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BONA, Vokietija. — Parvažiavusios vokiečių delegacijos 
padaryti pareiškimai apie Maskvoje vykusių pasitarimų eigą ir 
vakarų Vokietijos užsienio ministerio Scheel paskelbti Maskvoje 
aptarti sutarties paragrafai žymiai geriau nuteikė vakarų Vo
kietijos gyventojų nuotaikas.
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KANCLERIS BRANDT SKREND
Tunguzai ir tuvinai prieš Raudonąją Armiją

MASKVA (WI). — Tuo tarpu pavojus susirėmimo tarp Ki- 
• mjos liaudies respublikos ir SSSR, atrodo, sumažėjas. Tačiau ki

nai Sibire tebevysto ir aktyvina pačių rusų per antrąjį pasaulinį 
karą pradėtą ir ištobulintą partizaninio karo taktiką. Sibire mon 
.goloidų tuvinai ir tunguzai partizaniniais veiksmais ypač aktin 
gai reiškiasi prieš sovietų karo jėgas.

šiandien nebe,paslaptis, kad 
Abakano tvenkinys, kuris ap
rūpino elektros energija indus
trijos kombinatą Minusinske, 
buvo partizanų susprogdintas. 
Prie Ussuri upės (kiniškai vad. 
Wussuli) tunguzų partizanai 
sovietų pasienio kariuomenės 
užnugaryje yra toli prasiskver
bę ir veikia Amūro krašte.
Kodėl rusai skuba susitarti su 

vokiečiais?
JDie Abendposto straipsnyje 

Tolimieji Rytai: 130 sovietų 
divizijų” pateikia įdomių in
formacijų apie dviejų raudonų
jų milžinų — Sovietų Rusijos 
ir Liaudies Kinijos santykių 
raidą.

v Dalykų eiga Kinijos viduje 
v ir kinų santykiai su išorės pa

sauliu paskutiniais mėnesiais 
buvo charakteringi trimis at
vejais: 1) Pasibaigus “kultūri
nei revoliucijai” kreipiamias 
kaskart didesnis dėmesys į vi
daus normalizavimą; 2) didė
jantis Pekino aktingumas už
sienių politikos srityje, ir 3) 
pragmatiškas kinų-ąovietų san
tykių normalizavimas nelie-

— .JAV ir Sovietų Sąjunga 
pasirašė naują aviacijos susi
tarimą. Iki šio meto Sovietų ’ 
lėktuvai pasiekdavo New Yor- 
ką, o Amerikos lėktuvai nusi
leisdavo . Maskvoje.; Naujas su
sitarimas leidžia rusų lėktu
vams nusileisti Washingtone, o 
Amerikos lėktuvams nusileisti 
Leningrade.

— Japonų oro biuras prane
šinės Tokijo oro užteršimo laip 
snį ir prašys dirbtuvių ir auto
mobilių savininkus bendradar-
biauti ir sugadinto oro dar la- Į Amerikos instruktoriai moko Kambodijos karius kaip perbristi upes, kaip taikliai šaudyti J r kaip gintis nuo pri 
biau neužteršti; šitokiu būdu ........... ' ‘ ’ ...................
japonai tikisi sumažinti mir
ties pavojų plaučių ir širdies li
goniams. .

—Iš jūros pakraščio į Palen-

stotyje stovintį prekinį trauki
nį. Užmušta 40 ispanų, o dau
giau šimto sunkiai sužeistų. 
Daugiausia nukentėjo sportą 
mėgstąs jaunimas.

— FBI viršininkas Hooveris 
1964 metais apramino Martin

NEVARTOS JĖGOS RYTU EUROPOS 
SIENOMS KEISTI

imperiją priešingumų.
“Raudonųjų gvardijų” įtaka 

visame krašte baigta. Tik tose 
provincijose, kur perdaug buvo 
pasireiškusios autonominės ten
dencijos, militaristai tebėsikiša 
į civilinės administracijos sritį. 
Būdinga tai, kad ryšium su pa
dėties normalizavimu, buvo Ki
nijos kompartijos atsišaukta į 
visus krašto mokytojus ir pro
fesorius, kurie “kultūrinės re
voliucijos” Įkarštyje buvo įtar
ti “nepatikimu elementu^ ir iš 
pareigų pašalinti, kad vėl regis- 
truotųsi dėl pareigų užėmimo. 
Milijonai mokinių ir studentų, 
kurie “kultūrinės revoliucijos 
kelti” buvo iš miestų išsiųsti į 
provincijas, dabar apklausinė
jami, ar jie nori studijas toliau

jam telefonu pasikalbėjimus, 
vestus su keliomis moterimis. 
Hooveris tada patarė jam būti 
atsargesniam ir elgtis kaip pri
dera Nobelio premiją gavusiam 
vyrui. Kingas tada susivaldė ir 
nebepuolė FBI vadų ir įstaigos.

Užsienio politikos srityje Ki
nija vėl pradėjo gyviau domėtis 
įvykiais plačiajame pasaulyje, 
nors tas susidomėjimas žymia 

, dalimi yra kilęs iš konkurenci
jos bei rezistencijos Sovietų 
Sąjungai. Pavyzdžiui, Kinijoje 
gyvą atgarsį rado prasidėjusios 
derybos tarp Vakarų Vokieti
jos ir Sovietų Sąjungos. Pasta
roji kaltinama, kad ji, susitar
dama su Vokietijos kapitalis
tais, išduoda komunizmo reika
lą ir “Vokiečių Liaudies Demo
kratiją”.

Bet ryškiausias naujai Peki
ne atgimusio susidomėjimo už
sienio politika yra dar šiėmet 
numatytas Kinijos ministerių 
pirmininko ču En-lai vizitas 
Prancūzijai, kur iki šiol sovie
tai naudojosi gana gyvu bend
radarbiavimu. (Primintinas Ki
nijos generalinio štabo virši
ninko Huang Jung-seng provo
kacinis pareiškimas prieš sovie
tų imperializmą Rumunijos 
krašto apsaugos ministerio Io
nita vizito Pekine metu. Kini
jos milijoninių karinių pajėgų 
vadas išgyrė Rumuniją už jos 
drąsią laikyseną atsispiriant

Atominė jėgainė
CHICAGO.— Commonwealth 

Edison kompanijos milžiniška 
atominės energijos stotis, vadi
nama Dresden 2, pradės pilnai 
veikti po poros savaičių, ši ne
toli Morris, UI. stotis, kuri teiks 
800,000 kilovatų elektros ener
gijos, buvo pradėjusi veikti jau 
balandžio mėnesį, bet dėl kai 
kurių trūkumų buvo birželio, 5 
dieną sustabdyta.

Minėtoji Edison kompanija 
turi kitą Dresden 1 atominę 
stotį'taip pat prie Morris, kuri 
jau kelinti metai gamina po 
200,000 kilovatų, o ateinančių 
metų vasarą baigs savo trečią
ją Dresden 3 stotį, kuri taip 
pat gamins po 800,000 kilova
tų.

prieš sovietų kėslus. “Savo ne
priklausomoj e laikysenoj e prieš 
jėgos ir diktatų politiką jūs ne
sate vieni. Kinijos žmonės jus 
remia”, pasakė Huang .Tung- 
sengas.

Nors diplomatiniai santykiai 
tarp Kinijos ir Sovietų jau at
statyti — sovietų atstovas vėl 
darbuojasi Pekine, o Lau Hsin- 
čuan laukiamas Maskvoje, ta
čiau kariuomenių sutraukimas 
ir didinimas paspartintai vyks
ta abiejose pusėse Kinijos-Ru- 
sijos sienos. Pasak New York 
Times, Maskva savo divizijų 
skaičių pasienio srityse iš 14 
padaugino iki 45 ir tas divizijų 
skaičius “greičiausiu laiku” bū
siąs padidintas iki 70, o dar 
"savaičių bėgyje” iki 130 divi
zijų.

ANDU .KALNUOS LĖKTUVUI SUDUŽUS, 
ŽUVO 99 ŽMONĖS; 53 AMERIKIEČIAI 

į *, *

LIMA, Peru. — Sekmadienį, pakilęs iš Cuzco, Peru Lansa 
Airlines lėktuvas su 99 žmonėmis nukrito Andų kalnuose. Iš visų 
tame lėktuve buvusių 91 keleivio ir 8 įgulos narių, į medį įkritęs 
piloto padėjėjas išliko gyvas. Bet ir jo gyvybė esanti kritiškame 
stovyje.

j-- Keleivių tarpę buvo 53 ame
rikiečiai mokiniai, šeši iš jų 
iš Chicagos apylinkių, kurie 
pagal moksleivių apsikeitimo 
programą buvo išvykę į Peru ir 
ką tik apžiūrėję senovės inkų 
miestų griuvėsius Čuzco apylin
kėse.

Tokia kultūrinio apsikeitimo 
programa tarp JAV-bių ir kitų 
valstybių veikia jau 18 metų ir 
per tą laiką daugiau kaip 15,- 
000 amerikiečių mokinių turėjo 
galimybę lankytis kitose šaly
se. Peru nelaimė yra pirmas 
toks įvykis šios programos is
torijoje.

žuvusieji Chicagos srities 
moksleiviai yra šie: Sue Ann 
Finkelman, 16 metų; Craig Om- 
sby, 17; Leslie Stansell, 17; 
Sherlynn McDowell; Mary 
Beth Kinsok, 17, ir R'uth A. 
Slack, 16.

Lėktuvas nukrito 2.55 vai. 
popiet Chicagos laiku prie San 
Jeronimo, 11 mylių atstume 
nuo Cuzco. Lėktuvas, atsimu
šęs į žemę, sprogo ir užsidegė. 
Blogos oro sąlygos ’ žymiai ap
sunkino gelbėjimo operacijas, 
nes kitapus ekvatoriaus esanti 
žiema visą Peru pakraštį laiko 
apsupusi šaltomis tirštomis 
miglomis.

Nelaimės Ispanijoj

BILBAO, Ispanija. — Links
ma savaitgalio ekskursija į 
Pencia miestelio paplūdimį 
šiaurės Ispanijoje baigėsi tra
gedija, kai 
kmadienio 
traukiniai; 
43 žmones
Gelžkelių administracija prilei
džia, kad nelaimė įvyko dėl klai 
dingų signalų. '

Tai buvo antroji nelaimė Is
panijoje 24 valandų bėgyje. 
Prieš keletą dienų olandų turis
tų autobusas netoli Sevilijos 
nukrito nuo tilto ir mažiausiai 
7 žmonės buvo užmušti ir 17 
sužeista.

grįžtant j Bilbao se- 
vakare susidūrė du 
nelaimėje užmušant 
ir sužeidžiant 128.

— Aukščiausio teismo pir
mininkas Burger pasakė kalbą 
St. Louis mieste suvažiavusiem 
teisininkų draugijos nariams. 
Jis reikalaus iš valdžios stam
bių sumų pinigų visai teismo 
sistemai pertvarkyti. Sužaloji
mų skaičius padidėjo penkis 
kartus, o teisėjų skaičius nepa
didėjo.

— Senatorius Mansfield siū
lo paskirti apsaugą kiekvienam 
JAV atstovui užsienyje. Urug
vajuje įvykusios žmogžudystės 
verčia imtis apsaugos priemo
nių. Pietų Amerikoje pradeda 
siausti ginkluotos gaujos, ku
rių negali suvaldyti vietos poli
cija.

— Pradžioje manyta, kad 
portorikietis nori pagrobti pa
kilusį keleivinį lėktuvą. Lėktu
vui Washingtone nusileidus, 
paaiškėjo, kad tarnautojos jo 
riksmo ir grasinimo nesupratu- 
sios. Portorikietis visdėlto su
imtas, nes pas jį rastas didokas 
kiekis marijuanos.

— New Yorko biržos pirma
dienį gerokai nukrito akcijos. 
Vidutiniškai jos nukrito po 41 
centą. Spekuliantai ■ nustojo 
stambių sumų.

—Federalinė valdžia uždrau
dė geležinkelių bendrovėms 
jungtis į didesnius vienetus. 
Vyriausybė bijo, kad sujungi
mas kelių bendrovių neišarady- 
tų susisiekimo geležinkeliais. 
Viena susijungusi bendrovė 
bankrotavo.
♦ Tupamarai paskelbė, kad 

sužeistas amerikietis Dan 
rione sekmadienio ryte
sušaudytas. Urugvajaus valdžia 
areštuoja kiekvieną Montevideo 
jaunuolį, turėjusį ryšių su te
roristais. Valdžia nemano, kad 
tupamarai būtų galėję nužudy
ti amerikiet. Prezidentas pra
šys parlamentą labai griežtų įsta 
tymų teroristams bausti.

Mit- 
buvo

1899 metų įstatymas
WASHINGTONAS. — Y r a 

senas geras iš 1899 metų prieš 
vandens teršimą įstatymas. Ka
dangi jis pamirštas, tai Ralph 
Nader, pasižymėjęs prieš terši- 
kus kovotojas, kreipėsi į visų 
50 valstijų gubernatorius,-ra
gindamas, kad įie tą įstatymą 
primintų savo gyventojams.

