree in Mechani
cal Engineering. Tain mokslui 
Zigmas pašventė 4 metų (1956
— 1960) nemigo naktis.

Įpusėjęs studijas, Zigmas ry 
žosi ieškoti darbo pagal eina
mą mokslą. Pradžioje gavo 
braižytojo darbą Bendy Engi
neering Co. Baigęs mokslą to
je pačioje darbovietėje buvo 
paaukštintas ir dirbo kaipo ce
mento fabrikų projektuotojas. 
Sužinojęs, kad už loki pat dar
bą kitur moka daugiau, 1963 
m. perėjo dirbti į Mac Donnell
— Douglass lėktuvu fabriką. 
Bet jaunystės energija ir žin
geidumas, 1964 m. Zigmą nu
vedė Į Alton Southern R. R. šis 
geležinkeliečio darbas jam ne
buvo prie širdies. Jis visą lai
ką sVajojo mokytojauti. Toji 
laimė jam nusišypsojo 1965 m. 
rudeniop, kada gavo pilną lai
ką mokytojo darbą Pietinio Illi
nois universiteto (East St. Lo
uis) suaugusių švietimo skyrių 
je. Dėsto braižybą ir matema
tiką. Darbu ir jo sąlygomis 
Zigmas patenkintas ir žada il
gesni laiką čia apsistoti.

Mokytojo darbui Zigmas pra 
dėjo ruoštis jau Lietuvoje ir jo 
dar nėra baigęs iki dabar. 1968 
m. Washingtono universitete 
(St. Louis, Mo.) jis pradėjo 
studijuoti moderniąją psicho
logiją, ked geriau pažinti] šių 
dienų žmonių dvasinę būklę. 
Šias studijas žada baigti 1971 
m. pavasarį bakalauro laips
niu. -
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BE DRUSKOS
Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.
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Knygoje^randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu-, 

vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir k i t-

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted SL, Chicago, Illinois 60608.

Visuomeninis darbas Zigmą 
viliojo nuo pat jaunystės. Bū
damas Lietuvos mokyklose mie 
lai dėjosi prie jaunimo organi
zacijų ir jų veiklos. Ypač buvo 
prie širdies skautai. Su jais jis 
dirbo (Lietuvoje ir tremtyje. 
Politika Zigmo neviliojo. Į jo
kius politinius sambūrius nesi
dėjo ir nesideda. Per visą trem
ties metą Zigmas priklausė Lie 
tuvių bendruomenei ir akty
viai joje reiškėsi tai chore, tai 
scenoje, tai mėgėjų orkestrėly
je, tai tautiniuose šokiuose. Vi
suose tuose sambūriuose jis ne-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

......
INSURED

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos. —

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

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

sitenkino eiliniu dalyviu, bet ir net gimnazijoje neblogai pū-< lietuviškai, 
buvo jų organizatoriumi ir va- tė saxofoną. Atvykus Į Collins- 
dovu. Jis didelis muzikos mė- ville dipukams, 
gėjas: skambina pianinu ir ge- jais susipažino ir tie ją Įtraukė 
rai valdo akordeoną. Nei vie
nas tautinių šokių pasirody
mas neapsiėjo be Zigmo. Ir vi
suose kituose scenos darbuose, 
kur tik būdavo reikalingas 
akompaniatorius, visada talki
ninkavo Zigmas su akordeonu.

East St. Louis lituanistinei 
mokyklai Zigmas labai daug 
davė. Iki 1969 m., su mažomis 
pertraukomis jis mokyklą ve
dė ir joje mokytojavo. Visas 
mūsų kolonijos jaunimas labai 
gerai ji pažįsta, o jis jaunimą. 
Re mokytojo darbo, jis yra pa
rašęs' lituanistinei mokyklai 
vadovėliu.

Visuomeniniam darbui nie
kada nebuvo per daug darbi
ninkų, o ypač mažose koloni
jose. Kas tik dedasi prie bend
ro lietuviško dhrbo, darbas da
rosi lengvesnis ir darbininkai 
tampa vienas kitam tarytum 
giminės.

Per visą tremties metą Zig
mas mielai dirbo bet kokį mū
sų bendruomenes darbą. Su 
mažomis išimtimis jis yra dir
bęs lietuvių bendruomenės val
dybose, eidamas Įvairias pa
reigas. Pastaraisiais 14 meti] 
jis yra nuolatinis valdybos pir
mininkas. Be išimties, koks 
bebūtų visuomeninis reikalas, 
Zigmas visuomet dalyvauja ar 
tai patarimais, ar darbu. Aš 
su juo bendradarbiauju nuo 
pat Į šį kraštą atvykimo ir nei 
vieną kartą nesu išgirdęs iš jo 
lūpų: “ne, neturiu laiko, pra
šyk kitą”.'.., bet visada: “ge
rai, mielai padėsiu.” Su tokiais 
tautiečiais vienas malonumas 
dirbti bet kokį darbą.

Prasidėjus tremtinių emig
racijai Į ŠĮ kraštą atvyko ne
mažas jų skaičius. Iš to skai
čiaus nemažas būrys ir Į East 
St Louis. Tuo laiku nesunku 
buvo suorganizuoti bent kokį 
meninį sambūrį, čia bematant 
susiorganizavo shoras, tauti
nių šokių grupė, scenos mėgė
jų būrelis ir 11. Ypatingai gra
žiai veikė tautinių šokių grupė, 
kuriai daug pasidarbavo p. Gin 
tautinė 
buvusi 
teatro balerina. Prie tautinių 
šokių mielai dėjosi ir čia gimu
sios jaunos lietuvaitės. Viena 
iš tokių buvo Virginia Wicket 
Jos motina taip pat jau čia gi
musi Marija (Mykolaityttė, o 
tėvas olandas iš Amsterdamo. 
Virginia iš mažens augo savo 
močiutės globoje. Močiutė su 
ja kalbėjo tik lietuviškai. Vir
ginia nors ir neišmoko gerai 
kalbėti lietuviškai, bet lietuviš
kai kalbančius suprato. Ji pas 
tėvus buvo vienturtė. Jaunas 
dienas galėjo leisti nerūpestin
gai. Nežiūrint to mokėsi gerai

Dabar jie augina 
labai gražų lietuvišką atžalyną 
iš 6, Būtent. Dalė-Marija, 17 
nietų, Lolia — 15 metų, Tomas 
-Zigmas — 14 m., Kristina-Mil- 
da 11 m., Jonas-Vytautas 7 m. 
ri Linas-Paulius 5 m. Visa ši 
graži šeimynėlė namuose kal
ba tik lietuviškai. Vaikai neth- 

per labai trumpą laiką išmoko’ri nė trupučio angliško akcen

irginia su

Į tautinius šokius.
Zigmas susipažino su Virgi

nia ir 1952 m. pradžioje. Susi
tuokė. Įsimylėjusiems kalbos 
daug nereikia, het Virginia

to ir kalboje nemaišo angliškų 
žodžių. Vyresnieji vaikai yra 
baigę lituanistinę mokyklą, o 
Dalė net mokytojavo lituanis
tinėje mokykloje 1966- 1969 m. 
Pats jauniausias Linas jau ne
blogai skaito elementuriu.

Nuo 1969 m. rudens lituanis
tinė mokykla nebeveikia, nes 
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Now at GLASER’S

$

- Adomavičiūtė I.; 
Lietuvos valstybinio

Life’s worth living with Airtemp Air Conditioning
Is your place unlivable because of the 
heat, humidity or pollen dust? An Airtemp 
Imperial will make any room come alive.
• Powerful enough for your largest room.

10 models ranging from 6,500 to 18,000 
BTU's.

• Quiet enough for your bedroom. Dou
ble-seal bulkhead quiets street and op
erating sounds.

• Handsome enough for your best room.