Minėtasis 1899 metų įstaty
mas — Rivers and Harbors 
Act draudžia be valdžios leidi
mo pilti į navigacijai reikalin
gus vandenis nešvarumus ir 
versti atmatas. Įstatymas nu- 
sikaltusiems numato baudas 
nuo $500 iki kelių tūkstančių 
dolerių ir iš tų baudos sumų 
skiria pusę tiems, kurie terši- 
kus įskundžia.

Goldos 
pareiš-

Juoda katė tarp 
JAV ir Izraelio

TELAVTVAS, Izraelis. —Di
plomatinis užsikirtimas tarp 
Jeruzalės ir Washington©, atro
do, gali pakenkti Jungtinių 
Tautų ambasadoriaus Gunar 
Jarringo taikos misijai.

Izraelis pasijuto apeitas, ka
dangi Washingtonas savo do
kumente, informuodamas Jung
tinių Tautų vyriausią^ būstinę 
apie JAV taikos iniciatyvą ne
paminėjo apie Izraelio duotą 
teigiamą atsakymą.

Izraelio premjerės 
Meir organas “Davar”
kė, kad toks Washington© nu
tylėjimas apie Izraelio rūpes
tingai paruoštą atsakymą “ke
lia abejonę bendrai dėl Wash
ington© politinės iniciatyvos 
charakterio ir pobūdžio”. Tas 
devynių Izraelio ministerių ka
bineto rūpestingai paruoštasis 
atsakymas, pačiai Goldai Meir 
pirmininkaujant, Izraelio gink
luotų pajėgų atitraukimą iš 
1967 metais okupuotų teritori
jų sieja su “saugiomis,^ pripa- 
tomis ir sutartomis sienomis, 
kurios bus nustatytos taikos 
susitarimais”.

“Jeruzalėje didėja įtarimas, 
kad Amerikos politinė iniciaty
va — įskaitant “atitraukimo 
žemėlapį ir jo įvykdymo termi
nus — buvo iš anksto sukoordi- 
nuota ne tik su sovietais, bet ir 
su agipt;ečiais ir kad Amerika

Kosyginas taikos 
angelo vaidmenyje
NEW DELHI, Indija. — So

vietų premjeras Aleksiejus Ko
syginas pirmą kartą per 18 mė
nesių davė pasikalbėjimą Mas
kvai palankiam Indijos laikraš
čiui “The Patriot”.- Kosyginas 
pasigyrė, kad Sovietai darą pa
stangų sumažinti pasaulio įtam 
pas ir išvengti ginkluotų kon
fliktų. Jis nepasakė, kokios tos 
pastangos yra, o pasakojo, kad, 
esą, “Sovietų Sąjunga remia 
problemų sprendimo politiką 
griežtai respektuodama Indijos 
žmonių teisę išspręsti savo rei
kalus be svetimų įsikišimo”. 
Kas dėl Artimųjų Rytų, vienin
telė pastoviai taikai galimybė 
esanti ištraukti Izraelio kariuo 
menę iš visų okupuotų arabų 
teritorijų, kaip esą nustatyta J. 
T. Saugumo Tarybos rezoliuci
joje.

Iš Maskvos parvažiavusieji 
vokiečių delegacijos nariai pa
stebėjo didesnį Sovietų Sąjun
gos valdovų norą siekti taikos. 
Iš pasikalbėjimų su Kosyginu 
vokiečiai susidarė įspūdį, kad 
sovietų valdžia siekia normali
zuoti santykius ne vien vakarų 
Europoje, bet Artimuose Ry
tuose ir gal net pietų Azijoje. 
Niekam ne paslaptis, kad rusai 
darė didelį spaudimą į Nasserį.

Ir pareiškimų matyti, kad 
vokiečiams pats sunkiausias de
rybų klausimas buvo Berlynas. 
Pradžioje Gromyko buvo užsi
spyręs nedaryti jokių nuolaidų 
Berlyno klausimu. Vėliau vis 
dėlto šis klausimas paliktas ke
turių didžiųjų valstybių 
sadoriams spręsti. Tuo 
rusai pasižadėjo atleisti 
minius varžtus, kuriais
namas vakarų Berlynas. Jie 
prižadėjo panaikinti susisieki
mo suvaržymus.

Užsienio ministeris Scheel 
perskaitė krašto gyventojams 
susitarimą nevartoti jėgos da
bartinėms rytų Berlyno sie
noms keisti. Bet jis tuojau pri
dėjo, kad , sienas bus galima 
keisti taikiu susitarimo būdu.

Ulbruc’nt skubina 
gauti pripažinimą

BERLYNAS. — Komunisti
nės Rytų Vokietijos valdžia 
formaliai paprašė visos eilės 
valstybių, kad jd pripažintų 
kaip valstybę. Tokius paties Ul- 
brichton pasirašytus penkių 
puslapių prašymus įvairiais ke
liais gavo Austrijos, Švedijos, 
Belgijos,. Kanados, Danijos, 
Prancūzijos, Olandijos ir Itali
jos vyriausybės. Ulbrichtas pri 
sipažįsta, kad reikalą gauti di
plomatinį pripažinimą verčia 
“susidariusi nauja situacija”— 
Vakarų Vokietijai pasirašius 
susitarimą su Sovietų Sąjunga. 
Rytinės Vokietijos zonos “vals
tybės tarybos” pirmininkas 
Walteris Ulbrichtas, be to, pa
prašęs Švediją paveikti, kad 
Rytų Vokietija, kaip ir Vakarų 
Vokietija, būtų priimta Jung
tinių Tautų nariu.

Žuvo 28,000 žmonių
ST. LOUIS. — • Chicagos Tra- 

fiko Teismo teisėjas Raymind 
K. Berg, dalyvaudamas Ameri
kos teisininkų sąjungos mitin
ge, pasiūlė nustatyti . bausmę 
už pirmą kartą pagautą neblai
vą vairuotoją. Toji bausmė tu
rėtų būti tokia: viena savaitė 
kalėjimo ir metams suspenduo
ti vairuoti automobilį, kaip kad 
yra praktikuojama Skandina
vijos kraštuose.

Vadinamieji “socialiniai gė
rėjai”, tai yra tokie, kurie iš
geria tik “prie progos”, esą, at
sakingi už 28,000 fatališkų tra- 
fiko nelaimių 1969 metais. Al
koholikai vairuotojai esą atsa
kingi tik už 20 nuošimčių trafi- 
ko nelaimėse užmušamų žmo
nių. Kiti 80 nuošimčių esą to
kie, kurie yra įsitikinę, jog iš
mesti vieną antrą prieš sėdant 
prie vairo nekenkia.

dabar bandys Izraeliui diktuoti 
tos programos priėmimą žings
nis po žingsnio”, rašo Davar.

naują Europos karą. Nei vokie
čiai, nei rusai naujo karo neno- . 
ri. Naujai paruošta sutartis 
nedraudžia keisti sienų susita
riu keliu. Europoje ėjo didelis 
karas, bet taikos sutarties dar 
nėra. Ji turės būti aptarta ir 
pasirašyta. Taikos sutarties 
derybų metu bus galima kelti 
rytų Europos sienų klausimus.

Užsienio ministerio Scheel 
pranešimas labai gerai nuteikė 
Vokietijos gyventojus. Krikš
čionys demokratai buvo pasiry
žę priešintis Maskvoje aptartos 
sutarties ratifikavimui, bet 
Scheel kalba žymiai sumažino 
opozicijos karingumą. Niekam 
ne paslaptis, kad naujai paruoš
tas susitarimas žymiai sustip
rina sovietų pozicijas rytų Eu
ropoje, bet tai dar nereiškia, 
kad rusams bus pripažįstamos 
karo metu rusų užgrobtos že
mės.

Kancleris Willy Brandt šian
dien skrenda į Maskvą. Jis kar
tu su Kosyginu planuoja pasi
rašyti Scheel - Gromyko aptar
tą sutartį. Kancleris Brandt 
nori tuojau pagyvinti prekybą 
ir susitarti dėl didesnio prekių 
judėjimo tarp rytų ir vakarų. 
JAV, Didžioji Britanija irPran 
čūzija informuotos apie pla
nuojamą pasirašyti Vokietijos- 
Sovietų Sąjungos naują susita
rimą.

— KAUNE, M. K. Čiurlionio 
galerijoje, birželio mėn. bu
vo atidaryta paroda “Tėvynės 
peisažas”. Joje su savo dar
bais dalyvavo Užkaukazės, Vi
durinės Azijos, Pabaltijo “res
publikų”, be to Rusijos Fede
racijos. Ukrainos, Gudijos dai
lininkai. (E)

— šiaurės Vietnamo ir gerai 
ginkluotos komunistų jėgos 
jau pradėjo pulti Kambodijos 
sostinės priemiesčius.



Kūno, protą ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

- - - JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

KAI MEDICINIŠKA MAŠINA PADEDA /GYVENTI
Patys stenkimės sveikesne sveikata puoštis, tada ir 

mediciniška mašina bus geresnė mūsų draugė.
Mediciniška tiesa.

Dialysis išmoktinas visiems 
naujas žodis, šis graikiškas žo
dis medicinoje vartojamas at- 
skirimui kristaloidų nuo koloi
dų-skiedinyje, dažniausiai krau 
juje. Paprastoje kalboje gali
ma tą . žodį laikyti aptariančiu 
kraujo Svarinimą. Kai, pvz., in
kstai dėl kokios nors priežas- 
ties nedirba — žmogus turi 
mirti, jei jo kraujas nebus iš-
švarintas. Yra mašinos, kurios 
panaudojamos reguliariam žmo

gaus kraujo svarinimui — dia- 
ilyzavimui (dialysis).

■Kraujo' svarinimas mašinų 
pagalba (hemodialysis), dirbti
niai plaučiai (artificial lungs), 
širdies plakimo žadintuvas 
(pace-maker) — vis tai naujos 
medicinos istorijoje priemonės 
-— 'aparatai - mašiosn, žmo
gaus gyvenimo prailginimui. 
Tos mašinos yra visiškai nau
jos, neseniai atsiradusios, tad 
vos . tik pradėta dabar moksliš
kai tirti, -kaip žmogus -jaučiasi 
tokių mašinų palaikomas. Gyd. 
Harry S. Abrams, dirbąs Vir
ginijos universiteto ligoninėje, 
tyrė ligonio nuotaikas, kai jam 
laiks nuo laiko — chroniškai 
kraujas bųyo išvalomas (he
modialysis), nes jo inkstai vi
sai buvo sugedę. Toks ligonis 
keliolika metų anksčiau —kaip 
ir visi.kiti tokios nelaimės iš
tikti . —. būtų . negalėj ęs tęsti 
gyvenimo. Įdomu, koks psicho- 

, logiškas stovis esti tokių žmo
nių, kurie žino, kad gyvena tik 

. mašinos .dėka. .

Padėkime patys^sau —rtada ir 
^mašina bus naudinga

Nebūkime paiki gyventi 
-pradėkime sveikai, pildykime 
visus mediciniškus prisakymus. 
-Senovėje buvo 10 Dievo, penki 
Bažnyčios .prisakai pūdymui. 
Tada apie mediciniškuosius 
prisakus niekas — arba, labai 
mažas skaičius buvo girdėję. 
Sveikai — pagal gamtos dės
nius gyvendamas kiekvienas 
stipresnis būdamas susilauks 
senatvės. Tada bet kokioje ne
laimėje jis turės daugiau, gali
mybės ligą nugalėti. Sveikes
nės viso. kūno sveikatos žmo
gui visokios mašinos daug ge
riau —r sėkmingiau tarnauja. 
Priešingai, perdaug pasupu
siems,.'pridėk kokią nori maši
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Suva, ,Fiji saloje žmonės mėgsta lošti 
rugby. Vienas geriausiy žaidėju yra 
paveiksle matomas Cummings, nufo
tografuotas ore .treniruotės metu.

ną — ji jo neišgelbės, nes viso
kios komplikacijos ims atsiras
ti. Taip ir pribaigs žmogų be 
laiko. Užtai pirm -negu apie bet 
kokią madicinišką mašiną gal
vosime, pirm negu apie nuajos 
Širdies įsigijimą svarstysime, 
pradėkime ryžtis ir tam ryžte 
ištesėkime: liaukimės nesvei
kai toliau gyvenę. Pvz., ta skle
rozė — viena stipriausių šio 
krašto žmonių giltinė—esti pa
guldoma ant menčių sekančiai 
devyneriopai mums elgiantis. 
1. Nenutukime, o nutukę pro
tingai liesėkime. 2. Prie val
giais nugrautų stalų nesėskime 
ir tokių subuvimų neruoškime: 
normaliai vaišinkimės. 3. Tvar
kykime savo paveldėjimą, pvz., 
cukraligę turįs tėvas ir motina 
perduoda savo ligą didesnei pu
sei savo vaikų. 4. Dirbkime, j ri
dėkime : savus sklypelius dar
žais - darželiais paverskime, 
kaip lietuvė ant Clermont ir 58 
kampo gyvenanti kad padarė.
5. Dar šiandien cigaretę-tabaką 
meskime iš savo aplinkos. - 6. 
Gerais artimui darbais ramink 
savo nervus, o’ne piliulėmis. 7. 
Be druskos maistu, liesėjimu ir 
ramiu gyvenimu mažink pakel
tą kraujospūdį. 8. Liesu, balty
miniu ir be saldumų maistu 
tvarkyk savo perriebų kraują. 
9. Tinkamu paveldėjimu, persi
valgymu, nepersisaldinimu tvar 
kykis su cukralige.

šitokius devynis mediciniš
kus prisakus visi šiandien pra-. 
dėkime pildyti savo pačių ap
saugai nuo perankstyvos gilti
nės, arterioskleroze vadinamos. 
Liaukimės po -senovei ytik tada 
pradėti pildyti šiuos nustatus, 
kada jšu laikas eiti į Tautines 
bei Kazimierines. Gana ?mūsų 
tarpe tokios paikystės.

Tvarkingai _ gyvenant mažiau 
vaistų ir mašinų, reikės

Vaisai brangu s, ■ mašinos dar 
brangesnės — ir tik kai ku
riems pritaikomos. Todėl -nesi- 
remkime ant abejotinos' vertės 
dalykų: geriausia užlaikykime 
mums gamtos-duotas jėgas sa
vyje kuo ilgiausiai.. O kai pri- 
seis vaistus vartoti, prisimin
kime, kad vaistų yra pilna — 
nes apgaudinėtojų yra batalio
nai. Tikrų vaistų tik labai ne
daug yra. Jie visai negarsina

Kambodijos Seimininkė kabina baltinius ant spygliuotos vielos užvtros. Taip sukabintiems balti 
niams nereikia jokiu segtuky, nes ir stiprus vėjas jy nenumeta.

mi. Kiti labai sunkiai gaunami. 
Tokį, pvz. pituitarinės (tokia 
liauka smegenyse) kilmės ne
užaugą vaiką dabar imta šiam 
krašte gydyti iš žmogaus pitui
tarinės liaukos gautomis iš
traukomis — ir labai patenki
namų davinių susilaukta. Bet 
pamėgink, tu žmogaus, gauti 
to vaisto, kada tik specialūs 
tyrinėtojai kol kas juo aprūpi
nami. Dabar bus kiekvienam 
aišku, kad nė į tą pusę nežiūrė
kit, kai kas nors skelbia spau
doje, per radijo ar TV bet ko
kius vaistus. Ar tai bus plau
kams auginti, ar nervams ra
minti, ar rūgštį, mažinti, ar 
kraują stiprinti, ar galvos so
pėjimą tvarkyti . . .

» Prieš sklerozę minėti devy- 
niaropai kovodamas, gali sau 
pavelyti vaistinius priedus. Tai 
Zinc sulfate (Gražine) kapsu
lės, po 220 mg, kiekviena, 
imant po tris per dieną paval
gius, per du mėnesius, po to 
vienam mėnesiui darant per
traukas. Dar chondroitin sulfu
ric, acid — ji kremzlėse randa
si. Jų daug valgykime, kad vai
stinėse atsiras atsakantis vais
tas. Daigytų kviečių grūdų 
dripsnius vietoj bet kokių kitų 
javų (cereals) vartokime. Vai- 
sių-daržovių visi gausiausiai 
naudokime ir gausiu baltymi
niu maistu (liesa mėsa, tokia 
varškė, sūris, baltymas kiauši
nio, rūgusis pienas, pasukos, 
nugriebtas pienas., maitinki- 
mės.

Apie mašinas
Sveikatą praranda daugelis 

žmonių be reikalo — iš dalies 
dėl savo,pačių kaltės. O maši
nomis kraują valyti gali tik 
saujelė .pasinaudoti. Viena, kad 
tai išlaidus dalykas: tūkstantis 
dolerių mėnesiui — tuzinas 
tūkstančių, žaliukų metams.

Kas iš mūsų gali taip išlaidžiai 
mašinomis sau gyvybę palai
kyti! Ir- labai mažas kiekis tų 
mašinų kraujo valymui yra. 
Namuose, tiesa, kraują valant 
mašinomis, esti . kiek pigiau 
negu ligoninėse'— bet tos iš
laidos sunkina žmogų bei jo 
šeimą per visą jo gyvenimą.

Gyd. Abram apskaičiavo,, 
kad šiame krašte kasmet būtų 
galima mašinomis išgelbėti .nuo 
mirties penkis tūkstančius 
žmonių — dėl inkstų sklerozės 
sugedusių inkstų darbą atlie
kant mašinomis — išvalant re
guliariai tokių žmonių kraują 
(dialysis). Toks darbas — va
lymas turi tęstis visą pacento 
gyvenimą.

šiame krašte naudojant tu
rimas mašinas pilnumoje valo-, 
mas kraujas tūkstančiui žmo
nių. Pacientai parenkami šito
kiu būdu tokiam gydymui: kas 
pirmas ateina tam pirmiausia 
patarnaujama. Kiti renka pa
cientus loterijos būdu. Dar kL 
tur vienas gydytojas atrenka 
ligonius dialyzui; Kitur gydyto
jų bei šalutinio mediciniško 
personalo sudaryti komitetai 
eatrenka kandidatus ir pristato 
juos nemediciniškam . žmonių 
komitetui. Pastarasis atrenka 
dialyzui tuos pacientus, kurie 
esti įvairių sumetimų sociali
niai vertingesni (social worthy.
Mašinomis .gydymo negerovės

Anksčiausiai pasireiškianti 
pradėjus mašinomis kraują va
lyt negerovė yra nusiminimas, 
o kartais ir psichozė. Kai ku
riems pacientams prišeina 
kraujo valymas nutraukti. Vos 
tik prieš penkis metus pirmoji 
studija apie taip gydomų žmo
nių psichinį stovį pasirodė. Ši
toj studijoj buvo stebimi- devy
ni pacientai per pustrečių me
tų — jiems visiems buvo regu
liariai kraujas dialyzuojamas- 
švarinamas. Viši šie pacientai 
buvo gavę ryškias psichologiš
kas negeroves.'

Kitas tyrimas buvo atliktas 
su astuoniais pacientais. Iš jų 
trys buvo gavę mirtinas psichi
atrines negeroves. Tie ligoniai 
kalbėjo apie savižudystę, kiti 
buvo labai i nusiminę.

Jausmais subrendimas visur ir 
visada esti, brangus dalykas
Trečią minėtų ligonių tyrimą

atliko Mayo klinika. Ligoniai 
buvo jausmais - emocijomis 
taip subrendę, kad jie prisitai
kė prie suvaržyto savo gyveni
mo — taip reguliariai jiems 
kraują valant (dialyzuojant). 
Jiems nereikėjo nei psichotera
pijos, nei vaistų juose atsira
dusiam bailumui bei nusimini
mui (depresijai) malšinti. Dar 
ir papildomam tyrime toj klini
koj susekta, kad geriausiai 
prisitaiko prie tokio kraujo va
lymo tie pacientai, kurie trejo
pai buvo sveikesni: 1. jie buvo 
mažiau emocingi. 2. Jie buvo 
daugiau inteligentiški. 3. Leng
viau prisipažino įgavę — turį 
baimingumą (mažiau emociš
kai subrendusieji slepia - gina
si turį baimę bei nusiminimą— 
jie sakosi esą visai sveiki — 
tik kiti esą ligonys). Labai 
svarbu buvo tokiems ligoniams 
jei jie apturėdavo iš savos šei
mos širdingumo. Menkos emo
cinės sveikatos kiti šeimos na
riai tiesiog piaute papiauna 
sunkiau sergantįjį -— daug iš
laidų darantieji savo šeimos 
narį. Taip dabar darniai elgiasi 
blogi — uasmais sumenkę vai
kai, laukdami tėvų greitesnio 
galo, kai pastarieji iš anksto 
visą savo turtą užrašo vaikams. 
Už tai yisi senesnieji aprūpin
kite patys savo ateitimi — su
dėkite savas santaupas į sau 
namų . pastatymą — tuo užsi
tikrinsite sveiką, ramų, žmo
nišką ir lietuviškai praleistą 
saulėlydį. _

Stagia žmogus pagyvėja
-- kraują išvalius

Kaip gerą-saugią senelis pa
stogę Senelių namuose gavęs 
atgyja, taip ir mirčiai į akis 
žiūrįs dėl inkstų netekimo žmo
gus, pagyvėja jam kraują išva
lius. Kai .sąmonę toks žmogus 
atgauna ir pamato, kad jo gy
vybę palaiko tik mašina — jis 
nusimena. Jis darosi baugus ir 
ima savęs klausti, ar verta gy
venti su tiek daug suvaržymų. 
Užtai prasidėjo atsisakymas 
nuo tų mašinų ir savižudystės. 
Iki šiol šiame krašte buvo valy
tas kraujas minėtomis mašino
mis 3,4478 pacientam. Iš jų 29 
metė mašinos patarnavimus, 
117 mirė dėl nepajėgumo ar at
sisakymo pildyti mediciniškus 
paskyrimus. Iš minėto skai
čiaus 20 sėkmingai nusižudė. 
17 bandė nusižudyti, bet buvo 
sulaikyti. Devyni ligoniai mirė 
dėl tor kad mašinos neveikė 
reikiamai. Jų 37 mirė neišaiš
kinta mirties priežastimi. Iš 
minėto skaičiaus buvo 107 ma
šinos gedimai nesibaigę pacien
to mirtimi. Gyd. Abram tvirti
na, kad kas dvidešimtas minė
tai gydomas pacientas baigia 
savo gyvenimą aktyviu ar pa
syviu nusižudymu.

IŠVADA. Džiaugsmas ima 
išradus kraujo valymo mašiną 
(dialyzator), kvėpavimui pa
laikyti prietaisus (artificial 
luig). Vienok žmonės neįverti
na, kas per gyvenimas yra kai 
mašina esti tavo gyvybės pa
laikytoja. Ima kilti etiniai, dva
siniai ir kitokie klausimai dėl 
palaikymo žmogaus gyvybės 
taip neįprastomis priemonėmis. 
Męs branginkime savą gyvastį 
dabar — nekvieskimės per an-

EGIPTO IZRAELIO
GINKLŲ PALIAUBOS
TEL A VIV. Izraelio gyven

tojai šeštadienį pradėjo džiū
gaudami ir šokdami, kai buvo 
paskelbtos ir nuo penktadie
nio nakties 12 valandos Pales
tinos laiku prasidėjo Jųng. 
Valstybių pasiūlytos ginklų 
paliaubos, kurias priėmė Egip 
tas, Izraelis ir Jordanas, o Si
rija, Irakas ir Palestinos par
tizanai pasisakė toliau kovosią.

Jungt. Tautų tarpininkas 
Gunnar V. Jarring pranešė J. 
T. gen. sekretoriui U. Thant,

kad Egiptas,. Jordanas ir Izra
elis prižadėjo ginklų paliaubų 
griežtai laikytis mažiausiai iki 
ateinančio lapkričio 5 dienos. 
Visu uezo kanalo 103 mylių il
gumo frontu Egipto ir Izraelio 
kareiviai pirmą kartą nuo 1967 
metų ramiai be šūvio praleido 
pirmąją naktį, tik Jordano pa
sienyje arabų partizanai ap
šaudė Izraelio patrulius, tris 
kareivius sužeisdami.

Izraelio vicepremjeras Yigal 
Allon pareiškė, kad Jordano 
valdžia bus atsakinga už nesu
gebėjimą kontroliuoti jos teri
torijoje operuojančius.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUSksti įvairiopos giltinės į savo 
pastogę. Savu elgesiu tvarkyki
me savo ir savų vaikų sveikatą. 
Niekada nesigailėsime taip 
žmoniškai pasielgę. Tvarkyda- 
miesi nepamirškime ir pagal
bos reikalingų senesniųjų — 
jiems lietuvišką pastogę pradė
kime visomis pajėgomis kuo 
skubiausiai rengti.

Pasiskaityti: Medical World 
News, August, 7, 1970.
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pounded daily — 

paid quarterly
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MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«« ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS M32

PHONE: 2M4OI

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

Kelionė į Pikniką ir atgal (rouhd trip įkainuos $2.00.

Kaip nuvažiuoti į NAUJIENŲ pikniką

SPECIALŪS BUŠAI Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ
Sekmadienį, rugpjūčio 16 dieną,: specialūs CTA busai veš č> 

kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00 vaL po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat
vių kampas). Už kelių minučių 'jis sustos Bridgepor te 
ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir
Western, Archer ir California. ' Pasuks į California Ave. Sustos 
ties California ir 43rd St, California ir 55 St, California ir 63rd
St, California ir 71st St, o iš ten jau "važiuos tiesiai į Willow 

’Springs'ir Bučo Sodą,«kur bus piknikas.
Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Sustos tose 

pačiose vietose.
Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie’83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton-Parko ir-kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų, geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai

i K

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic 'Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-tą kelią, 

■ 87-tą kelią arba 95-tą kėlią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road , ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

■Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui’Ruošti
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J. TIJŪNAS

ĮSPŪDŽIAI iš KELIONĖS PO EUROPĄ
(Tęsinys)

Tenka paminėti, kad Sibiro 
lietuvaičių maldaknygės, ku
rių išleista dvylika kalbų, kny
gelių viršelių bareljefas neturi 
jokio bendro paaiškinamo už
rašo, išskyrus lietuvių kalba 
užrašo “Marija, gelbėk mus”. 
Nenorėjo ir to užrašo, bet įtas 
kingam asmeniui 'griežtai už
protestavus, paliko jį. Tai vie
nintelis- užrašas lietuvių kalba,- 
kuris nors iš dalies išreiškia, 
esamą ■ Lietuvos padėtį. Žino
ma, svetimtautis jo nesupras, 
bet norėdamas pasiįdomauti jį 
užsirašys ir visuomet išsiaiš
kins. Gi kiti įrašai ničnieko ne
pasako, enciklopediškai nuro
do, kad tas ir tas, buvo-toks ir 
toks, ir vfskas.