Don’t let the weather take your "home” 
away from you. Reclaim it today. Call or 
come in. And get an Imperial and start 
living again.

AUTHORIZED AJRTEMP DEALER V? CHRYSLER
CORPORATION

ENTER THE QUIET WORLD OF AIRTEMP AIR CONDITIONING

Glaser’s Furniture and Appliance Co I

5115-5123 So. KEDZIE AVĖ. ' PRospect 6-1790
OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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Vienaip sako, kitaip daro
Pinigus koplyčioms statyti dosnūs lietuviai noriai 

duoda, bet koplyčių kontraktoriai padarytus susitari
mus kaip laužė, taip tebelaužo. Viešai ir iškilmingai kon
traktoriai buvo pasižadėję pastatyti koplyčių lietuvių tau
tos kankiniams prisiminti, pagerbti ir įamžinti. Iškilmin
gam kankinių koplyčios atidarymui suorganizuotos bran
gios ekskursijos, iš tolimiausių lietuvių kolonijų lėktu
vais buvo vežami mūsų tautiečiai į Romą, bet iki pasku
tinės minutės jiem nepasakyta, kad koplyčios statymo 
planai iš pagrindų pakeisti.

Vietoje lietuvių tautos kankinių koplyčios, Romoje, 
V atikano bazilikoje buvo pašventinta lietuvių koplyčia, o 
toje koplyčioje palaimintas Mergelės Marijos, “Gailes
tingumo Motinos” paveikslas, pradžioje buvo kalbos, 
kad Vatikane bus atidengta. “Aušros Vartų.” koplyčia, 
vėliau buvo kalbama ir rašoma apie statomą lietuvių kan
kinių koplyčią — dvasiškių ir pasauliečių, — bet pašven
tintas tiktai “Gailestingumo Motinos” paveikslas. Galimas 
daiktas, kad nuoširdesnis planuotojas sąmoningai parin
ko tokį paveikslą, kad pasigailėtų kankinių koplyčiai au
kojusių ir kankinių koplyčios aticiaryman iš tolimų kraš
tų suvažiavusių lietuvių.

Kaip Amerikoje, taip ir kitose vietose iki paskutinės 
dienos vis dar buvo pasakojama ii- rašoma apie statomą 
lietuvių kankinių koplyčią. Lietuvių reikalais labiau susi
rūpinusieji žmonės ne vien iš paties Vatikano, bet ir iš 
kitų lietuvių centrų rašė susirūpinimą keliančius laiškus. 
Jie minėjo, kad prieš Aušros Vartų koplyčią buvo kelia
mas lietuvių kaimynų balsas, o prieš kankinių koplyčią 
buvo keliamas kitų grobuoniškų kaimynų balsas. Nieko 
konkretaus niekas nepasakė, o oficialūs koplyčių staty
tojai iki paskutinės minutės tvirtino, kad pakaitų nebus: 
pinigai rinkti kankinių koplyčiai, tokia koplyčia bus pa
statyta ir atidengta. Tikrovė, vis dėlto, buvo kitokia.

Aukštoji katalikų bažnyčios vadovybė vieną aukoto
jams sakė, o padarė visai ką kita. Vyskupas Vincentas 
Brizgys, apdairiausias koplyčių statytojas, iki paskutinės 
minutės tekalbėjo apie lietuvių kankinių koplyčią. Ne
jaugi vysk. Brizgys, koplyčios statymo vykdomojo komi
teto pirmininkas, nežinojo apie koplyčios paskirties pa
kaitas? To galėjo nežinoti .įvairūs kiti komitetų nariai, 
su lietuvių reikalais nesusipažinę arba lietuvių reikalams 
abejingi, bet negalėjo pakaitų nežinoti vykdomojo komi
teto nariai.

trims mėnesiams __  — $5.00
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams ____r. _ , - $20.00
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Užsieniuose:
metams$21.00 
pusei metų $11.00 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago,
UI. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti - pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

3. BERTAŠIUS

ATSARGIAU SU PROFESORIAUS
A. VOLDEMARO GARBINIMU

Pensininko laiku xlisponuoda- 
mas, peržitiriu per eilę metų su
rinktus lietuvių spaudos meti
nius komplektus. Vartydamas 
“Laisvąją. Lietuvą”, susidūriau 
su visa eile straipsnių, kuriuose 
plačiai rašoma apie prof. A. Vol
demaro didelį įnašą ne tik Ne
priklausomos Lietuvos kūrimo
si pradžioje, bet dar labiau iške
liami dideli jo nuopelnai, atlikti 
darbai ir atliktas vaidmuo Ne- 
nepriklaus. Lietuvos gyvenime.

Labiausiai mane nustebino 
Laisvosios Lietuvos š. m. gegu
žės 4 dienos Nr. 12 (1081) iš
spausdintas Pov. Dirkio praneši
mas, kuriame sakoma, kad Lie
tuvos Atgimimo Sąj ūdis Austra
lijoje suruošė platų prof. A. Vol
demaro minėjimą ir ta proga jo 
garbei išleido sukaktuvinį meda
lį. Vienoje jų pusėje esąs prof. 
A. Voldemaro veidas, o aplink 
tekstas: “Aug. Voldemaras 
1883”. Antroje pusėje: “Pirmas 
Nepriklausomos Lietuvos Minis
ters Pirmininkas 1918, sovietų 
išvežtas Sibiran 1940 m.”

P. Dirkis rašo: “Išbuvęs ke
lius metus kalėjime, buvo am

Nejaugi jiems neateina į galvą mintis, kad dvasiškis, 
vienaip ištisą metą pasakojęs, o kitaip paskutinę minutę 
padaręs, ilgai sielos vadovu negalės būti? Nejaugi vado
vai nepagalvoja ne vien apie aukotojų krūtinėje kylančią 
širdgėlą dėl panašaus elgesio, bet ir apie aukų rinkėjų 
savijauta?

Vatikane dirbantieji lietuviai ir Vatikano nurodymus 
! gaunantieji sielų vadovai gali sakyti, kad galingesnė jė
ga privertė laužyti lietuviams padarytus pažadus ir nepil
dyti su lietuviais padarytų susitarimų. Jeigu tokia jėga 
yra, tai kas ji būtų? Iki šio meto visi žinojome, kad Vati
kanas yra dvasinė jėga. Iki šio meto skelbėme, kad dva
sinė yra galingesnė už bet kurią fizinę jėgą? Kur tos dva
sinės jėgos vadovai, šimtmečius pajėgusieji pasipriešinti 
žiauriausiai prievartai? Kodėl šiandieniniai dvasios ga
liūnų įpėdiniai skriaudžia nuskriaustą lietuvį, neturi rei
kalingos drąsos jo užtarti?

Pagaliau, jeigu jau Vatikano aukščiausioji vadovybė 
buvo pasižadėjusi leisti lietuviams pastatyti kankinių 
koplyčią, o paskutiniu metu, galingesnės jėgos spaudžia
ma, buvo priversta atsisakyti.nuo. kankinių paminėjimo, 
tai kur yra lietuvių patriotų balsas, 5 protestuojąs prieš 
nuolaidas ne vien didžiausiam lietuvių tautos, bet. ir ka
talikų bažnyčios priešui? Didelės skriaudos metu: kiek
vienoje tautoje atsiranda drąsių vyrų, nurodančių tautai 
padarytas skriaudas ir reikalaujančių užtarinao. Kūris 
dvasiškis drįso pasipriešinti šiai naujai Vatikano, nuolai
dai? Kada jis protestavo? Ką jis pasakė?

Jeigu didžiausiam lietuvių.tautos ir žmonijos priešui 
nuolaidos bus daromos, kaip jos padarytos praeitą savai
tę Vatikane, tai lietuviams teks rimtai patikrinti, kuo 
galės pasitikėti kovoje už krašto laisvę. Vienaip kalbėti, 
o kitaip daryti negalima. Negalima tenkinti lietuvių lais
vės troškimo ir bendradarbiauti su tos laisvės slopintojų.

nestuotas ir išsiųstas į užsienį 
gyventi, kad nemaišytų Smeto
nai viešpatauti. Lietuvą ištikus 
tragedijai ir Sovietų kariuome
nei okupavus ją, Voldemaras 
grįžo į Lietuvą. Bet pasiekęs 
Kauną, Lietuvos saugumiečių 
buvo suimtas ir perduotas oku
pantui, kuris jį išvežė Rusijos 
gilumon”.

Visai natūralu, kad kiekvie
nas politinis sąjūdis, ar. partija 
turi savo ideologą, kuriam ati
duodama visa garbė už tos po
litinės grupės siekiamų idealų 
sukūrimą ir vadovavimą, kovo
jant už tų principų įgyvendini
mą valstybės gyvenime.

Laisvosios Lietuvos Sąj ūdis 
savo ideologu laiko prof. A. Vol
demarą ir todėl kasdieninėje kaL 
boję jie yra vadinami “voldema- 
rininkais”.

Negali būti kalbų ir abejonių, 
kad, kas berašytų Nepr. Lietu
vos istoriją, negalės tylomis pra
eiti ir plačiau neapžvelgti prof.
A. Voldemaro vaidmens Nepr. 
Lietuvos gyvenime.

Niekas neužginčys, kad prof.
A. Voldemaras ir Ant. Smetona

buvo du, rodos, neišskiriami į metų, kalėjimo, vėliau amnestuo
tas ir išsiųstas gyventi Italijon 
su 600 litų mėnesine alga.

draugai. Tuodu draugai 1919 
metų gale, bolševikams visai ar
tėjant prie Vilniaus, A. Smetona 
kaip Valstybės Tarybos pirmi
ninkas ir prof. A. Voldemaras 
kaip ministeris pirmininkas, už
sienių reikalų ir krašto apsaugos 
ministeris, pasitraukė į užsienį, 
Lietuvos Valstybės kūrimąsi 
palikdami Dievo valiai.

Po 1926 metų seimo rinkimų, 
kuomet M. Sleževičius formavo 
ministerių kabinetą, A. Smeto
nai buvo pasiūlyta prisiimti 
Vyr. Vyr. Valstybės Kontrolie
riaus pareigas, tačiau A. Smeto
na atsisakė jam siūlomo posto, 
pareikšdamas, kad tautininkai 
sutiktų koalicijoje dalyvauti-tik 
tuo atveju, jei. prof. A..Voldema
ras būtų pakviestas užsienio rei
kalų ministerio postui užimti..

Pagaliau 1926.metais,ruošiant 
.“garsųjį, gruodžio 17 dien. per
versmą”, kuomet krikšč.-demo- 
krątų delegacija atvyko .pas A. 
.Smetoną su pasiūlymu, pervers
mui pasisekus, sutikti .užimti 
Valstybės. Prezidento postą, ,A. 
Smetona sutiko tik su tą sąlygą, 
jeigu jam. bus leista artimiausiu 
savo bendradarbių pasikviesti 
prof. A. Voldemarą.

Tik 1929 metais, rugsėjo , pa
baigoj e, tie du “neišskiriami” 
draugai išsiskyrė, pasidarydami 
“amžinais” priešais. Pradžioje 
prof. A. Voldemarui buvo leista 
apsigyvento Platesniuose, o kiek 
vėliau gyveno Zarasuose. 1934 
m. prof. A. Voldemaras buvo Ka
ro Lauko teismo nubaustas 12

Čia parodytas ne Mėnulio paviršius, bet vandenyno dugnas tose apylinkėse, kur nusileido A poli o 
11 ir 12 erdvėlaiviai. Mėnulio skridimu programa pagreitino ir vandenyno dugno tyrimus., Okea- 
nografai surado vandenyno dugne keturis povandeninius ugniakalnius, kuriy didžiausias turi 

9,600 pėdy. Jis nekenkia, laivininkystei, nes vanduo toįe vietoje yra 18,000 pėdy gilumo*

Tuomet ir Lietuvių Tautinin
kų Sąjunga galutinai suskilo į 
du nesutaikomus politinius lage
rius, kurie kasdieninėje kalboje 
buvo linksniuojami: šmetoninin- 
kais ir voldemahininkais.

Būsimam Lietuvos istorikui 
taipgi yra gerai žinoma, kad 
194Q metais, Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, prof. A. Vol
demaras grįžo į Lietuvą ir Kau
no stotyje buvo sulaikytas ir po 
to, neilgai trukus, išvemtas į So
vietų Rusiją.

'Gyvenime taip susiklostė, kad 
man teko apie prof. A, Voldema
rą daug girdėti, todėl ir noriu su 
skaitytojais tomis žiniomis pasi
dalinti, kad visa tai-pasiliktų me
džiaga istorijai, kuri vėliau turės 
bėti nudugniai patikslinta.

šiuo noriu pabrėžti, kad netu
riu nė mažiausio tikslo-kam nors 
pakenkti, įžeisti, ar prof. A. Vol
demaro šalininkams įskaudinti, 
bet noriu, kad prof. A, Voldema
ro vaidmuo Lietuvos, gyvenime 
būtų visapusiškai nušviestas ir 
tiksliai įvertintas.

1939 m. Sovietams grąžinus 
Lietuvai Vilnių, anot Pupų Dė
dės, “Vilnius mūsų, o mes rusų”, 
buvau Lietūkio direkcijos paskir
tas Vilniaus skyriui vadovauti ir 
rūpintis Vilniaus miesto ir kraš
to gyventojų aprūpinimu; kasdie
niniam vartojimui reikalingiau
siomis prekėmis. Turėjau lai
mės tose pareigose išbūti visą 
pirmąjį bolševikų okupacijos lai

kotarpį.
Būdamas tose pareigose ne tik 

bolševikmečiu, bet ir vokiečių 
okupacijos metais, turėjau pro
gos Vilniaus universiteto profe
soriams kiek pasitarnauti, o per 
tai ir arčiau su jais susipažinti.

Toji pažintis išplaukė iš tuo 
metu buvusių gyvenimo mate
rialinių sunkumų. Bolševikus iš
vijus, vokiečių okupacinė ‘ val
džia uždėjo savo sunkią leteną 
ant tuo metu Lietūkio Vilniaus 
skyriaus sandėliuose buvusių gė
rybių, ypač užsilikusių dar iš 
Nepr. Lietuvos laikotarpio.

Lietūkis pažino bolševikų oku
pacijos pareigūnų (ypač atvyku
sių iš S. S. S, R.) grobuoniškus 
apetitus prie uždarų, durų rink
tis sau ir savo šeimoms kas ge
resnio. Todėl ■ nau j ai okupaci j ai 
užėjus Lietūkio administracija 
buvo kiek gudresnė ir.sugebėjo 
nuo kasdieninių naujos okupaci
jos pareigūnų akių kai ką ir nu- 
slėpti. Vėliau, kaip pasirodė, pu
pelių kava, brangios odos, ang
liškos vilnonės medžiagos ir ki
tos prekės puikiai pasitarnavo 
daugeliui atsipirkti už nevykdy
mą okupacinės valdžios parėdy
mų, išimti iš kalėjimo ten pate
kusius, arba gauti leidimas nu
sipirkti iš Vokietijos tokių pre
kių, kurių be leidimo buvo ne
įmanoma gauti pirkti. Tad tais 
laikais Lietūkio, Pieno Centro, 
Rūtos, Valgio organizacijų va
dovams, teko sutartinai padėti 
Vilniaus universiteto profesūrai, 
teatralams ir kitiems pareigū
nams. (b. d.)