Mes galime savo jausmų vei
kiami kalbėti sau gražiausiais 
ir sentimentališkiausiais žo
džiais, bet reikia kalbėti kita- » 
taučiams, kad jie suprastų ir 
žinotų mūsų aspiracijas, tada 
sudėtos aukos, darbas ir pasi
šventimas pateisintų siekiamą 
•tikslą. Vien tik užrašas “Lithu 
ania”, kaip yra Šiluvos koply
čioje, Washingtone, daug ką 
pasakytų, bet ir to nėra.

Dabar net spaudoje ją vadi
na kaip kam patinka. Kai ku
rie net nemirktelėję sako; kad 
ji vistiek vadinama Lietuvos 
Kankinių koplyčia, kai tuo 
tarpu prieš tą vardą Vatikanas 
pasakė plačiai .pagarsėjusį 
“Niet”. Jei čio žodžio nėra pa
sakyta, tai reikia oficialiai pa
skelbti jau anksčiau parinktą 
pavadinimą — koplyčios met
riką, kuri turėjo būtį sudaryta 
šventinimo metu. Šiaip išsi
sukinėti bei apgaudinėti save 
ir kitus nedera.

Bendrai paėmus, koplyčia 
įrengta gražiai ir meniškai pa

dabinta, dar būtinai reikia lu
bas užbaigti — išpuošti. Nemi
nint paminėtų netikslumų, ku
riuos geriems norams esant vi
suomet galima išlyginti, koply
čia paliko bent dedikacijos lai
kotarpiu didelį Lietuvos pagar
siu in vardą, -surišta su jos 
okupacija.

Liepos 8 d. rytą turėjome kop 
tyčioje šv. Mišias, kurias atna
šavo vysk. P. Marcinkus. Pa
maldų dalyvių buvo pilna kop
lyčia. Kai kuriems teko ir ne 
sutilpus stovėti net koridoriuje. 
Kai viskas buvo paruošta, vysk. 
Marcinkus kreipėsi į susirinku
sius klausdamas kokia kalba 
laikyti pamaldas. Nespėjo jis 
net klausimo baigti, kaip vie
nas nelietuvis šūktelėjo “lotyniš 
kai”. To ir tereikėjo. Vysk. 
Marcinkus atsakė: “Gerai”. 
Tas viskas, taip greitai buvo at
likta, kad nespėjome nei mirk 
telėti? Čia jau nebeaišku, ar 
atsitiktinumas, • ar iš' anksto 
surežisuotas numeris?

Turint galvoje, kad visi lie
tuviai, išskyrus kelis nelietu
vius, ir kad Lietuvos koply- 
čion susirinkome ^Lietuvos in
tencijai lietuviškai pasimelsti, 
tai buvo kažkaip griaudu ir 
skaudu. Tiesiog keistas nuoty
kis: popiežiaus buveinėje, kur 
Vatikano susirinkimas leido, 
net įpareigojo, melstis savo 
kalba, o mes klausome Mišių 
svetima kalba. Vysk. Marcin
kus tai turėjo žinoti, juo labiau 
dėl to, kad jis pats yra lietu
vis ir todėl be jokio atsiklausi- 
mo Mišias turėjo laikyti lietu
vių kalba. Bet jei norėjo atsi- 
klausimu parodyti savo demo
kratiškumą, tai galėjo sužino
ti daugumos norą rankų pakė
limu. Reikia; manyti, kad jei 
airių tarpe lietuvis būtų pareis

Daugelis šiame paveiksle mato kelias figūras. Viena juoda stovi viršuje, beveik jo viduryje. Pil
koji matosi pačiame viduryje, tiktai iš dešinio krašto. Tikrumoje tai yra spragytos duonos ga

balėlis, šimtus kartu padidintas elektroniniu mikroskopu.

kęs norą lotynų kalba laikyti 
pamaldas, tai tikriausiai nie
kas jo noro nebūtų paisęs. Ga
limas daiktas, kad toks drą
suolis, net susilauktų ir nema
lonumų.

Tenka tiesiog stebėtis mūsų 
ekskursijos nelietuvio tokiu 
įžūlumu, o taip pat ir šventi
nimo Iškilmių Komiteto neap
dairumu. Jis turėjo žinoti, kad 
daugumą sudaro lietuviai ir 
lietuviškai turi būti meldžia
masi be jokių “atsiklausimų”.

Gaila ir pikta, kad mes lie
tuviai esame tokie lėti ir savo 
švenčiausių teisių nedrįstame 
ginti. Pasekmė to yra ta, kad 
kas tik nori, muš vedžioja už 
nosies, šiaip ar taip mūsų va
dai, ypač dvasiškiai, turėtų 
vesti savo tautiečius lietuvišku 
keliu. Gi dabar, su maža iš
imtimi, jie laikosi ne tik re
zervuotai, bet veikia net stab
dančiai.

AUDIENCIJA PAS 
POPIEŽIŲ

Iki šiol popiežių tematėm

KANADOS NAUJIENOS
Ramutis Jonas Vilbikaitis baigė Waterloo universitetą

“ST. CATHERINES, Ont. — 
Onos ir Kazimiero Vilbikaičių 
sūnus Ramutis Jonas gimė 
1947 m. Vokietiėjoje, iš kur bu
vo atvežtas į Kanadą.

Apsigyvenę St. Catherines • 
mieste, Vilbikaičiai su didžiau
siu atsidėjimu auklėjo savo sū
nų ir dėjo visas pastangas, kad 
jų Ramutis “išeitų Į žmones”. 
Ir jis išėjo, ir tėvai tikrai gali 
juo pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti.
Ramutis nuo pat mažens pra

dėjo pasižymėti moksle. 1966 
m. jis baigė vidurinę mokyklą 
pirmuoju (su “first class ho
nours”) ir gavo premiją bei sti
pendiją (1,400 dolerių). Išvyko 
Į Waterloo universitetą, kur 
gamtos mokslų fakultete stu
dijavo pritaikomąją fiziką.

Ramučiui tėvai pažadėjo

I •

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS,

paveiksluose. Matėm per tele
viziją, kai buvo atvažiavęs 
Amerikon, bet'savo papras
tom akim iš mūsų ekskursantu 
mažai kam teko jį matyti. Ne
maža buvo paskata važiuojan
tiems ir popiežiaus pamaty
mas. .Todėl šiąnijjyykiui ir. bu
vo visu stropumu1 ruoštasi: ap- 
sivilkome juodais kostiumais, 
moterys pasipuošė tautiniais 
rūbais, juodomis sukniomis ir 
šiaip išsigražinome iki smulk
menų. Juo labiau, kad tokie 
buvo duoti nurodymai dar Chi 
cagoje prieš išvažiavimą.

Po įvykusių koplyčioje pa
maldų visi susirinkome šv. Pet 
ro aikštėje prie bazilikos laip
tų , kur vyko pažįstamų susiti
kimas, susipažinimas, foto
grafavimas ir nekantrus lauki
mas. Mus stebino tokia dau
gybė žmonių, kurie palengva 
slinko bazilikom Pagaliau 
vysk. Marcinkus davė ženklą 
eiti paskui jį. Ir koks nustebi
mas: veda į bazilikos vidų, 
kur didžiasia minia žmonių! 
— Visokiu rasių ir tautu žmo
nių, apsirengusių kaip kas tu
ri. Matosi moterų ir be skare
lių ir net trumpučiais sijonė
liais. Nurodo mums vietą be
veik bazilikos viduryje, kur ir 
susėdame. Dabar vienas i ki
tą pažiūrime ir sakome: “Tai 
va, kokia privačią audienciją 
turime”. O mūsų juodų kostiu
mų, tautinių rūbu ir juodų suk 
nių popiežius taip ir nematys. 
Tikrumoje mes dideliii preten
zijų ir neturime, kad mus lie
tuvius atskiroje audiencijoje 
audiencijoje priimtų, bet visą 
laiką taip buvo sakoma, taip 
ir supratome, čia ir yra blo
gumas, kad kalbama vienaip, 
o daroma kitaip. Tai savotiš-

brangią dovaną, jei jis su ge
rais pažymėjimais baigs aukš
tesnę mokyklą ir stos i univer
sitetą toliau mokslo tęsti. Ir tą 
pažadą jie ištesėjo: nupirko sū
nui naują automobilį. Tačiau 
Ramutis nuo tos dovanos atsi
sakė, pareikšdamas, kad toji 
mašina tėvams yra labiau rei
kalinga, o jo reikalams būsiąs 
geras ir senasis automobilis.

Iš to galima spręsti apie Ra
mučio subrendimą bei jo realią 
pažiūrą į gyvenimą. Būdamas 
vos 19 metų, jis pasiryžo kiek 
galima savarankiškiau siekti 
mokslo, tad ir universitete pa
sirinko penkių metų programą, 
pagal kurią vienas semestras 
(keturi mėnesiai) skiriamas 
studijoms, o kitas semestras — 
darbui. Ir taip pakaitomis, kol 
baigiamos pasirinktos studijos. 
Už atliktą darbą studijų metu 
gaudavo atlyginimą, iš kurio 
galėjo apsimokėti už butą ir 
maista. Tuo būdu uždarbiauda
mas, jis palengvino tėvams lei
sti jaunesnę sesutę Danguolę i 
mokslą.

Ramutis praktikos darbus 
atliko Northern Electric R & D ' .• % . >į ; ' ‘-f y _■ c • - ■,
laboratorijoje bei Chalk River 
atominės energijos ’ įmonėse, 
šiais metais jis baigė universi
tete “Applied Physics” kursą, 
gaudamas bakalauro laipsni. 
Kaipo vienas geriausių studen
tų, jis buvo Įtrauktas į garbės 
sąrašą. ’

SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKĄ GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIŠ- 
KIAŪSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 16 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.

ka reklama, kuri ne visais at
vejais tinka.

Susirinkusi didžiulė minia 
užsilaiko labai netvarkingai: 
ūžia, garsiai kalba, kai kurie 
ant suilų pasilipę žvalgosi, per 
garsiakalbius eina giesmių 
transliacija, nesivaržoma ir 
■juokauti. Deja, meldžiantis 
ne tik pasauliečių, bet ir vie- 
nuoliij nesimatė, o buvo ir jų
nemažai.

(Bus daugiau)

ROCKFORD, 111.
Mirė Robertas Petronis

Turėjome pertrauką: kurį 
laiką tarp vietos lietuvių nebu
vo mirčių. Bet štai dabar ir vėl 
mirtis mus aplankė. Jos auka— 
vos tik 48 metų amžiaus sulau
kęs Robertas Petronis. Liūdi jo 
tėvas Pranas Petronis, žmona 
Helen ir brolis Edvardas.

Velionis buvo antrojo pasau
linio karo veteranas. Tarp lie
tuvių mažai tebuvo žinomas, 
nes-nuo jų buvo nutolęs. Dirbo 
jis May Flower bendrovės sun
kvežimių vairuotoju. Mirties 
aplinkybės buvo tikrai nepa-

Bakalauro laipsniu Ramutis 
nepasitenkina: jis yra pasiry
žęs siekti magistro laipsnio. 
Tad šį rudenį jis išvyksta Į Sa
skatchewan© universitetą to
liau studijuoti. Minėtaš univer
sitetas jam yra paskyręs 3,000 
dolerių metinę, stipendiją. Da
bar jis dirba Northern Elec
tric bendrovėje, gaudamas 650 
dolerių per mėnesį.

Kai 1966 metais Ramutis 
Vilbikaitis rengėsi išvažiuoti Į 
Waterloo universitetą, aš pa
klausiau, kaip ilgai jis tęs stu
dijas. Atsakė, jog jis yra pasi
ryžęs studijuoti tol, kol gaus 
doktoratą.

Beveik nėra abejonės, kad 
jis ištesės. Linkiu jam kuo ge
riausios sėkmės.

J. šarapnickas

paprastos todėl, kad jis mirė 
savo vedybų dieną. O tai atsi
tiko taip: jis nusitarė vesti iš 
kaimyninio miesto našlę Helen 
Marlow. Po sutuoktuvių cere
monijos jaunavedžiai užsuko į 
vieną taverną pasilinksminti. 
Staiga Robertas pradėjo blogai 
jaustis. Buvo jis nuvestas į 
užpakalinį kambarį ir paguldy
tas. Kai jam dar blogiau pasi
darė, tai žmona iškvietė ambu- 
lansą ir nuvežė jį į ligoninę, 
kur jis ir mirė.

Tai tikrai nepaprastas įvy
kis, — toks įvykis, kokių, tur 
būti, labai retai tepasitaiko.

Atsargos generolas Benjamin Davis 
Jr. respublikony partijos yra siūlo
mas kandidatu į Clevelando miesto 
merus. Gen. Davis neseniai pasitrau
kė iš Clevelando saugumo direkto

riaus pareigy.
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1S7Q Plymouth-Duster

KAINA nuo S1.995-oo
25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 

Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, ■ 
G T X, FURY-DUSTER.

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

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURE.!)
X

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

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

Įsteigta 1923 metais Tek 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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VĖL PRADĖSIME
Vargšė ta kasdieninė duone

lė! Bet, sakykite, kaip be jos 
apsieiti?

Vėl žengsini į naujus mokslo 
metus, vėl susidursime su pa
našiais vargais ir rūpesčiais, 
kaip ir kiekvienais metais. Vėl 
stengsimės mūsąjį atžalyną su
vesti lietuviškosna mokyklos- 
na, kad tik jis.Iiktų su mumis, 
kad po mūsų neliktų “nors ir 
tvanas”.

Kasmet tas pat ir tas pat, lyg 
rupioji duona kasdieninė.

Gaila, praeitų mokslo duo
menys nebuvo perdaug džigūs. 
Labai mažai kur vaikų skai
čius lietuviškose mokyklose

MOKSLO METUS
padidėjo, o iš viso, jis bus ge
rokai sumažėjęs. Tai nieko 
gera nerodąs ženklas, nes sun
ku tikėti, kad lietuvių vaikų 
skaičius mažėja. Greičiau jau 
mažėja lietuvių tėvų skaičius...

Malame vis tąpat: lietuviai 
tėvai, leiskite savo prieauglį 
lietuviškosna mokyklosna, tai 
jūsų tautinė pareiga, čia lais
vas kraštas, visos tautybės įne
ša į to krašto rėmus savo dalį, 
tuo sukurdamos gražų paveiks 
lą, ir 1.1

Atoslūgio metu pajūryje galima pamatyti smėlyje vandens paliktu įvairiy "piešiniu". Du vyrai su .foto aparatais 
ieško įdomesniu smėlio skulptūrą. .

Bet ir miltus duonai malū
nas ar nemala kasdien?

Juo daugiau šnekų ir pokal
bių, juo daugiau įtaigojimų,

- Rusai lietuvių neapgynė ir neapgina
Rusams įvedus savo Įgulas Į Lietuvą ir Dekanozovui 

sudarius “tarybinės” Lietuvos kabinetą, tuojau buvo 
paskelbti “rinkimai” Į vadinamą “liaudies seimą”, “iš
rinkti” tiktai Sniečkaus pasiūlyti kandidatai, kuriems 
sovietu ambasadorius Pozdniakovas pradėjo pasakoti 
apie reikalą prijungti nepriklausomą Lietuvos valstybę 
prie Sovietų Sąjungos. “Rinkimų” į “liaudies seimą” me
tu Venclova, Mickus, Paleckis ir kiti tvirtino, kad niekas 
nesikėsins Į Lietuvos nepriklausomybę, bet “rinkimams” 
pasibaigus pradėta giedoti visai kita giesmė. “Liaudies 
seimą” apsupo raudonarmiečiai su čekistais, kurie grą- 
sinimsiais privertė pravaryti nutarimą Lietuvą įjungti į 

, Sovietų Sąjungą. Keli atstovai protestavo prieš tokį “nu
tarimą” ir prieš nelegalų būdą tokiam nutarimui 
pravesti.

Šių metų rugpjūčio 3 dieną suėjo lygiai 30 metų, kai 
Motiejus Šumauskas su A. Preikšu nuvežė į Maskvą nele
galiai rinkto “liaudies seimo” prašymą, kad Lietuva bū
tų priimta į Sovietų Sąjungą. “Prašymas”, aišku, buvo 
patenkintas ir Lietuva, šimtmečius kovojusi dėl savo 
laisvės ir 1918 metais tapusi nepriklausoma, brutalia 
rusų jėga buvo okupuota ir išprievartauta. Komunistai 
Šumauskas su Preikšu, vykdydami Rusijos komunistų 
partijos centro komiteto įsakymą, formaliai įteikė ru
sams “prašymą” prijungti Lietuvą prie sovietų Sąjungos.

Vakarų pasaulis yra informuotas apie šią Rusijos 
komunistų apgaulę, todėl Lietuvos prijungimo prie So
vietų Sąjungos nepripažįsta. JAV tariasi su rusais Įvai
riais tarptautiniais klausimais, bet Lietuvos pagrobimo 
nelegalizuoja. Šiuo klausimu nedarė rusams nuolaidų 
demokratinė JAV administracija, atsisakė nuolaidas da
ryti ir dabartinė Nixono administracija. Prieš Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo valstybes rusų prievartos aktai nebus 
pripažinti, kol Amerikoje bus lietuvių, pasiryžusių pa
dėti gimtiniam kraštui atgauti laisvę. i

Kaip Dekanozovas, taip ir Pozdniakovas tvirtino, 
kad Sovietų Sąjunga apginsianti nedidelę Lietuvos vals* 
tybę nuo kitų valstybių užpuolimų. Jiedu tvirtino, kad 
lietuviai galėsią ramiai dirbti, savo ūkį gerinti ir kultūri
nes vertybes puoselėti. Okupantui pasišokęs tarnauti 
Petras Cvirka tarp kitų dalykų šiuo klausimu “Darbo 
Lietuvoje” šitaip rašė:

“Mes trokštame prisijungti prie galingosios So
vietų Sąjungos, todėl, kad nenorime likti maži ir ap-

leisti imperialistinių skerdynių aky vaizdoje”. (“Dar
bo Lietuva” 1940 m. liepos 10 d.)
Šitas Petro Cvirkos keliais atvejais kartotas troški

mas neišsipildė. Galingoji Sovietų Sąjunga, savo susita
rimu su naciais užkurusi Antrąjį Pasaulinį karą, neap
gynė Lietuvos nuo agresorių. Cvirkos argumentas buvo 
tuščias, nes Sovietų Sąjunga buvo bejėgė ginti Lietuvą. 
Nespėjus vokiečiams pradėti karo veiksmų, ne tik pir
mose fronto linijose, bet ir pačiame Kremliuje buvo di
džiausia suirutė. Stalinas, vyriausias sovietų karo jėgų 
vadas, tiek buvo vokiečių veiksmų parblokštas, kad ir su 
artimiausiais savo bendradarbiais. negalėjo tartis ir kai 
bėtis. Vokiečiai jau veržėsi į Lietuvą, Gudiją ir Ukrainą, 
o Stalinas vis dar netikėjo. Pafrontėjebuvę sovietų karo 
vadai bėgo Į Rusijos gilumą, o sovietų kariuomenės da
liniai be jokio mūšio rankas kėlė aukštyn ir ėjo vokiečių 
nelaisvėn. Galvos nepametė tiktai Lietuvoje veikusi so
vietų policijos vadovybė. Čekistai susigaudę įtakinges- 
nius lietuvius komunistus, susisodino Į sunkėvžimius ir 
išsivežė Į rytus. 1WW-

Galingoji Sovietų Sąjunga neapgynė mažos Lietuvos 
karo pradžioje, nepajėgia jos apginti ir šiandien. Kaip 
lietuviai negalėjo ramiai dirbti ir gyventi vokiečių oku
pacijos metu, taip jie neturi tos ramybės ir šiandien. Lie
tuvoje rusai laiko didelius kariuomenės ir policijos garni
zonus. Rusai išsikovojo teisę sauvaliauti Lietuvoje^ prieš 
juos niekas nedrįsta rankos pakelti, bet lietuviai dar ir 
šiandien neturi paprastam gyvenimui reikalingos ramy
bės. Ne tik pačiame Vilniuje, bet ir tolimiausiose provin
cijose siaučia žmogžudžių gaujos, kurių policija niekad 
neišaiškina ir nesūima. Jų neišaiškina, nes dažniausiai 
tie nekaltų žmonių žudymai daromi Lietuvoje laikomų 
rusų kareivių. Žinios iš Vilniaus sako, kad'rusai nužudė 
gabų fotografą Liutayarą Mikėną.

Lietuvon nuvažiavusių Amerikos lietuvių- neišleidžia 
Į kaimus ir miestelius. Neišleidžia, nesibijo, kad 'parva
žiavusieji amerikiečiai nebūtų užpulti, apiplėšti ar nu
žudyti. Taip nuvažiavusiems 'aiškina įvairūs , palydovai. 
Jeigu kuris vis dėlto iš Vilniaus išsprunka, ir išvažiudja 
pas savo brolį ar sesrį, tai tolų gaudo ir veda į sovietinį 
teismą. Jie žino, kad į kaimą nuvažiavęs-nieko blogo ne-
padarys, bet jie nenori, kad jis-pamatytų tą vargą, ku
riame lietuviai gyvena, ir pajustų tą baimę, kurią lietu
viams atnešė sovietų okupacijai

Sovietų Sąjunga neapgynė. Lietuvos nuo karo, pavo
jaus, ji nepajėgia apginti ramių krašto-gyventojų ir ka
ro veiksmams pasibaigus. - ■ <-i,- - v • -

juo daugiau raginimų — tuo 
galima būti pačiu tikriausiu. 
Juk draugauja ir susieina vai
kų tėvai tarpe savęs. Žino, kad 
Jonas ar Petras savo vaikų ne
leidžia į lituanistines. Kodėl 
nepajudinti to klausimo? Ko-
dėl mano vaikas lanko, o tavo 
ne, mielas bičiuli?...

Kad ir tas tavo bičiulis atsi
sakytų leisti, bet bent sužino
tume, kodėl tėvai tokio nusis
tatymo. O tas yra labai svarbu. 
Žinant vienokias ar kitokias 
tėvų priežastis, jau galima ieš
koti būdų tas priežastis panai
kinti.

Viena, ką vertėtų dar kartą 
pabrėžti: lietuvių ar kokios 
kitos kalbos mokymas vaikų 
tarimui (akcentui) nepakenks. 
Dėl ito tėvai gali būti ramūs, 
nors ir mokydami savuosius' 
lietuvių kalbos, ją laikydami 
ne sava, o svetima kalba. Sve
timos kalbos mokomos visose 
Europos mokyklose, ir griežtai 
reikalaujama, kad baigę gim
nazijas (vidurines mokyklas) 
mokėtų dvi svetimas kalbas. 
Gal būt, mokinys neišmoksta 
tų svetimų kalbų visai tvirtai, 
pats silpniausias ir tinginiau
siąs, bent tiek, kad gali lais
vai susišnekėti visais kasdieni
niais klausimais..

Kiek jiems pakenkė savos 
kalbos mokėjimas?

Bet čia, Gerbiamieji, sveti
mu kalbų mokymas; Ką šnekė
ti apie savąją lietuvių kalbą? 
Argi nepastebime, nors ir nė 
tiek daug, kada gražutis lietu
viukas dobilėlis ar mergaičiu
kė, vos pražydusi lelijėlė, ne
pajėgia suprasti, ką mes jiems 
sakome...

Tai mato, net iš okupuotos 
Lietuvos atvykstą. Nors iš jų 
daugelio mintys mums nepri
imtinos, nes jie yra išmokyti, 
ką sakyti, ką nutylėti, ir t t.,

kalbos mokėjimas yra užten
kamas inteligentiškai ir kultū
ringai asmenybei?

Iš grynai praktiškosios pu
sės: moką daugiau kalbų, len
gvai gauna geras ir gerai ap
mokamas tarnybas. Ypač šia-
me krašte tokie dažnai ieškote 
ieškomi.

Norėčiau pasiūlyti šį tą pa
čioms lietuviškoms mokyk
loms, būtent, stiprinti vaikų 
politinį .paruošimą. Jau apie 
tai ne vienąsyk esame šnekėję, 
tačiau pasekmių ne per dau
giausia. Kr. Donelaičio m-los 
įsivedė Bendruomenės mokslo 
kursą. Sako, labai padeda, ir 
vaikai daug ko išmoksta dau
giau. Jonas Jasaitis yra to kur 
so pirmūnas: jis ir dėsto mo
kykloje, ir'žada paruošti kon-

s* spektus.
Taigi, ar nebūtų galima pa

gilinti kursą ta prasme, kad 
nelengvai bręstančius jaunuo
lius pagautų pašalines įtakos, 
siūlančios visokius “kultūri
nius bendradarbiavimus” sū 
okupanto agentais. Dabar, de
ja, atsiranda suklaidintų, la
bai blogai veikiančių savo ben
dramokslius; .

Ir kitos mokyklos galėtų to
kį Bendruomenės kursą pra
dėti, tik jis galėtų būti pastip
rintas Lietuvos Laisvinimo 
Veiksnių pozicija ir įtaigbji- 
mais. Kada priaugantysis jau
nimėlis bus supažindintas su 
esminiais bruožais, bus leng
viau ir jiems ir mums.

Nežinau kaip Jums, . Mtė> 
las Skaitytojau, bet man atro
dytų, kad siūlomas atskiras 
tautinio auklėjimo7 kursas" ne
reikalingas. O štai dėl ko. Lie
tuvių kalba, Lietuvos geogra
fija, Lietuvos istorija tauti
niai šokiai, dainos yra juk ne 
kas kita, o tautinis auklėji
mas. Pagaliau, kiekvienas mo-

tačiau daug kas iš jų nusistebi 
lietuvių vaikų silpnoku savo 
kalbos mokėjimu.

Ką turėtų sakyti, kalbą, ra
šą, skaitą keliomis kalbomis ar 
keliolika kalbų?