VLADAS CIVINSKAS ,

BRANGIEJI AKMENYS
38
Taip pat nedera jų mėtyti ant kietų daiktų, 
nes jie lengvai gali apsidaužyti ir suskilti. 
Perlai jautrūs visoms rūgštims ir nors kiek 
aštresniems chemikalams, kartais neigi 
prakaitui. Rašalu sulietas perlas praranda

i., savo groži nepataisomai. Neprotinga su 
perliniu žiedu maudytis ar plauti rankas, 
nes visi nešvarumai lengvai kimba prie 
akmens. Perlai nėra šlifuojami, kaip vi
si kiti brangieji akmenys, todėl, kas pri
kibo, sunku nuvalyti. Visas perlo puiku
mas yra viršutinės luobelės švitėjimas, 
brangenybių prekyboje vadinamas orient. 
Nusidėvėjus ir sunykus šiam orient, perlai 
lieka beverčiai ir jau nebegrąžinamai.

Bet ir geriausiai prižiūrimi perlai po 
ilgesnio laikotarpio sunyksta ir netenka 
savo grožio. Perlų amžius — 100, kartais 
iki 150 metų. Poros šimtų metų perlai jau 
pasenę, praradę savo žavesį, apjuodę, ta
rytum poliruotas plienas, pasikeitę neat
pažįstamai. Antikiniuose kapuose rasti i 
perlai subyra Į dulkes, tik prie jų prisilie- > 
tus, kai visi kiti brangieji akmens, neiš- j 
skyrus nei gintaro, laikui nėra jautrūs.

Lyginamasis perlų svoris labai įvairus, ■ 
svyruoja tarp 2.61 ir 2.74. Skirtinguose į 
vandenyse augusių perlų lyginamasis svo- į 
ris yra skirtingas. Persijos Įlankos periu j 
— 2.715, Australijos pakraščių — 2.71. Ja- i 
ponijos pakraščių — 2.70 — 2.71, Vcnccu- j 

elos— 2.70, Vidurinės Amerikos vandenų 
— 2.66 — 2.78. Juodieji perlai yra lengves
ni, jų lyginamasis svoris 2.61 —2.69.

Perlai randami Įvairių formų, priklau
somai nuo sąlygų, kokios jie susiformavo. 
Kadangi šlifas akmeni gali tik sugadinti, 
daugelis netikusių formų perlų metama 
laukan. Apvalus perlas austrės kūne susi
formuoja tik tuo atveju, jei svetimas kū
nas, pakliuvęs Į austrę, atsiranda laisvoje 
vietoje, kur iš vienos pusės jis nejaučia 
geldelės, iš kitos pusės nespaudžiamas 
raumenų. Bet jei tas pašalinis kūnas yra 
per geldelę prasigraužęs parazitas, ir jei 
jis užklumpamas tik atsiradęs austrėje, 
dažniausiai jis lieka užblokuotas prie gel
delės vidujinės sienos. Toks perlas jau for
muojasi, vienu šonu prisiplojęs prie kiau
to sienelės, ir iš to šono lieka plokščias ir 
kiauraviduris, o tik laisvasis šonas Įgyja 
perlo apvalumą. Toki perlai paprastai 
prekyboje vadinami Misteriais ir naudo
jami žiedams, sagėms ir kitokiems papuo
šalams, kur užtenka parodyti tik pusę 
perlo. Taip pat menkos vertės yra ir taip 
vadinami barokiniai perlai, kurie, kad ir 
apvalios formos, bet duobėti, grumblėti, 
nelygūs, tarytum luoši iš visų pusių.

Geriausi Jr brangiausi perlai yrp apva
lūs ir lašelio formos. Labai svarbu, kad 
perlo švitėjimas, vadinamasis orient, bū
tų stiprus ir malonaus atspalvio. Kuo per
las švaresnis, be spalvinių dėmelių, be 
duobelių ir nelygumų, tuo jis geresnės ko
kybės ir brangesnis.

Perlo didumas, formos tobulumas, švi
tėjimo intensyvumas ir malonumas ir pa
viršiaus švarumas yra pagrindiniai perlų 
kokybės pažymiai, pagal kuriuos jie skirs
tomi i keliolika l ūšių, tarp kurių kartais 
pasiklysta ir patys ekspertai. Kainų įvai
rumas pagal rūšis yra didžiulis, daug di
desnis, negu tarp deimantų ii; kitų bran
giųjų akmenų.

Svorio ir dydžio matas perluose, ne ka
ratas, bet grainas, lygus vienam, karato 
ketvirčiui arba 50 mg. Vieno ketvirčio grai- 
no perlai vadinami sėklomis, mažesni — 
perlų dulkėmis. Tos pačios rūšies perlų- 
kainos pagal svori kyla tokia proporcija: 
dviejų grainų perlas yra keturis kartus 
brangesnis už vieno graino perlą, trijų grai 
nu — keturis kartus brangesnis už dviejų 
grainų, ir t.t. Tokiu būdu mažyčiai orien- 
taliniai perlai, dažniausiai naudojami kitų 
brangiųjų akmenų papuošimui £r aprėmi- 
nimui, yra nebrangūs, bet stambesnieji iš
kyla iki pasakiškų kainų. Pavyzdžiui, vie
nas stambus 10 mm. diametro' p-erlas gali 
kainuoti iki 8— 10.000 do 1. ir daugiau, o 
vidutinio ilgumo karoliams tokių perlų 
reikia 40 — 50. Visi šitie perlai turi būti to 
paties dydžio, tos pačios kokybės* to pa
ties švitėjimo ir to paties atspalvio, nes 
priešingu atveju karoliai atrodytų margi ir 
tartum sudurstvti. Tokius karolius surink
ti jau ne juokų darbas, ir jei atsKnri toki 
perlai kaštuotų 320 — 500.000 doL tai su
rinkti i karolius jau nepalyginamęai dau
giau. * I
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Turtingiausi ir seniausiai žinomi perli

nių austrių vandenys yra Persijos įlankoje, 
ypač jos vakarinėje dalyje, prie Arabijos 
pusiasalio krantų Bahreino salų srityje. 
Persijos įlankos žvejus jau mini Aleksan
dras Didysis, čia buvęs žygio į Indiją metu. 
Manoma, kad jie čia gaudomi mažiausia 
6000 m. be pertraukos. Senasis Egiptas per
lų rasdavo. Raudonojoje jūroje, bet čia 
perlinės austrės jau išnykusios, naujų ra
dinių nėra. Kita šiuo metu labai žymi per
linėmis austrėmis vieta yra Manaar Įlanka, 
įsispaudusi tarp šiaurės vakarų Ceylono ir 
pietryčių Indijos. Ramiajame vandenyne 
perlinių austrių yra Australijos pakraš
čiuose, Šulu jūroje, prie Borneo, Aru sa
lų pakraščiuose prie Naujosios Gvinėjos, 
keliolikoje archipelagų lagūnų, Japonijos, 
Formozos ir Pilipinų pakraščiuose, prie 
Perlų salų Panamos įlankoje ir prie vaka
rinių Kalifornijos pusiasalio pakraščių. 
Atlanto vandenyne perlai žvejojami Kari
bų jūroje prie Veneciielos, Meksikos įlan
koje prie Vidurinės Amerikos pakraščių, 
vakariniuose Afrikos pakraščiuose ir į pier 
tus nuo Airijos. Ir jei prie šitų vietų dar 
pridėsime vakarinius Australijos ir ryti
nius Afrikos pakraščius Indijos vandeny
ne, kolekcija bus maždaug apypilnė. •