Pasvarstykime, ar vienos

Bendruomenės, supažindini-* 
mas su bendru nusistatymu v i-į 
sai lietuvių išeivijai, ar jį vaj 
dintume politiniu ar ne (gal, is 
tiesų, žodis “politinis” ęia ne-< 
labai tiks) būtų tik tautinio 
auklėjimo dalimis.

«

Vienąsyk, LB Čikagos Apy
gardos Valdybos suruoštame 
paskaitų cikle, iškilo klausi
mas, kad ■ pirmiausia reikėtų 
ne mokinius įstatyti Į kelią, bet 
"kai kuriuos makytoj'us.

Iš tikrųjų, gal ir būtų priim-l 
tina, be jokios blogos valios| 
parodymo kam. nors, turint! 
prieš akis tik vieną tikslą, t y. i 
vaikp stipresnį susipratimą J 
tautine ir valstybine prasmėj 
— paruošti, porą paskaitų ir| 
mokytojams. Tai yra priimtai 
visuose pasaulio kraštuose.

LB čikagiškės Spaudos — Iiį: 
formacijos Komisija, kiek pa-£ 
jėgs, mėgins pasišnekėti su? 
apygardos ribose veikiančiu 
lietuviškųjų mokyklų vadovy-1 
bėmis, kelti spaudoje- gerove^, 
ir negeroves, gal mėgins ir ap-t 
lankyti vieną kitą klasę ar pa-£ 
vienį . mokinį, susipažinti su| 
nuomonėmis ir siūlymais —g 
mėgins visuomenę sudominti^ 
lituanistinėmis mokyklomis irt 
jų svarba ir veikla, švietimo | 
vajus šįmet skelbiamas nebus, | 
nes naujoji valdyba per vėlai | 
perėmė pareigas^ be to, ir Ta-1 
rybds rinkimai išmušė iš įpras- | 
tų darbų. Tačiau kviečia visus, | 
kaip tik kas gali, /prisidėti prie |
Ii AL-iTncl’rGn o vvlrl m n c+tlietuviškojo auklėjimo stipri
nimo, — vieną kitą žaliuką pa
aukoti, dragus įtaigoti, neuž
mirštant, kad ir vaikams lie
tuviškos pamaldos ‘ tampa lyg 
ir antrąją lituanistine mokyk- i 
la.

NAUJIENŲ
t

kytojo žodis ar nebus tautinis 
auklėjimas?

Tautinis-auklėjimas yra vis
kas, kas lietuviškoje mokyk
loje kalbama, rašoma, veikia
ma, įtaigojama.

Taigi, tokie nauji kursai:

įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 16 dieną
BUČO SODE
Willow Springs, 111.

Visi kviečiami dalyvauti

E

I
I
I
i f

1 VLADAS CIVINSKAS

BRANGIEJI AKMENYS 
63.

Labiausiai vertinami grosularai yra 
gelsvai raudonos, taip vadinamos auroros 
spalvos, išviršine išvaizda neišskiriamai 
panašūs į hiacintus ir brangenybių preky
boje žinomus hiacinto hesonitų ir hiacinto 
grosularų vardais. Akmens spalva pagrin
dinai pasikeičia, priklausomai, kaip į ją 
žiūrime, o tai retas fenomenas ir tarp bran- 

į- fijŲJU akmenų. Pavyzdžiui, hiacinto gro- 
sularas, žiūrint iš toliau, atrodys degan- 

x čiai oranžinis, beveik raudonas, bet iš ar
čiau, prinešus prie pat akių, raudonumas 
dingsta, ir jis atrodo puikus aiškiai gelto
nas akmuo. Taip pat jis žymiai gražesnis 
lempos ar žvakių, negu dienos šviesoje, o 
tai vėl ypatybė, kuri svetima ir pyropams, 
ir almandinams.

Hiacintinės spalvos grosularai tiek pa
našūs į tikruosius hiacintus, kad iki 18 a. 
pabaigos niekas nemanė, jog čia esama 
dviejų akmenų. Ceylonc šie abu akmens 
randami tose kasyklose, iki šiol mažai te- 
sivarginama jų išskyrimu ir abu parduo
dami hiacintų vardu ir kainomis. Atrodo*, 
kad dabar jau nėra sunkumų juos išskirti 
vieną nuo kito, o betgi tikra, kad tarp hia
cintų; paplitusių papuošaluose, daugiau, 
negu pusė, yra tikriausi grosulariniai gra- 

• natai.. Kaip atlaidžiai bežiūrėtume į šį reiš
kinį ir kaip beteisintume brangenybių par
davėjų klaidas, verta neužmiršti, kad tarp 

parduodamų grosularinių granatų per 
klaidą atsiradęs hiacintas yra didelė re- 
tenvbė. V

Grosularai savo chemine sudėtimi yra 
kalcio — aluminio silikatai su trupučiuku 
geležies ir mangano kalcyje akmens spal
vai. Akmens lyginamasis svoris tarp 3.6 — 
3.7 (hiacinto 4.6 — 4.7), kietumas — 7.25 
(hiacinto —7.5). Hiacinto blizgesys stip
resnis ir daugiau deimantinis, grosularas 
turi, daugiau stiklinio blizgesio. Bet leng
viausia šiuos akmenis atskirti vieną nuo 
kito, patikrinus jų refrakciją. Hiacintas 
yra dvigubos refrakcijos akmuo, ir koks 
jo. šlifas bebūtų, briliantinis ar emeraldi- 
nis, žiūrint iš viršaus, kiekviena dviejų 
plokštumėlių susikirtimo linija visada at
rodys dviguba, tuo tarpu grosularo plokš
tumėlių susikirtimo linijos visada bus pap
rastos ir aiškios. Ir hiacintai, ir grosularai 
dažniausiai sutinkami briliantiniame, kar
tais emeraldiniame šlife. Apvaliuoju šlifu 
šie akmens nešlifuojami.

Beveik visi grosularai ateina iš Ceylo- 
no. Po šiek tiek šių akmenų randama ke
liose Europos vietose (Tirolyje, šveicarų. 
Alpėse) ir kitur. Pietų Afrikoje yra neifiaža 
agrastiniai žalio, bet visiškai neskaidraus 
grosularo, brangehybių prekyboje žinomo 
Pietų Afrikos jado vardu.

A n d r a d i t a i
Šie akmens — andraditai — ne tik pa

tys gražiausi ir brangiausi visoje granatų 
šeimoje, bet grožiu ir puikumu konkuruo

ja su tokiais akmenimis, kaip emeraldai 
ir deimantai. Jų pasitaiko geltonų ir juo
dų, kurie iš esmės neįdomūs ir menkaver
čiai, bet akmuo puikus yra tik savo nepa
kartojama emeralcĖniai žalia spalva, ku
ria jis neatskiriamai lygus enieraldui, ir 
šios spalvos akmenų šviesos didele refrak- 
cija, priartinančia jį prie deimanto, dėl 
ko minėrologijojė jis dažnai vadinamas 
diamaritoido (deimantui tygus) vardu.

Andraditai atrasti tik praėjusio am
žiaus vidury’j e Uralo kalnuose, vakarinėje 
Sisersko distrikto pakraštyje, serpentino 
uolose prie Bobrovkos upelio, netoli jo 
santakos,su Chusovaja upe. Pradžioje, jie 
buvo palaikyti emeraldais ir išdidžiai pa
vadinti Uralo emeraldų vardu, tuo aiškiai 
pabrėžiant, kad rusams nėra reikalo gro
žėtis emeraldais, randamais Kolumbijoje 
prie Muso. Betgi netrukus paaiškėjo, kad 
šie akmens už emeraldus žymiai minkš- 
tesni,- jų-lyginamasis’svoris žymiai dides
nis ir cheminės savybės visai kitos. Aišku, 
tatai smarkiai sukrėtė jų-kainas, bet ir 
dabar jie išlikę savo verte tarp pačių bran
giausių akmenų, geriausių specimenų kai
nomis prilygsta žemesniąsias emeraldų ir 
vidutines safyrų kainas^

Brangiųjų akmenų prekyboje šie ak
mens sutinkami “Uralo emeraldų”, “Ura- 
linių- emeraldų”, “Uralo olyvinų”, “Sibiro 
chrysolitų?, diainantoidų ir kitais vardais. 
■Mineralogijoje toleruojamas tik vienas 
diamantoidų papildomas vardas, o visi 
kiti atmesti, kaip aiškiai klaidinantys.

Andraditai savo sudėtim yra kalcio 
geležies silikatai. Trupučiukas chromo 
priemaišų akmeniui duoda puikią žalią 
spalvą. Akmens lyginamasis svoris — 3.85 
(emeraldo — 2.71), kietumas pagal Mohs 
skalę 6.5 (emeraldo — 8). Jis yra pats 
minkščiausias iš visų brangiųjų akmėtfų 
kokybės granatų, tinka medalionams, sa
gėms ir visiems kitiems papuošalams, tik 
žieduose reikalingas didesnio atsargumo.

Geltonieji andraditai dažnai vadinami 
topazolitais. Savo išvaizda jie nuo topazo 
labai toli, be to, nedidelio kietumo, todėl 
ir kainomis yra tarp pačių pigiausiųjų ak-' 
menų. Juodieji andraditai vadinami me- 
lanitais ir dažnai sutinkami tiktai gedulo 
papuošaluose.

Uralas nėra vienintelė vieta, teikianti 
žaliuosius andraditus. Paskiausiu laiku 
turtingi šių alpnenų depozitai atrasti Tan
zanijoje, Afrikoje, iš kur jie dabar domi
nuoja visą brangiųjų akmenų rinką.

Kiti g r an a t a i
SPESARITAI — spalva ir išvaizda la

bai panašūs į grosularus. Sudėtyj — man
gano — aliuminio silikatas, kietumas — 
7.25, lyg. svoris — 4.20. Labiausiai verti
nama spalva — aušros raudonumo, bet pa
sitaiko rudai raudonų, geltonai oranžinių 
ir oranžiniai rudų. Vardas kilęs nuo Spes
sart kalvų Bavarijoje, kur jų tačiau nėfa. 
Akmens labai reti, randami smulkiais kris- 
talais.nuo 1 iki 3 — 4 kt dydžio. Didžiau
sias rastas spesaritas yra 100 kt dydžio, 

bet menkos kokybės. Po truputi randama | 
Ceylone, Minas Gerais Brazilijoje, Virgi- I 
nijoje, Neva do j e, Australijoje ir Mada-.

• gaskare.
* RODOLITAI — rožinės ir violetiniai 
^raudonos spalvos granatai, sudėtim — ge- į
ležies aliuminiaus ir magnio aliuminiaus 
silikatai, skaidrūs, gerų spalvų, tinkami 
visiems papuošalams, t ik labai reti. Ran
dami N. Karolinoje, Ceylone, o po 1946 m. 
ir Grenlandijoje.

URAVORITAI — žali akmens, kalcio 
— chroma silikatas, bet randamas tokiais ; 
mažiukais kristalais, kad papuošalų ga
myboje visai nenaudojainas. Pirmieji ura- 
vbritšl aptikti Urale, dabar jų randama 
Pirėriėjuose, Himalajuose ir Silezijoje.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

TERRA
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

Brangieji akmenys — Aukso ir kt papuošalai — 
Šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab
ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 3237 W. 63rd St, Chicago, IIL
’ Tielef. 434-4660

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “Naujiena s”
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DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STREET
Ofiso t«l«f^ PRospect 8-3229

Rezid. tolefu WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždaryu 
Ligonius priima tik susi tarus.

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA ik MUlfcKŲ LIUOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neaisinepią, saamninti 374-dul2

DR. S. BIEZ1S
fviaf.: PKospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3148 WteST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKtai anlraaiemais ir penktadieniais 
l'reciaa. ir seKmari ofisas uždarytas.

Rėza 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SUKObUN 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 
, Rezid.; 388-2233 

OFISO VALANDOS.
rirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
anirao., penKUidienį nuo 1—5, tree, 

ir se&ua. Ūkiai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą parėmė 
optomeinstas

DR. EDMUND E. CiARA
X/V7 »W. OiKtCi

1 ei.: GR 6-24U0
»-L pagai susilarnną: Pirm., ketv. 
*—t, - t—s, anirau., penki. 1U—4, ir 

~sesuo, iu—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

-DR. W. M. EISIM - EiSINAS 
ar.usck.ma ir murERŲ liuos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
8132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambuti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYUYlOJAS IR CrilKURSAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.:' Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tek ofiso: PR 8-7773/ rez.:-PR 64732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8,

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

DR. L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
24S4 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir penktai 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 vai. >
" Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis, Pritaiko akinius it 

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

Beverly Shores vasaros saulėje
Paleido vasarėlė šilumą vi

somis dūdomis. “Erkandišė- 
nai” dūzgia visomis palangė
mis, bet jokio “kandišeno” 
lauke. Net ir vėjas aptingęs vos 
alsuoja. O saulutė, kaip žmo
nės sako, žeme raičiojasi... 
Ne tik žemė, bet ir stogais ir 
indžiu šakose šypsodamos tvis
ka ir pilnomis saujomis beria 
savo dovanas. Negi ištversi 
tokiomis dienomis visą laiką 
užsidaręs prie tų “kandišenų”.

Skambina Stasys. — Mau- 
kim, girdi, kur nors už miesto. 
Jau kaip ledas “aibole” baigiu 
ištirpti, o tų visokių suodžių 
dar spėsim prisikvėpuoti

Kur gi ant greitųjų daugiau

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
ii {vairių atstumų* 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tel.: F Rentier 8-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė ' 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N AS
2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GRADINSKA”
ORO VĖSINTUVĄ

PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 

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

Į

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS ; 

Visos programos iš WOPA,

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629

DAR VIENA 

EKSKURSIJA

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

'PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

-VaL:-antrad. nuo 2—5 po pietų, 
icivirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso talefu 776-2880 
-‘Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Šių metv rugpjūčio 31 d.

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 KASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tolu PR 8 ■ 1223
OFISO V AL: pirm., antrad.. trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET x 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 

-Rezid. telef.: Gibson 8-6195 
. Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 

valandos skambinti telefonu HE 4-212. 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

jei ne į Sandūnus. Patraukiam 
senųj Chicagos lietuvių keliais, 
kuriais jie važiuodavo ieškoti 
pavėsių. Nevažiuojam greit
keliais, bet laikomės vis ar
čiau Michigano ežero krantų. 
Pravažiavom rafinerijų kvapą 
užimantį pragarą ir pasinėrėm 
medžių pavėsiais pridengtuose 
keliuose. Gal tik įsivaizduoja
me, o gal taip iš tikro yra, kad 
traukiame į plaučius gryną 
nektarą.

Štai ir Marquette parkas. Ne 
tas, kur po Alvudo vėliavomis at 
silankę vaišinasi cepelinais ir 
lietuviška gira, bet ir Indianoj, 
tuoj už Gary yra irgi Marquet
te parkas. Visokio ūgio ir vi
sokio amžiaus žmonių daug, 
bet dauguma vaikšto prisiden
gę tik tas kūno vieteles, kurias 
nenori saulei rodyti... \

Čia apsižvalgę per žaliuojan 
čius gojus ir krūmokšnius pa
traukiame toliau į rytus, štai 
buvusi vila “Palanga”, mažu
tė bažnytėlė, o peršokus kal
nelį ramybėje paskendusi Mil
dažių vasarvietė. Vieni besi
šnekučiuodami sėdi medžių 
pavėsiuose ir gaivinasi kokiais 
nors vandenėliais, o kiti trau
kia paežerėn, ar jau grįžta 
įraudę lyg vėžiai, arba kaip 
perėję per rūkyklą kumpiai. 
Mus pasveikina ponios Jadvy
ga ir Birutė. Vos pažinome pa
keitusias spalvą ir* tualetus. 
Pakvietė kartu papietauti. Kur 
čia atsisakysi, ypač kad ir mes 
apie tai jau galvojom. Pralei
dę valandą kitą su jų mielom 
šeimom, patrakėme paežere 
toliau.

Žemai pakrantėje banguoja 
išdidus ežeras, o įkalnėj me
džiuose skęsta prabangios, 
daugumoj turtingesnių lietu
vių vilos. Va ir pats Beverly 
Shores downtaunas. Vilos sto
vi kai pir stovėjusios prieš ke
letą metų, tik daugelio jų sa
vininkai jau pasikeitę. Nėra 
dailininko Kačerausko, Balto, 
Kalvaičio. Nėra Džiosefinos 
su Bilu, kurie vasarotojus Rau
dondvaryje vaišindavo skaniai 
pagamintais grybais. Daug 
nuosavybių pėrėj o j au į kitas' 
rankas.
■'Nuotaikos irgi jau ne tos. Vi

los vasarotojais būdavo pri
kimštos nuo apačios ligi stogo. 
Teko ir po medžiais nakvoti. 
Visur ūždavo kaip Alvite per 
šventą Oną. O vakarai, vaka
rėliai!^.. Kiek romantikos, 
kiek koketavimo įr įsimylėju
sių porelių šnabždesio, tik 
mėnuli galėtu pasakyti. Ma
mos būdavo negali dukrelių 
sugaudyti. Čia buvo ir čia iš
slydo ly glydeka—

Būdavo pritemus skamba dai
nos, trenkia muzika ir sukasi 
poros to paties mėnulio stebi
mos. Jį, tur būt, tik astronautų 
vizitas daugiau nustebino. Kiek 
ten būdavo ir iš gretimų vilų 
siunčiamų keiksmų, kad neduo
da miegoti. •

Gražus tada buvo jaunimėlis. 
Tarp jų nesimatė nei purvinų 
kūtvėlų, nei parkotikų prisiriju
sių išsivėpėlių. Kas be ko. Ir 
iš jų atsirasdavo kurie patrauk
davo tiesiai iš bonkos. Mat, 
anot dr. Adomavičiaus, sekė pa
vyzdį savo nesubrendusių dva
sioje tėvų. O gal prisimindami, 
kaip dar mama bebliaunančiam 
Įkišdavo žinduką. Dabar tas 
jaunimas jau turi savo šeimas 
lir augina savą jaunimėlį. _ Daug 
jų matome baigusius aukštus 
mokslus ir dirbančius aukštuose 
postuose.

Tokios mintys sugrįžo aplan
kius Sandūnus. Bet ir dabar 
ten netuščia. Švarus paplūdi
mys, J-pač savaitgaliais, kaip 
grybais pasipuošęs Įvairiaspal
viais skėčiais. Skaidriame eže
ro vandeny krykštauja būriai iš 
miesto pabėgėlių. Netrūksta ir 
jaunimo, ypač pačio mažiausio.

Nuolatiniai Beverly Shores 
gyventojai ir visuomeninėj vei
kloj stiprūs. Turi savo Beverly 
Shores Lietuvių klul>ą ir daug 
darbščių veikėjų. Kas ten neži
no dr. Valantiejaus su žmona,

Los Angeles nužudyta filmy aktorė 
Sharon Tate, dėl kurios nužudymo 
kaitinamas Charles Manson su hipių 

gauja.

TRUMPI SIJONAI BAŽNYČIOJ
Anglijoje ekspertai nustatė, 

kad trumpi sijonėliai bažnyčioje 
pagerina akustiką, dėlto pagei
dautina, kad moterys ko dau
giau į bažnyčias eitų mini-sijo- 
nuotos.

Ką mini-sijonai turi bendra 
su akustika? Pasirodo, kad tu
ri daug ko: ilgi sijonai bažnyčio
je prislopina vargonų ir gies
mių garsus!

Jonynų, Mildažių ir kitų veiklių 
lietuvių. Jie ten suruošia įvai
rius minėjimus, šventes, o links- 
mesniam pabuvojimui — balius 
ir piknikus.

Ši jauki vietelė ir čikagiečiams 
labai patogi, švilptelėjai apie 
pusantros valandos ir semk visu 
glėbiu ganitos beriamus malo
numus. Ypač patogu tiems, ku
rie negali ilgesniais laikui ati
trūkti nuo didmiesčio.

Taip ir mes paglamonėti sau
lės ir Michigano ežero švelnių 
bangų, saulei slepiantis ten kaž
kur už padūmavusios Chicagos, 
susirinkome prie vilos. Po va
karienės girkšnodami kiekvie
nas pagal savo skonį pasirinktą 
vandenėlį, dar ligi vėlos nakties 
tęsėme simpoziumą apie viso
kias šių dienų lietuviškas ir pla-____
eiojo pasaulio problemas. Nors luistai.

— Devyni Amerikos marinai, 
kurie užsispyrę nešioti ilgus 
plaukus, kaip dabar nešioja hi_ 
piai ir šiap jaunuoliai, buvo tei
siami. Už neklausymą Įsakymo 
nusikirpti plaukus jie gavo po 6 
mėnesius sunkaus darbo karei
vinėse ir prarado privilegiją iš
eiti Į miestą. Marinas negali 
publikai pasirodyti apskretęs ir 
apžėlęs.

— Čekų pasienio policija suė
mė 21 amerikietį, atostogau
jantį vakarų Vokietijoje ir per 
neapsižiūrėjimą peržengusį če
kų sieną. Suimtas ir vokietis, 
kuris atvykusioms turi tams ro
dė pasienį.

(PUTRAMENTAS)
tarp mus visuomeninių ir politi
nių reikalų žinovų netrūko, bet 
vistiek nepriėję jokio sprendi
mo nuėjome poilsio.

P. Venclova
RE!-P

t

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
GF.I.F-S VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 I

ndol« 
gražiausios sėšėa ir vainikai, antka

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

į TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

-I
I

■

Prof. Vaclovo Biržiškos

.

♦ šeštadįeni netoli Da Nango 
įvyko susirėmimas tarp Įsiver
žusių šiaurės Vietnamo karių ir 
amerikiečių. Buvo užmušti 7 
amerikiečiai ir žuvo 46 komu-:

1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef.; TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIK
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois
Laidotuvių direktoriai:

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

DOVYDAS P. GAIDAS, GERALDAS Fe DAIMID 

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu-adresu:

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

ambulance 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n t., 336 psl.
2. Juozas- Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. ..................... ....... _...—
3. M. Zošėenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. -------------
4. Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl_______ ____________________
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.
6. ” ------------------------------- “ *

7. Prof. V. 'Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ----- ---------- $2.00 ir

8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl------------------------------

10. “ ’

TUVA. 699 psl______ ____________ __ ___________

J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 psl. ___ _

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.

VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
- ir darbai. ---- -------------- ---------------------------------- _----

Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS] ______ _______
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 

viršeliais $2.00. kietais __ -__ ________ _

11.
12.

13. Juozas Švaistas, PETRAS SIRVOKAS, 228 psi.________ :
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. -------- ...
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ............ ......

, 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION
17. ~ ......... ....................................‘ --------- -
18.

19.

20.
21.

BUTKUS - VASAITIS
$5.00
$3.00
$2.00

$12.00.

$130

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

$4.00
$2.00
$5.00
$5.00

$10.00
$3.00

$1.00

$*.00
$4.00
$2.50

Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ___
Kip--»s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. ______________________________________
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl. 

angliškai. ---- ----------------------- -------- ------------------
Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl._____
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, Hl. 60608
a.

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-TOC?
3

STEP. C. LACK IK SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

t

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

s 
j v 
f

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

_ VISI LIETUVIAI BIZNIERIAU___
GARSINKIT’ĖS "NAUJIENOSE

—■"■liOM, I —Į.... . (filial 4 * **'***‘’

•NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— TUESDAY, AUGUST 11, 1970
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PETRAS SIMONeLIS

f

TEL. 925-60152735 WEST 71st STREET

A. & L. INSURANCE & REALTY

I pa-

HOME INSURANCE

i
I
I

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. ji. Žemė — Pardavimui

Naujieny pirmojo puslapio redaktorius Algirdas Pu
žauskas išvyko atostogų, iš kur parašė:

"Įvairios riaušės, karai, nelaimės 
Wisconsine nieko nesako.
Liko tik vienas rūpestis, baimė: 
Kur pasidėjo lydekos?"

Redaktorius į darbą sugrįš rugpiūčio 30 d.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliy draudimai.

riuo buvo įsteigtas generalinio j 
paštų viršininko postas, o 1829! 
metais valdžia tą postą pakėlei 
k i prazidentinio kabineto na-; 
io.

Buvusio 6-to pėst. P. K. M. 
triko karių grupė bendromis 

paslangomis rašo to pulko is
toriją iki jo pirmo išformavi- 
; mo, t. y. iki 1926 m. rugpiūčio

ATS ŠAUKIMAS
l buvusius 6-to pėst Pilėną 

Kunigaikščio Margelio pulko 
karius

i 
V

■&!I

į:

1

PERTVARKYS AMERIKOS PASTA
WASHINGTOXAS (UPI) .

Praeitą savaitgali Atstovų Rū
mai po trumpų debatų 339 Bal
sais prieš 29 priėmė jau anks
čiau abiejų rūmų jungtinio 
komiteto priimtą istorini bilių, 
kuriuo .pirmą kartą po 1829 
metų reformuojamas JAV-bių 
paštas.

Priimtasis bilius persiųstas 
prezidentui Nixonui, kurs ti
kima ji pasirašys dar šią savai-

1. Mums dar trūksta papil
domų žinių apie sekančiose 
kautynėse pasižymėjusius ka
rius, apdovanotus Vyčio Kry- 

jžiaus odrinu:
a) 1920 m. kautynėse su len

kais,
b) 1923 m. vasario 16 — 23 

d. kautynėse sū lenkais Onuš
kio sektoriuje, tarp Strielčiš- 
kių ir Leipūnų.

1938 m. lapkričio mėn. 19 d. 
paskelbti “Karyje” pulko pasi
žymėjusių karių sąrašai yra

tvarkys ir prižiūrės Rudeninio 
Naujienų pikniko automobilių 
trafiką. Kartu su juo dirbs šie 
Amerikos Legiono nariai:

George Jonikas , -'5'
Adam Anderson • •'
Tony Yuknis
Joe Malina ir
Al Kilkus

Automobilistai galės lengvai 
ir saugiai įvažiuoti ir išvažiuoti 
iš rugsėjo 21 d. pikniko, jei 
klausys trafiko tvarkytojų nu
rodymų.