Iš Persijos Įlankos ir Manaar vandenų 
ir dabar gaunami patys geriausi, perlai, 
ypač vertinami puikiu švitesiu ir švelniai 
maloniu atspalviu. Ir vienoje, ir kitoje 
vietoje gyvena tos pačios perlinės austrės, 

pažįstamos pinctada vulgaris vardu, už
augančios iki 6 -— 8"cm.-skersmens dydžio. 
Vidutinis čia prižvejojamų perlų dydis yra 
12 grainų,. bet.pasitaiko ir didesnių. Mana
ar įlankos perlai yra baltai sidabrinio at
spalvio, Persijos įlankoje truputį kremavi. 
Prie Bahreino salų pasitaiko nemaža per
lų,. turinčių švelniai rožinio ir ružavo at
spalvio, Indijos pakraščių vandenyse švel
niai ružavų, Shark įlankoje prie pietvaka
rinių Australijos pakraščių — gelsvų, prie 
Japonijos salų — žalsvų, Panamos įlanko
je — auksiniai rausvų ir-Meksikos vakari
niuose pakraščiuose — rusvai rausvų, ku
rie visi yra didelė atrakcija, bet; labai 
•aukštų kainų rinkoje nepasiekia. Vakari- 
niuose Meksikos pakraščiuose, pagal Kali- 
fomijos.pusiasalį, randama juodų perlų, 
ypač Įspūdingų savo tamsiu švitėjimu, ku- 
rie. brangenybių prekyboje priklauso prie 
pačių brangiausiųjų.

(Puą daugiau);

BRANGENYBIŲ PREKYBA
, T. E . R. R. A

Savininkai V. ir U. CIVINSKAIt
Brangieji akmenys — Aukso ir kt. papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd SL, Chicago, DL
Telef. 434-4660

Skaitykite ir- platinkite
Die n r a š t ji 
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DR. ANNA BALIONAS
AKI V, AUSŲ, NOSIKS 
IR OERKLRS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofho PRospcct 8-3229
R*zid. tefot: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
juo 7 iki 8 vai. vak. Tree, uždaryta. 
Ligonius ppriima uk susitarus.

R»t t*i. 239-4683

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). T*L LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. B1EZIS
r«lef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-3 
ūktai antradieniais ir penktadieniais 
rreciad. IT sek mari ofisas uždarytas

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

E. ST. LOUIS, ILL
(Atkelta iš 3-čio psL) 

labai pasikeitė vietinės gyveni
nio sąlygos, ir lietuviai išsiblaš 
kė po plačias apylinkes. Pas 
jaunuosius tėvus prigeso tauti
nės savigarbos meilė. Jie ne
bemato reikalo šeštadieniais 
suvežti vaikus į buvusią para
pijinę lietuvišką mokyklą, ku
ri irgi jau nebeveikia. Moky
mosi sąlygos būtų labai geros: 
patalpos erdvios, mokslo prie
monių pakankamai ir dar mo
kytojų netrūktų, tik pas tėvus 
stoka lietuviškos dvasios ir ryž 
to. Zigmas yra įsigijęs netoli U 
Fallon iš 23 akrų ūkį, kur su 
visa šeima dabar gyvena. Ūky
je yra nemažai atliekamų pa-

DR. PETER BRAZIS
PnTSlClAN AND SUKGbUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

RezicL: 386-2233 
OFISU VALANDOS.

rirmacl, ketvirtai nuo 1—4 ir 7—9, 
cuitrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir sesiad. UKiai susitarus,

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perengė 
optometnstas

DR. EDMUND L CIARA
JJvŽ W. O1SI JIKCci

l el.: G K 6-2400
pa&ai susitarimą: Pirm., ketv. 

a—-±» i—y, auiracL, penkt. 10—4, ir 
. sesuo. 1U—Z vaL

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

ąCf Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
dafni Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St„ Chicago, UI. 60629 
Telefu PRospect 6-5084

statų. Vieną iš mažesnių pa
statų jis žada artimiausioje 
ateityje atremontuoti ir ten 
įrengti lituanistinę mokyklą. 
Mokykla bus nemokama vi
siems, kas tik atveš i ją vaikus. 
Mokytojų netruks, nes Dalė ir 
Lolia ir Tomas nekantraudami 
laukia geros naujienos. Lolia 
žada būti mokytoja; Dalė ma
tematikė, o Tomas gydytoju. 
Tomas jau atstoja neblogą fel
čerį, nes jis ir dabar kariškių 
medicinos personalui padeda 
jo darbuose..

Virginia, nors ir augina ne
mažą šeimą ir namų apyvoko
je netrūksta darbų, 1969 m. 
sėkmingai užbaigė Illinois uni
versitete , Edwardsville, peda
goginius dalykus ir su baka
lauro laipsniu. Kai visi vaikai 
pradės lankyti mokyklą, tai 
mama nebepasiliks namuose 
— eis mokytojauti. Jos geriau
sia pramoga — skaitymas. La
bai mėgsta skaityti. Nuo ma
mos neatsilieka ir vaikai.

Retai kas iš mūsų tūkstan
čius žeria į kišenę. Niekam nė
ra pinigų perdaug. Taip pat ir

mieliems Crybinams. Bet jie 
vistiek sutaupo doleriį — kitą, 
lietuviškai spaudai ir kitiems 
tautinams reikalams. Sekly
čios knygų lentynose pilna lie
tuviškos spaudos, neišskiriant 
ir p. Kapočiaus leidžiamos en
ciklopedijos.. Jie prenumeruo
ja nemažai lietuviškos perio
dikos, kurią visa šeima mielai 
skaito. Jie yra Lietuvių Fondo 
pilni nariai, vasaria 16 d. gim
nazijai remti būrelio nariai be 
pertraukos nuo pat būrelio 
įsteigimo (18 metų), Lietuvių 
Tautos fondo nariai, Balfo rė
mėjai ir tt Vietoje nei vieną 
kartą nėra atsisakę aukoti pra
šančiam aukos.

Černauckas, jau gulėdamas 
mirties patale, prašęs jį palai
doti šalia mirusių tėvų.

Suvažiavusieji visą rytą pra
leido laidotuvėse. Jie buvo baž 
nyčioje, dalyvavo pamaldose, 

'klausė pamokslo; laukė, kol 
i visi pasiruoš kelionei į kapines, 
važiavo į kapines ir buvo prie 
koplyčios. Niekas laidotuvių 
dalyvių nekvietė užkandai, 

|nors jau buvo gerokai po pir
mos. ..

Visiems buvo liepta apleisti 
kapines, nes tolimesnės laido
tuvės turėsiančios būti priva
čios. Fotografas ir tas turėjo 
išeiti iš kapinių. Manyta, kad 
Amžinos Ramybės vieton pre-

East St Louis lietuvių ben- latą palydės šeimos nariai, bet, 
druomenėje nėra kitos tokios atrodo, kad jie iš koplyčios iš- 
pavyzdingos lietuviškos šeimos 
kaip Virginios ir Zigmo Grybi- 
nų šeima. Kad visi mes lietu
viai būtume tokie gilūs patrio-
tai ir jautrūs visiems kiliems 
■lietuviškiems reikalams, per 
kartų kartas lietuvybė klestėtų, 
kur tik bebūtu lietuvių.

Ilgiausių saulėtų dienų p. p.
Grybinams. J. Juodakis

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairią atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontior 8-1882

važiavo namo.
Dabar ateina pats liūdniau

sias laidotuvių momentas. Ke
lioms minutėms po trijų buvo 
užvestas senas ir lietuviams ge
rai pažįstamas kapinių troke- 
lis ir pradėti judinti kabliai. 
Trokelis nuvežė prelato karstą 
prie iškastos duobės. Ten jį iš
kėlė, pasukinėjo ir pakraipė, 
kaip pakraipo kiekvieną lai-

Rez. GI 8-0373

DR. ,W. M. EIS IN - EISINAS
A\UScKUA IK MUIERų LioOS

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, sKamoinu Ml 3-0UU1.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. Š E R E N A S

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8C63

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GELBS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84833 ir PR 84834L . . _ -j

I Inkam omo arba liūdesio valandoj* 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

> 2533 W. 71st Street
į* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. A. JENKINS
GYut iOJaS ik LniKUKGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima ūk susitarus.