PAŠTO REFORMA-

*. šiuo bilium Jungtinių Vals
tybių paštas išimamas iš Kon
greso kontrolės ir .padaromas 
nuo jo nepriklausoma valdine 
įstaiga. Reforma numato vie
nų metų bėgyje pertvarkyti vi
są paštų organizaciją. Numa
tyta visiems 750,000 pašto tar
nautojams pakelti 8 nuošim
čiais algas ir nedelsiant pradė
ti organizuoti pašto tarnautoji! 
uniją. Naujoji pašto Įstaiga 
vadinsis “U. S. POSTAL SER- 
vice”. Generalinis pašto virši
ninkas šią reformą pravedus, 

• nebebus prezidento kabineto 
narys, kaip buvo iki šiol, ir 
nepriklausys nuo jokių politi
niu itaku. Prezidentas skirs 
devynis “pašto gubernatorius”, 
kuriuos aprobuos Senatas; tie 
gubernatoriai išrinks pašto ge
neral. viršininką ir jo asistentą. 
Prezidentas taip pat paskirs

penkių asmenų nepriklausomą 
komisiją, kuri nustatys pašto 
ženklelių kainas, taip pat pa
skirs vienuolikos asmenų pa
turimąją tarybą. Pašto Įstaiga j nepilni, 
bus autorizuota užtraukti iš 
valstybės iždo paskolas ir leis
ti bonus pašto administracijos 
atstatymui ir pagerinimui.

PAKELS PAŠTO
ŽENKLŲ KAINA

Pirmasis Atstovui Rūmų pri
imtojo Įstatymo rezultatas bus 
pašto ženklų kainų pakėlimas 
nuo 6 iki 8 centų pirmos kla
sė laiškams. Tas pakėlimas 
Įvyks greičiausiai atienanti 
sausio mėnesi. Taip pat nu
matyta pakelti vienu trešdaliu 
visų pašto siuntinių kainas. 
Generalirjis paštų viršininkas 
Winton M. Blount, kurs šią re
formą pravedus neteks savo 
“kabinetinio statuso” tvirtina, 
kad reformą pravedus ameri
kiečiai turės užtikrintai geres
ni pašto aptarnavimą. L

JAV PAŠTO ISTORIJA

Benjaminas Franklinas skai 
tomas “Amerikos pašto tėvu’’, 
buvo 1775 m. liepos 26 d. Kon
tinentinio Kongreso nominuo
tas pašto valdytoju, dar Jung
tinėms Amerikos Valstybėms 
negimus.

1789 m. rugsėjo 26 d. Kon
gresas priėmė Įstatymą, ku-

2. Be to, trūksta detalesnių 
j žinių apie kautynėse su Įsibro
vusiais lenkais Onuškio sekto
riuje tarp Strielčiškių ir Lci- 
pūnų, būtent:

a) dalyvavusių tose kauty- 
tynėse batalionų, kuopti veik
smų aprašymo,

b) paimtų Į nelaisvę lenkų 
karių skaičiaus,

c) kautynėse žuvusių ar nuo 
žaizdų mirusių pulko karių są
rašo, Kas žino, prašomi pra
nešti jų laiipsnius, vardus ir 
pavardes, kilimo vietas ir žu
vimo ar mirimo vietas bei da
tas.

d) pulko 3-čios kp, paimto Į 
nelaisvę anglų karininko pa
vardę ir laipsnį (pulkininkas 
ar generolas),

e) apytikri tose kautynėse 
žuvusių lenkų karių skaičių,

f) atvykusio pulkui Į pagal
bą 5-to pešt pulko Aukštadva
rio rajone išdėstymo vietas.

Visų paminėtose kautynėse 
dalyvavusiu ar turinčiu žinių 
prašoma talkininkauti. Bet 
kokias žinias minimu reikalu 
prašoma siųsti šiuo adresu:

Mr. Zigmas Rumšą
3142 West 42nd Place
Chicago, Illinois, 60632.

GAUSIM SKANAUS 
LIETUVIŠKO MAISTO

Sekmadieni, rugpiūčio 16 d., 
Bučo Sode ruošiamame Naujie
nų piknike bus skanaus lietuviš
ko maisto, kuri paruoš ir 
tieks šios šeimininkės:

1. Sofija . Adomaitienė
2. Rožė Didžgalvienė
3. Monika Cicėnienė
4. Della čiuprinskienė
5. Kazimiera Stukienė \
6. Jokūbas Baltys ir kiti.

Jos pakeps skanaus kugelio 
išvirs lietuviškų dešrų, kopūstų 
ir paruoš Įvairių sandvičių. Bus 
šviežių ponėkų, saldaus pieno n 
aromatiškos kavos.

Kviečiame atvažiuoti pietauti 
i pikniką. Komisija

NAUJIENŲ PIKNIKO 
BENDRADARBIAI

REAL ESTATE
HELP WANTED — FEMALE 

Darblninkiy R.lkla

SECRETARY
Diversified position with typing skill 
& figure aptitude desirable. Good 
salary, excellent working conditions. 
Paid hospital, major medical & life 
insurance, paid vacations.

DURITE SCREW CORP.
1817 No. Long Ave.

GENERAL OFFICE
Must be familiar with payroll, lite 
typing and other duties. Excellent sa
lary, profit sharing & other benefits. 
5 day week. Hrs. 9 to 5 PM. Vic. 21st 
and Ashland.

243-2787 MR FIORENZI

HOUSEKEEPER. Assist cooking! 
Live in, own 2 room suite, elevator 
building, near North side. Adult fa
mily. Must speak English. Experience 
and references required. 

337-7443

GENERAL OFFICE WORK 
Answer telephone and light typing. 

Apply in person. 
MAGIKIST 

750 So. Cicero Avenue 
Chicago.

GENERAL OFFICE
Light typing, filing, shipping and or
der control. Good starting salary.

A. LAKIN & SON, INC. 
2036 No. Dominic 

477-2444

TYPIST
Growing Cosmetic Company needs 
good typist with clerical ability. 
Tdeal hours 9:30 A. M. to 3 P. M. 3 
days per week. Near North Side 
area.

Call 486-2504;

RECEPTIONIST - GENERAL 
OFFICE '

Good typing required. Own transpor
tation required. NW suburb area. 
Small congenial construction office.

Call ADELINE 463-0020

SECRETARIAL CLERK
Experienced typing, filing, 

dictaphone.
Good company benefits. 

GREYHOUND LINES 
901 No HALSTED 

943-8100

SALES SECRETARY 
50—60 WPM. Mature woman work 
-or 2 yuong executives. Growing 

Manufacturing Concern.
ACME FRAME PRODUCTS 

401 W. HURON 
SU 7-1875. 

Ask for Mr. FURER.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

DRAFTSMAN,- STRUCTURAL
STEEL

Expanding Company' ^— Good Bene
fits, Steadv Work.

JONES and BROy’N CO.
568 Winthrop, Addison. Ill.

543-4710

STOCK ROOM
Leading equipment distributor needs 
several young men. Experienced in 
all phases of receiving, order filling, 
packing and shipping. Good sala^r 
and opportunity for overtime.

Apply:
Power Transmission Equipment Co. 

3839 So. Normal

$350 HOUR TO $6.00 HOUR 
FOR TOP

• LAYOUT MEN
• Fl'rrEKS
• WETyDERS
• MECHANICS.

- Contact Mr. Barlow 
INLAND FABRICATORS, INC. 

447-7020

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS 5 KAMBARIŲ ats
kiras namas naujai dekoruotas, su
augusiems be Įnamių, geroje Mar

quette Parko apylinkėje. 
Tel. 434-9685

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žamė — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentą*

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PLATES PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
. INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave..
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

Call: Frank Zapoils 
8208% W. 95th St.

- GA 4-8654
Faim rue and Casualty Cor pa-.y

DAŽAU NAMUS 
IŠ VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

KAIP PIRKTI GERĄ NAMĄ?
PAŽIŪRĖKITE. 2 butų tpo 3 mie

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi- . 
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$32,500

7 KAMB. MŪRAS, 2 auto mūro ga
ražas, moderni virtuvė, gazo šilima, 
prie Maria HS. $19,900.

BIZNIO MŪRAS. 3 butai, patogi 
ofiso patalpa, gera gatvė Marquette 
Parlro OHO

PINIGŲ ARUODAS. $11,000 paja
mų. Gražus, įspūdingas mūras. Kai
na $45,000.

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
rą prie Evergreen Plaza. $14,000 pa
jamų.

PAŽIBA. 5 butu mūras žaliam 
Marquette Parke. Teiraukitės asme
niškai. Bus gaila nenupirkus to pui
kaus namo.

4 BUTU MŪRAS.
ma. šviesūs erdvūs 
garažas, gera vieta. 
$44,000.

9 KAMBARIŲ 12

Nauja gazo šili- 
kambariai, mūro 

Po derybų —

metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. ' Apie 
$40,000.

Valdis Real Estate
7051 So. WASHTENAW AVE.

RE 7-7200SIUNTINIAI j LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS 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. mokvklos.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil-. 
dvmas. raražas, feros pajamos. Gera' 
vieta. Prighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC. INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

Bučo sode vykstančiame NAU
JIENŲ piknike dirbs:

Sekmadieni, rugpiūčio 16 d. 
Juozas Skeivys 
Emma Petraitienė 
Vincas Mankus 
Ksaveras Kaunas 
Uršulė Dambrauskienė 
K. Rožanskas
J. Stulgienė 
Al Dargužis 
Julius Klimas 
Eleonora Lukienė 
V. Brazas
K. Brazienė 
Stasys Patlaba.
Jonas Didžgalvis.

Komisija Piknikui Ruošti

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namu, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

QUARTERLY

Muziko Strolios atsiminimai

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

$5,000 minimum
2 year certificate

g
r

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

PERKAME, PARDUODAME, MAI
GOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS 

6455 Sa. Kedzi. Ave. PR 8-2233

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

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd SL

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
, 2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiy pra- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

. CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBM
Pardavimu ir Talaynm 

2646 WEST «9th STREET 
Tol.: REpublIc 7-1941

« ;

PT

SKAITYK PATS IR PARAGINSKITUS SKAITYTI

BELLWOOD BY OWNER 3 bedroom 
brick home. 2 baths.-modern kitchen, 
w/w carpeting, finished basement 
with bar, central air conditioned, 
completely furnished. 1% car gara
že. side drive, beau, landscape. 1 
block parochial school. 2 blocks nub- 
lic school. $31,500. Phone 547-8458.

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,
maištas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES

Passbooks

5%% 
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

NSURED
$1,000 minimom 
1 year certificate

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

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

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

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— TUESDAY, AUGUST 11, 1970

— Mokytojų studijų savaitės 
dalyviai vvksta i Dainava au
tobusu. Išvažiuoja rugp. 16 d. 
sekmadieni, 8 vai. ryto nuo 
Jaunimo Centro. Yra laisvu 
vietų. Dar neužsirašę kreipia
si i mok. J. Plačą, tel. GR 6 - 
5381.

— Solistas Algirdas Brazis 
bus garbės svečiu Amerikos lie 
tuvių advokatų draugijos me
tinėje golfo išvykoje rugpiūčio 
26 d. Silver Lake klube, Or
land Park, Ill.

— Arvydas Jarašius, Lan
sing. Ill., Įstojo j West Point 
karo akademiją. Jį rekomen
davo atstovas E. J.' Derwinski 
(R. — Ilk). Į šią Amerikos ka
riuomenės elito mokyklą yra 
labai sunku patekti, todėl tai 
reikia laikyti dideliu Jarašių 
šeimos, atvykusios Amerikon 
prieš 20 metų. laimėjimu..

Aliaskoje pilkoji meška įsiveržė į paveiksle matomos ponios kiemą 
ir ją gerokai sužalojo. Laimė, kad užpuolimą pajuto paveiksle ma
tomas šuo. Jis šoko ant meškos ir apgynė moteriškę. Jeigu ne šis 
180 svaru sveriąs St. Bernardas, tai moteriškė būty buvusi nebegyva.

— Juozas Aleksandravičius Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353 
vajaus proga užsakė Naujie
nas vieneriems metams savo 
seseriai Sofijai Česnauskienei, 
gyv. New York valstijoje. Jis 
yra puikus žuvautoj as, gerai 
pažįsta vandens gyvūnus ir 
biėba šioje srityje — žuvų pra
monėje.

— Čikagos Paežerio Festiva
lyje rugpiūčio 18 d. 7:30 vai. 
vakare prie Buckingham fon-į 
tano bus polkos varžybos, ku
riose gali dalyvauti 18 metų ir( 
vyresni. Skiriamos 4 premijos 
nuo 100 iki 25 dol. Kontestan-! 
tai yra kviečiami registruotis 
pranešant adresą ir tel. De-1 
partment of Special Events,1 
Mayor’s Office Hall, Chicago.

— Rita ir Eduardas Slapšiai 
su sūnumi Marium ir dukrele 
Aldona išvyko atostogų Į Wis
consin, prie Mažojo Kukurū
zų ežero. Atostogaus iki rug
sėjo pradžios.

HEATING CONTRACTOR
'rengiu naujus Ir perstatau senus vi- 
m rėšiu namo apšildymo pečius Ir 
air-conditioning 1 naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius Ir 
stogu 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

A. ABAluL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rlnas 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