. t- ■ ,J> ._>■' '• A*
Valandos: pirmadH ketvirtai, 5—8, 

antrai 2—4. '

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETR1STAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618 Tel. 5254)952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

VaL; antrad. nuo 2—5 po pietų,
KelYirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef*: 776-2880
Naujas rez, telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tai. 925-8296

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkL 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą,________

DR. V. P. TUMAS0N1S 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

GMDINSKA’
ORO VĖSINTUVĄ

ŠI AND IE ' 
PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES ! 

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

i

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS I

Visos* programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ■

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ii <

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Gegužės 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 - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN'

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Be sure
to drown 
all fires.

Kaip palaidotas Prel. Černauckas
Atidžiai skaičiau pranešimus si pradėjo lipti i mašinas. Prie 

apie didžiausios ir turtingiau
sios lietuvių parapijos klebono, 
prelato Viktoro černaucko lai
dotuves. Buvau koplyčioje ir 
bažnyčioje, girdėjau maldas ir 
kalbas, bet tokių laidotuvių, 
kokios buvo suruoštos turtin
gam klebonui dar nemačiau. 
Teodora'Damkuvienė buvo pa
garbiau ir gražiau palaidota, 
negu prelatas černauckas. 
Domkuvienę laidojo pagal lie
tuviškas laidojimo tradicijas, 
o prelatą duobėn nuleido 
kančiais ir girgždančiais 
liais.

treš- 
kab-

kle-Didžiausios parapijos 
bonui visi laukė didelių ir pa
vyzdingų laidotuvių, bet taip 
neišėjo. Pasakytos kelios kal
bos, bet nepaminėti didžiausi 
jo darbai. Tvirtinta, kad jis 
buvo pareigingas klebonas, bet 
nepasakyta^ ką jis padarė. Pri- 
ininfa, kad jis klausė savo vy
resniųjų Įsakymų, bet nei vie
nu žodžiu neužsiminta, ar jis 
klausė pačio Aukščiausiojo įsa
kymų. Atsisveikinimo .pamoks
lą sakė kun. P. Cinikas. Jis kal
bėjo angliškai ir lietuviškai. 
Tikėjausi iš jo svaraus žodžio 
apie iškeliavusi dignitorių, bet 
svarstyklės nelinko svorio pu
sėn. Pamokslininkas pasiten
kino bendn’bėinis, susirinku
siems parapijiečiams mažai ką 
tepasakiusioms.

, Bet liūdniausia buvo po kun. 
Ciniko pamokslo. Visi kunigai 
nuskubėjo j parapijos salę, o 
parapijiečiai tvarkingai išėjo 
iš bažnyčios. Didelė jų daugu
ma norėjo pamatyti, kaip jų 
klebono palaikai iš bažnyčios 
bus nešami Į vežimą.. Lietuviai 
mėgsta atsisveikinti savuosius, 
kai karstas padedamas ant ra
tų ir pradeda judėti į Amžinos 
Ramybės vietą. Veltui laukėme 
10, 15 minučių ir pusvalandį, 
bet karstas iš bažnyčios neju
dėjo. Grįžome vėl į bažnyčią 
pasižiūrėti, kodėl klebono kars 
tas nenešamas laukan.

Bažnyčia buvo apytuštė, o 
klebonas, gali sakyti, buvo pa
liktas vienas. Pasirodo, kad 
susirinkusieji kitų parapijų 
kunigai ir klebonai suėjo į baž
nyčios salę papietauti, o pra- 
pijiečiai turėjo laukti, kol jie 
baigs pietus. Graboriui Evan
sui kilo ideališka mintis — ati
daryti karstą ir leisti susirin
kusiems dar bent kartą pama- 

inirusio klebono veidą.
Žmo-

niašinų skubėjo ir papietavę 
kunigai. Daugelis parapijiečių 
nustebo, kai užkandę dvasiš
kiai nuskubėjo savo keliais, į 
kapines visai nevažiavo. Argi 
reikėjo laukti, kol jie papie
taus? Į kapines ris dėlto išva
žiavo arti šimto mašinų. Tra- 
fiką tvarkė keturi samdyti po
licininkai.

Kapinėse karstas buvo 
vežtas tiesiai i koplyčią, 
kurios lietuviai katalikai 
daug sielojosi. Koplyčioje dar 
trumpai kunl L. Yerkes pasi
meldė angliškai. Velionis bu
vo lietuvių parapijos klebonas, 
bet koplyčioje niekas negirdė
jo nė vieno žodelio lietuviškai. 
Ten pat susirinkusiems buvo 
pasakyta, kad laidotuvės bus 
privačios, kad jis bus laidoja
mas ne klebonams skirtoje vie
toje, bet greta palaidotų savo 
tėvų- Tvirtinama,. kad prel,

nu- 
dėl 
tiek

dojamą žmogų, ir nuleido į 
duobę. Niekas maldos nesukal
bėjo, niekas giesmės nesugie- 
dojo. Niekas kalbos nepasakė, 
niekas saujos žemių į duobę 
neimetė. Niekas žodžio nei 
angliškai , nei lietuviškai ne
tarė, tarytum į duobę būtų 
įleistas ne lietuvio sūnus, ne 
katalikų parapijos klebonas... 
Tarytum būtų laidojamas ne 
gilias ir gražias tradicijas tu
rinčios bažnyčios atstovas, bet 
visiškai subiznierintos organi
zacijos eilinis... _■

Prelatas černauckas tapo su- 
biznierintu ir lietuviams sveti
mų planų auka. Jį būtų buvę 
galima ir pagarbiai palaidoti, 
pagal krikščioniškas lietuvių 
tautos tradicijas...

Adelė Janušonienė į

TRIS MODERNEKOS 
AIB-CONDmONED KOPLYČIOS

EUDEIKI
SENUUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

tyli
Taip buvo ir padaryta.
n ės vėl grižo į bažnyčią ir pra
ėjo pro karstą, kaip tai daro 
atsisveikinimo metu koplyčio
je. todėl tie džiaugėsi, kad sa
vo bažnyčioje galėjo pamatyti, 
kaip miręs klebonas atrodo.

Kunigams ir klebonams pa
valgius pietus, • pradėtas orga
nizuoti didelis karavanas. Už
dengtas ir išneštas karstas. Vi-

JOHN MIRONAS
Gyv. 3360 So. Lowe Ave.

Mirė 1970 m. liepos 12 d., 5:20 
vai. popiet, suaukęs 57 metų am
žiaus. Gimęs De Kalb, Illinois.

Paliko nuliūdę: žmona Lyly 
(Sarkan), brolis Felix, brolienė 
Layerrie ir jų šeima, sesuo Emi
ly Redford, sesuo Helen Gedo
mis, švogeris Paul ir jų šeimos 
bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.
Priklausė Loyal Order of Moose 
3-čiai kuopai.

Kūnas pašarvotas J. Rudmino 
- koplyčioje, 3319 So. Lituanica 
Avenue.

Trečiadienį, liepos 15 dieną 
8:30 vai. ryta bus lydimas iš ko
plyčios į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių Šv. 
Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. John Mirono gimi
nės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, seserys, 

giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis 
F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

CHARLES KALED1NSKAS

Gyv. 2709 W. 39 Place
Mirė 1970 m. liepos 11 d., 

8:25 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Kauno apskr., 
Pažaislio vai., Karmėlavos parap.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Ku

nigunda, (pagal tėvus Kirzgal- 
vis), duktė Ann Balda, žentas 
Roman, anūkas Ralph,* jo žmo
na Marquerite, proanūkė Mar
querite, anūkė Pam. sesuo Su
san Sorzickas, švogeris Pete ir 
šeima, švogerka Nellie Kaledins- 
kas ir šeima, kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie- 1 
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali
fornia Ave.

Trečiadienį, liepos 15 dieną 
8:30 vai. ryto thus lydimas 
iš koplyčios į šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčią, o po gedulingų 
pamaldų bus laidojamas Lietu
vių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Charles Kaledinskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, žentas, anūkas, 
proanūkės, sesuo, švogeris, 
švogerka ir giminės.

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

EMILIJA MARY STANEVICH
Širvidaitė

Gyv. 6751 So. Rockwell Street
Mirė 1970 m. liepos 12 dieną, sulaukusi 57 metų amžiaus. Gi

musi Chicago, Illinois.
Paliko nuliūdę: vyras Anthony, dvi dukterys — Dolores Putz Jr., 

žentas Edward ir Irene Hollendonner, žentas Joseph, sesuo Bernice 
Bartkus su šeima, brolis Charles Servidis, brolienė Christiana, 4 anū
kai, švogeris Bruno Stanevich, jo žmona Valerija ir jų šeima bei kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Ketvirtadienį, liepos 16 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 
i Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Emilija Mary Stanevich gimines, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami t dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį 
patarnavimą iri atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
- Chicagos

Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTE 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic Ž-IOC'I

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKI T E S“N A U JIE NO SE
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Vokietijos televizijos technikai rengiasi filmuoti buvusios šokėjos, 
dabartinės milijonierės Tullah Hanley namą. Ji ištekėjo už senyvo 

milijonieriaus, kuris mirdamas paliko jai didelius turtus.

leckas bei jo labai draugiška ir 
palanki dukra. Jiems esu tik
rai dėkingas. J. Jakubs

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

4 PAKĖLIMAI PIRMAISIAIS METAIS

Kelione i New Y orką 
ir Bostoną

Birželio 24 d. man sukako 77 
metai. Tą savo gimtadienį pa
siryžau paminėti ypatingu bū
du: aplankyti vietoves, kur prieš 
daugelį metų teko gyventi. Tad 
sėdau Į lėktuvą ir po pusantros 
valandos jau buvau New Yor
ke. Vakare sužinojau, kad ten 
vykęs SLA seimas jau baigėsi.

Praleidęs porą dienų New Yor
ke ir pasimatęs su savo senų lai
kų prieteliais, išvykau į Bosto
ną savo giminių aplankyti. Pir
miausia užsukau pas pusbrolį 
Vytautą Stelmoką, kuris verčia
si nejudomo turto pardavinėji
mu bei apdrauda. Jo raštinė yra 
389 W. Broadway.

Vytautas tuoj pakvietė į savo 
rezidenciją, kuri yra miesto pa
kraštyje. Praleidau su juo ke
lias valandas. Netrukus kartu 
su žmona jis rengiasi pasivaži
nėti po Ameriką ir aplankyti vi
są eilę valstijų. Keliausią auto-

mobiliu. Kitą metą jis mano pa
sukti į Europą ir tą proga ap
lankyti Lietuvą. Toji kelionė 
užtruksianti apie tris mėnesius.

So. Bostone užėjau pas Felik
są Zalecką, savo seną pažįsta
mą. Jo duktė yra Bostono aukš
tesnės mokyklos mokytoja. Ji 
savo automobiliu pavažinėjo po 
miestą. To dėka aš turėjau pro
gos pasimatyti su daugeliu pa
žįstamų, su kuriais nebūčiau ga
lėjęs susitikti. Jai aš esu labai 
dėkingas.

Man besisvečiuojant pas Za
lecką, užsuko mano geri pažįs
tami, būtent Liekys ir Cbapli- 
kas. Tikrai malonu buvo su jais 
pasimatyti ir prisiminti pra-

Ausrieciy suvažiavimas
šįmet sueina 30 metų, kaip dvi 

atskiros Kauno ’‘Aušros” gim
nazijos baigė savo laisvą egzis
tenciją pirmosios bolševikų oku
pacijos metu. Pasaulyje yra daug 
išsibarsčiusių aušriečių ir iš to
rontiškių tarpo (M. Yčai ir kt.) 
kilo iniciatyva suorganizuoti su
važiavimą, taip pat kviečiant da
lyvauti ir. keliolikai buvusių mo
kytojų (dail. šepetys, prof. Pa
plauskas, kun. Zakarauskas, p. 
p. Asevičiutė ir Tulauskaitė, Rre- 
meris ir kt.), kurie yra laisva
me pasaulyje.

Suvažiavimui ruošti susidarė 
10 žmonių komitetas, kurio pir
mininku išrinktas inž. R. Ri
mas (Ribikauskas) ir sekreto
rium Alg. Stanėnas. Sekr. ad
resu — 52 Apple Orchard Path, 
Thornhill, Ont., prašome kreip
tis visais suvažiavimo reikalais. 
Finansinių reikalų tvarkytojų iš
rinktas Ant. Rūkas, programos 
vedėja — p. Imbrazienė (Valiu
kaitė) .

Užsakyta Prisikėlimo par. mo
derni salė ir kitos patalpos atei
nančių metų gegužės 29 d., nes 
ta diena sutampa su ilguoju sa
vaitgaliu J. Ar V-bėse. -alpuk-

Darbovietė apmoka Gydymo ir Gyvenimo 
apdraudas REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE EOR SALE 
Nat .ai, Žemė — Pardavimui

KREIPKITĖS Į PERSONALO RAŠTINĘ

. 8:30 — 4:30
NUO PIRMADIENIO IKI PENKTADIENIO

BENDRI FABRIKO DARBAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

Antroji ir Trečioji pamaina
GERI ATLYGINIMAI

KALBĖTI IR SUPRASTI ANGLIŠKAI

SWEETHEART CUP

7501 So. Kostner 
(FORD CITY)

įsiems lygių galimybių darbdavys

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI

Zaleckas ir jo duktė nuvežė 
mane Į ligoninę, kur jau antri 
metai guli mano pusgrolis Si- 
manas Jakubauskas. Tikėjaus 
dar aplankyti pusseserę Helen 
Jackson, bet neištesėjau, nes jau 
reikėjo grįžti namo.

Savo kelione esu labai paten
kintas. Šį kartą turėjau progos 
pasimatyti su giminėmis bei 
daugeliu pažįstamų. Tą progą, 
ypač Bostone, man suteikė ma
no mielas bičiulis Feliksas Za-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG)
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

įvairiu prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. Ž U K A U SKAS

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

Investment
bonus plan xSflSSr $1,000 minimum

$1,000 minimum 1 year certificate
Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

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

Mūsų organizacijų piknikai 
ir kas daugiau

šių klubų piknikai gerai pa
vyko: Žagariečių Draugiško 
Klubo piknikas birželio 28 d. 
buvusiame Juozo Liepos dar
že ir Joniškiečiu Labdarybės 
ir Kultūros Klubo piknikas lie
pos 5 d. Onos Bruzgulienės 
darže. Abu labai gerai pavy
ko ir klubams liko gražaus pel
no. Valdybos dėkoja spaudai, 
radijo, darbininkams vyrams 
ir moterims, svečiams ir tiems, 
kurie bent kuo prisidėjo. Pik
nikuose man teko susitikti su 
žymiais tautiečiais tiksliau sa
kant visuomenininkais, kurių 
dėka gražiais naudingais lietu
viškais darbais galime pasi
džiaugti bei pasididžiuoti.

Plačiai čikagiečiamš žino
mas veikėjas Juozas Bacevičius 
įdomiai papasakojo kaip gimė 
Lithuanian Plaza. Dabar kai 
kurie kiti, netikrieji, nori bū
ti gražuolės Plazos gimdyto
jais. Kagi darysi? Veikloje 
visaip pasitaiko. Taip pat turė
jau progos ir su kitais apie daug 
ką pasikalbėti, pasisvečiuoti 
kaip piknikuose pritinka.

Žagariečių piknike šokiams 
grojo Jurgio Joniko orkestras, 
o Joniškiečių klubo piknike 
grojo Tony Valiūno orkestras. 
Abiejuose piknikuose svečiai 
pknikautojai buvo vaišinami 
įvairiais valgiais ir gėrimais, o 
laimingiesiems įteikta gerų do
vanėlių. Sekantis didysis pik
nikas bus dienraščio Naujienų 
ir įvyks rugpjūčio 16 d. visiems 
gerai žinomam Bučo darže.

A. Jūsas‘

liepos 18 d. eisena miesto centre 
ir užkandžiais Conrad Hilton 
viešbutyje, kuliuos suruošia 
Pavergtų Tautų Draugų komi
tetas. Prakalbas pasakys Illino- 
jaus national, gvardijos buvęs 
komanderis gen. maj. Francis 
P. Kane ir kongresmanai Ray 
J. Madden ir Roman C. Pucins- 
ki. Per užkandžius bus pagerbta 
Mrs. Phyllis Howard, Meister 
Brau, Inc., prezidento ' žmona, 
kurią už nuopelnus pavergtųjų 
tautų labui Pavergtųjų Tautų 
Draugų komitetas išrinko Lady 
of the Year.
Eisena šeštadieni prasidės nuo 

dvyliktos vai. pietų /metu iš 
State Street ir Wacker drive 
kampo ir eis išilgai State Street 
iki Van Buren St.

Pavergtij tautų savaitę paskel
bė prezidentas Eisenhoweris 
1959 metais. Pavergtomis skel
biamos šios 28 tautos:

Albanija, Armėnija, Azerbai
džanas, Bielorusia, Bulgarija, 
Kinija, Kazakija. Croatija, Cuba, 
Čekoslovakija, Rytų Vokietija, 
Estija. Georgia. Vengrija, Idel- 
Ural, Latvija, Lietuva, šiaurės 
Korėja, šiaurės Vietnamas,, 
Mongolija, Lenkija, Rumunija, 
Serbija, Slovakija, Slovėnija, 
Tibetas, Turkestanas ir Ukrai
na. .

TRUMPAI

BEAUTICIANS
following appreciated for 

gant Beauty Salon. 
Steady work.

JOSETTE COIFFURES
2746 W. PRATT

973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

With Ele-

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

OPPORTUNITIES FOR PRINTERS
• Compositors
• Make-up men
• Lock-up men
• Linotype Operator ’
• Letterpress
• Miehle Vertical
• and Kelly Pressmen.

New Modem Plant.
Ideal working conditions. Top Salary 

and Benefits.
Open Shop.

Apply in person.
THE WICKLANDER PRINTING

CORP.
1550 So. STATE ST.,

CHICAGO

LAYOUT MEN

All company benefits including, 
vacation, union benefits, steady 

ployment.
APPLY IN PERSON

CORBETT STEEL INC.
6001 So. OAK PARK AVE.

CHICAGO, ILLINOIS

paid 
em-

GIRL FRIDAY
Bright girl for one girl office.
Light typing, payroll, phone.

Good pay and conditions.
BUKAI MFG. CO.

2243 W. HARRISON

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

DEL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia T-TIXI

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2222
• ’ NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71 st STREET TEL. 925-6015

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

— ■ — ■ .............................................. II '■■■ '

Muziko Strolios atsiminimai ■
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą J;

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. ;!
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. ?

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

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

Šiandien CTA boikotas
Chicagos miesto seniūnas (al- 

dermanas) Leon Despres pa
skelbė pareiškimą, kad jis pa
remia šiandien, antradienį, 
įvykstantį vienos dienos boiko
tą prieš Chicagos tranzito admi
nistraciją. kuri nieko kito neiš
mano daryti, kai tik kelti CTA 
autobusu ir traukinėliu važmos 
kainas. Despres pareiškė Įsiti
kinimą, kad boikote dalyvaus 
bent 500 tūkstančiu žmonių, ir 
tai bus didžiausia publikos de
monstracija, reikalaujanti pa
dorios masinės transportacijos”.

Pavergtųjų tautų 
savaitė prasidėjo

Vienuoliktoji Pavergtųjų Tau
tų Savaitė prasidėjo pirmadienį, 
liepos 13 d. ir baigsis šeštadienį,

— Inž. Eugenijus Bartkus, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas. dalyvaus Wisconsino 
Lietuvių Dienos iškilmėse, ku
rios įvyks liepos 19 d. Kenoshos 
mieste, vietos lietuvių parapijos 
ąžuolyne, 2020 — 91 St.

— Vaclovas Dalinkevičius iš
vyko trims savaitėms atostogų į 
Atlantic city, New Jersey valsti
joje.

— D. Vainauskas yra atžymė
tas 4-H klubo, esančio Čikagos 
pietvakariuose, garbės pažymė
jimu.

— Majoras Anthony Jucevi
čius yra Cook Apskrities šerifo 
Įstaigos ūkio viršininkas. Tas 
aukštas pareigas jis pradėjo eiti 
esant šerifu dabartiniam Illinois 
gubernatoriui B. Ogilwie. Sky
riuje dirba ir keletas lietuvių.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Draugija re
mia miesto tarybos narių A. 
Rayner. N. Bohling ir W. Cou
sins Įneštą svarstymui rezoliuci
ją, kad tėvai būtų atsakomingi 
iki 500 dol. už savo mažamečių 
vaikų padarytus nusikaltimus 
bei vandalizmą. Namų savinin
kai taip pat pasiūlė, kad prie re
zoliucijos būtų pataisa apie 12 
—18 m. vaikų finansinę atsako
mybę už padarytus nuostolius. 
Draugijos pirm. Juozo Bacevi
čiaus platesni pareiškimai šiuo 
reikalų tilpo vietinėje spaudoje.
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MŪRO BUNGALOW, 6 kamb., Įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO, 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

BUILDERS ANO CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

A. & L INSURANCE A REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3 - 8775 
(Currency Exchange Įstaigoj) ą 
Pigūs automobilių draudimai.

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 

I air-conditioning Į naujus ir senus na- 
Imus. Įrengiu vandens boilerius ir 
! stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai.

Apskaičiavimai nemokamai.
.Turai leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.

D a m a s 2 u k a u s k a s
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

Tri.: VI7-3447

sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
ng Į naujus ir senus na-

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St 

GA 4-8654
Mate Farm Fire and Casualtv Company

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

A. ABAUL ROOFING
' Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba ' 
naujus Įdedame. —

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

' Skambinkit 
A LA 1-6047 ?

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

APDRAŪDŲ AGENTŪRA: ' ' • ■ • ■ »■ 
' ^*"—.'***. namu. automobi- 

gyvybės, svei
katos ir biznio.

___ __ Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 5a. Kedzie Ave. PR 8-2233

GIRL FRIDAY
For small office. Typing. Light’ 
bookkeeping. Pleasant environ

ment. Many benefits.
772-7070 

for appointment.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

STENO — TYPIST
General office. Benefits. Near 
Grand - Ashland. Profit sharing. 

Your will like it here.

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tai.: REpubIJc 7-1941829-1426

JUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

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

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už- 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody* 
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidu, nes ‘ va i st v su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixx

Dainininkė Peggy Lee po koneerty 
Anglijoje sugrįžo į Ameriką. Čia ji' 
matoma Londono aerodrome, iilipant;

iš Rolls-Royce automobilio.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas įvairių pra- 
kių. Automobiliai, ialdytuval, 

maistas, pinigai.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE**

"NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS 
XXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXIIXXX


