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AUJA KRIZE IZRAELIO VYRIAUSYBE
KOMUNISTU JĖGOS PLEČIA SAVO 
AGRESIJĄ NEUTRAUOJE BURMOJE

RANGUNAS. — Amerikos jėgoms sėkmingai įsikišus Piet
ryčių Azijoje, prilaikant čia komunistų agresiją, naujas tos 
agresijos frontas atsidarė Burmoje. Ranguno vyriausybė jau se
niai turi sunkumų su šiaurės Burmos sukilėliais, kurie nepripažįs
ta centrinės valdžios, tačiau paskutiniais metais tuos sukilėlius 
pusiau atvirai pradėjo remti komunistinė Kinija. *Paskutinis di
desnis susirėmimas Burmos šiaurėje įvyko rugpiūčio 15 d. Didelių 
nuostolių turėjo ne tik komunistų jėgos, bet ir reguliari Burmos 
kariuomenė.

Burma skrupulingai laikosi 
neutralumo, todėl jos vyriausy
bė vengia viešai kaltinti Kiniją 
peramumų plėtimu ir sukilėlių 
rėmimu. Pavasarį Burmos ka
riuomenės įgulas apleido pasie
nio miestą Kyukoką, nes, kaip 
tada paskelbė kariuomenės va
dovybė, tą miestą ginti reikštų 
— šaudyti į svetimą teritoriją, 
Kiniją.

. Kol Kinijos karinės jėgos pa-" 
čios nepradėjo brautis į kai
myninę Burmą, šios gynyba ga
li nesunkiai tvarkytis su komu
nistinis sukilėliais, tačiau tas 
nuolatinis įtempimas ir kovos 
nemažai kenkia Burmai ir rei
kalaują didelių išlaidų. Komunis
tai, puldinėja kelius, trukdo upių 
transportui, sprogdina geležin
kelius. - ;

Burmos gyventojų tik apie 
70% yra burmiečiai. Įvairios ki
tos gentys nepakenčia centrinės 
vyriausybės ir jos pastangų pa
daryti iš Burmos vienalytę val
stybę. Kartais prieš centrinę
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SEATTLE. —/Ramiojo van
denyno uostuose.streikuoja žve
jai. šimtai laivų Washingtono 
ir Oregono uostuose stovi be dar- 
vo. žvejai prottestuoja, kad
Amerikos teritoriniuose vande- UNDER 100 

nyse vis dažniau žvejoja japo
nų, pietų korėjiečių ir rusų lai
vai. Kanadoje irgi vyksta pa-
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GYNYBOS MINISTERIS DAYANAS 
GRASINA PASITRAUKTI K VALDŽIOS
JERUZALĖ. — Izraelio vyriausybė pergyvena naują krizę. 

Iš valdžios pasitraukti grasina populiarus politikas, gynybos mi
nisteris Dayanas. Jis protestuoja, kad karo paliaubos varžo Iz
raelio gynybos pastangas, kada Egiptas stiprina savo prie Suezo 
kanalo įsteigtą priešlėktuvinės gynybos sistemą. Jungtinių Tautų 
tarpininkas Gunnar Jarring jau turėjo kelis pasimatymus su 
Jordano ir Egipto ambasadoriais Jungtinėse Tautose, tačiau su 
Izraelio ambasadorium Josef Tekoah jis dar nesimatė. Tekoah 
dalyvavo Izraelio ministerių kabineto posėdyje ir dar nesugrįžo į 
New Yorką.

261
271 Mažėja mokinių 

katalikų mokyklose
ČIKAGA---- Čikagos katalikų

mokyklų direktorius kun. Robert 
Clark 'pareiškė spaudai, kad 
šiais mokslo metais visos katali
kų mokyklos bus atidarytos, 

j nors finansiniai sunkumai yra 
labai dideli. Palyginus su per-
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Yn-na/lAa Oro biuras, palyginęs dešimtmečiu duomenis, nustatė pa/eiksle matomą šitokiu uraganu tėkmę. Dažniau Jie kar-' , w. . . . , -j "nasus žvejų streikas. Kanados fOjasj yexas valstijoje. Pat$ mirtingiausias uraganas siautė 1967 metais, kai gyvybės neteko 912 žmoni y. Vakary ’ ^Y^SCiaiS metais bus Uždarytos

tautinės grupės. Tik paskuti- 
niu metu komunistų partija ban
do išnaudoti genčių sukilimus 
savo _ tikslams, koordinuodama 
iš pogrindžio įvairių genčių vei
klą prieš vyriausybę.

Burma turi tris divizijas ge
rai ginkluotos ir apmokintos ka
riuomenės. Ji sugeba kovoti su 
Kinijos apginkluotais ir remia
mais sukilėliais, kurių Burmoje 
esą apie 70,000. Neseniai ka
riuomenės jėgos surado nemažą 
kinų ginklų sandėlį, kuriame bu
vo automatinių AK-47 šautuvų 
ir net artilerijos pabūklų.

Žada pasitraukti 
iš premjero vietos
KUALA LUMPUR. — Malai

zijos premjeras princas Abdul 
Rahman, vadovavęs. vyriausy
bei nuo 1957 metų, kada Malai
zija tapo nepriklausoma valsty
be, paskelbė savo kalboje ne
priklausomybės šventės proga, 
kad jis nutarė pasitraukti iš 

. premjero pareigų nuo rugsėjo 
21 d. Jo vietą i užims dabartinis 
vicepremjeras Abdul Razak.

Malaizijos parlamentas, kuris 
po pernykščių rasinių riaušių 
buvo paleistas, pradės veikti nuo 
vasario mėnesio. Malaizijos gy
ventojų apie 45 nuošimčiai yra 
malajiečiai, 35 nuošimčiai ki
nai ir likusieji — indai ir mažes
nės gentys Sarawanko ir Saba- 
no salose. Toks gyventojų pasi
dalinimas sudaro valdžiai nema
žai problemų. Sunku yra su
jungti gyventojus į vieningą 
tautinį vienetą. Premjeras Rah
man apeliavo savo kalboje į gy
ventojus, ragindamas juos už
miršti rasinius skirtumus ir vie
ningai dirbti Malaizijos gerovei.

žvejai reikalauja, kad vyriausy
bė paskelbtų teritorinius van
denis net 200 mylių nuo kranto*

SAIGON AS. — Didieji Ame
rikos bombonešiai trečią dieną 
iš eilės puolė stipriomis jėgomis 
Laose esančius komunistų tieki
mo kelius.

MONTEVIDEO. Urugvaju
je prasidėjo devynių teroristų 
teismas. Bijodama, kad teroris
tų organizacijos Tupamaros lai
komi du įkaitai: Brazilijos kon- 
sulas ir amerikietis agronomas 
gali būti nužudyti, jei tėisiamij 
gaus sunkias bausmes.

LOS ANGELES. — čia vis 
nenurimsta meksikiečių riaušės, 
šeštadienį riaušėse vienas as
muo buvo nušautas, apie 60 bu
vo sužeista. Suimta 185 asme
nys, nukentėjo 178 prekybos 
įmonės. Riaušių centras yra 
Wilmingtone, apie 20 mylių nuo 
Los Angeles centro.

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos laikraštis “Prav
da” piktai puolė japonų “revan- 
šistus”, kurie vis bandą uždegti 
japonų liaudies aistras dėl so
vietų po karo užimtų japonų sa
lų Habomai ir Shikotan. Laik
raštis pataria japonams užmirš
ti tas salas ir nebandyti peržiū
rėti karo padarinių ir naujų sie
nų. Visi tokie bandymai - pa
smerkti nepasisekti, sako “Prav
da”.

pakraščiuose uraganai labai retai tepasirodo.

VICEPREZIDENTO KELIONĖ AZDOJE• - -f Amerikos žydai

BANGKOKAS. — Tailandijos 
valdžia dar daugiau suvaržė spau 
dą ir uždėjo cenzūrą radijo ir 
televizijos stočių žinioms.

Buvę kariūnai 
prieš Vietnamo karą

WASHINGTONAS. — Orga
nizacijų, kurios kovoja prieš ka
rą Vietname, skaičių padidino 
nauja, susidariusi iš baigusių 
Amerikos karines mokyklas žmo
nių. Pasivadinusi Concerned 
Academy Graduates, ši organi
zacija skelbia turinti 125 narius. 
Jie yra baigę West Point, An- 
napolio ir kitas karo mokyklas.

Naujoji taikos grupė sakosi 
esanti patriotų grupė, kuri nie
kada nevartosianti Viet Congo 
ar šiaurės Vietnamo vėliavų, 
kaip daro kai kurios kitos “ba
landžių” organizacijas. Buvę 
karo mokyklų auklėtiniai bandy
sią daryti įtaką į Amerikos Le
giono narius ir į kitas karines 
veteranų organizacijas. Pabrė
žiama, kad naujoje organizaci
joje nėra aktyvioje tarnyboje 
esančių karininkų. Visi nariai, 
pabaigę karo mokyklas, iš ka
riuomenės pasitraukė.

Penkių valstybių vadams paaiškinta Ni^pno doktrina piįoĮ^į LilldhPA
HONOLULU. —Viceprezidentas Agnew baigė savo kelionę: . . . - : : ' ‘ -

į penkis Azijos kraštus ir kelias dienas praleido Havajuose, .prieš NEW YORKAS. — Garsus—
Z—•’ - — . u_. ■ Ti __ ■_ 1 n /-t rfs W.Y .

bėjimų su Azijos vyriausybių galvomis rezultatus: Diplomatiniai I-indbergh pateko į Amerikos 
stebėtojai tvirtina, kad viceprezidentas savo misiją atliko gerai, žydų nemalonę. Jis parašė kny- 
Jam teko paaiškinti Korėjos, Tailandijos, P. Vie namo, Tautinės ‘^Th> ^Wartime Journals of 
Kinijos ir Kambodijos vadams "naują kryptį Amerikos užsienio 
politikoje — Nixono doktriną, kuri žada Azijos kraštams karinę;

ekonominę paramą, tačiau nežada-tiesioginio Amerikos įsikiši
mo su karinėmis jėgomis.

Ilgiausią pasikalbėjimą Ag
new turėjo su Pietų Korėjos 
prezidentu Parku. Korėjos vy
riausybė vis dar negali susiprast 
su mintimi, kad per ateinančius 
penkeris metus Amerikos ka
riuomenė Korėjoje bus mažina
ma. Pietų korėjiečiai bijo gali
mo puolimo iš komunistinės šiau
rės.

Svarbiausia viceprezidento ke
lionės dalis buvo Kambodijos 
aplankymas. Atvykęs į Hava
jus viceprezidentas pareiškė 
spaudai, jog pusė visų komunis
tų jėgų Kambodi joj e buvo jau 
sunaikinta. Nors Kambodijos 
komunistai bando savo dalinius 
padidinti naujais rekrutais, ta
čiau jiems tai nelengvai vyks
ta. Kambodi jo j e buvo skaito
ma apie 70,000 Viet Congo ka
rių. Nuvertus princą Sihanouką 
Kambodijoje jau žuvę apie 28,- 
000 komunistų.

Viceprezidentas pareiškė Ha
vajuose, jog Amerikai šiuo me
tu nėra reikalo galvoti apie sa
vo kareivių siuntimą į Kambo- 
diją. Jis esąs optimistas ir gal
vojąs, kad Kambodijos vyriau
sybė sugebės išsilaikyti ir laimė
ti karą prieš komunistų jėgas. 
Pietų Vietname irgi komunistai 
jau nebeturį jėgų didesnei ofen
zyvai surengti. Visoje pietryčių 
Azijoje padėtis gerokai pasikei
tusi.

Manoma, kad po šios kelionės 
viceprezidentas Agnew visą sa
vo dėmesį skirs ateinantiems ru
denio rinkimams. Jam teks daug 
važinėti po Ameriką paremiant 
respublikonų partijos kandida
tus į kongresą. Vyriausybė sie
kia šiuose rinkimuose paveržti 
iš demokratų partijos senate tu
rimą daugumą. Viceprezidentas 
nurodė spaudos atstovams, kad 
rudens rinkimuose užsienio po
litika, ypač Pietryčių Azijos 
klausimai, vaidins svarbų vaid
menį. Teksią išrinkti tokį kong-

Garsusis
skrisdamas namo pranešti prezidentui Nixonui apie savo pasikal- amerikietis lakūnas Charles

všmsios žibios

♦ Kambodi joje'komunistų jė
gos pradėjo stiprų puolimą apie 
26 mylios nuo sostinės Phnom 
Penho. Vyriausybė skubiai siun
čia pastiprinimus Į pralaužtą 
frontą.

♦ Philadelphijoje vėl buvo 
peršauti trys policininkai. Poli
cija padarė kratas trijose Juo
dųjų Panterų organizacijos pa
talpose. Vienoje inegrai pradė
jo į policiją šaudyti. Suimta 15 
asmenų. >

♦ Spalio mėnesį Aukščiausias 
Teismas svarstys mokinių ve
žiojimo pietinėse' valstijose ir 
mokyklų integravimo klausimus. 
Teisme yra net šešios bylos su
rištos su vaikų vežiojimu į kitus 
rajonus.

♦ Wisconsino teismas davė 
šešis mėnesius kalėjimo vieno 
“pogrindinio” laikraštėlio redak
toriui, kuris atsisakė pasakyti 
valdžios organams, iš kur jis 
gavo žinią apie Wisconsino uni
versitete įvykusį sprogimą.

♦ Olandijoje lankosi Indone
zijos prezidentas Suharto. Ha
goje gyvenantieji Indonezijos 
emigrantai buvo užėmę Indone
zijos ambasadą ir pagrobę am
basadoriaus šeimą. Vienas sar
gybinis buvo nušautas. Emigran
tų grupė protestuoja prieš Su
harto vizitą.

♦ Saigone Amerikos karinių 
jėgų štabas paskelbė, kad pra
ėjusią savaitę Pietų Viename bu
vo 402,300 amerikiečių karei
viu. .

Charles A Lindbergh”; kurios 
kelios, ištraukos jau buvo pa
skelbtos spaudoje. Tos ištraukos ' ■ .<■■■•'• -i • ■ - • ■ - -r-.-----. » »• >» į 

ir sukėlė žydų pykti.
Lindberghas rašo, kad Ame

riką į. Antrąjį IPasaulinį karą 
traukė Amerikos .žydai, turėję 
didelę įtaką prezidento Roose- 
velto. vyriausybei. Amerika tą 
karą pralaimėjusi. Visa Vakarų 
kultūra turėjusi didelius nuo
stolius, milijonams europiečių 
kare žuvus, nukentėjęs ir gene
tinis Europos ir vakaru pasau
lio potencialas.

* žydų organizacijos ir paskiri 
veikėjai puola- Lindberghą; ku
ris dar tebetikįs į nacių rasinę 
filosofiją ir Hitlerio mokslą. Dr. 
John Slawson, buvęs Amerikos 
žydų Komiteto viceprezidentas, 
rašo, kad jei Amerika nebūtų 
įstojusi į karą prieš Hitlerio 
Vokietiją, pastaroji būtų pir- 
minutė pasigaminusi atominę 
bombą ir pasaulis šiandien būtų 
buvęs po Hitlerio padu. Lindber- 
ghui nebūtų tuo atveju reikalo 
rūpintis “vakarų civilizacija”, 
nes jos vietoje būtų naujasis 
barbarizmas.

tik penkios mokyklos: trys vi- 
' dūrinės ir dvi pradinės.

Kun. Clark pabrėžė, jog metų 
bėgyje kelias mokyklas gali tek
ti uždaryti dėl lėšų stokos ir ki
tų priežasčių. Mokyklos pradės 
veikti su 270,000 vaikų, kas yra 
30,000 mažiaus už praėjusius 
metus. Pernai mokinių skaičius 
sumažėjo 23,000. Mokyktojų 
skaičius sumažės 300. Pernai .jų 
buvo 11,000. .

Nors katalikų mokyklos turi 
daug finansinių sunkumų, ta
čiau Čikagos kataiikų mokyk- 
lų sistema vaidina vis dar didelį 
vaidmenį. Tik New Yorko, Los 
Angeles ir pačios Čikagos vie
šųjų mokyklų sistemos yra di
desnės už Čikagos katalikų sis
temą. Mokyklų vadovybė pakar
totinai prašė Illinois valstijos 
paramos savo mokykloms, ta
čiau Illinois senatas tuos pra
šymus atmetė, nes seimelio ats- 
tovų rūmai ir buvo nutarę su
šelpti katalikų mokyklas. Kun. 
Clark pareiškė, kad katalikų ar
kivyskupijos vadovybė ir toliau 
spaus Illinois seimelį prašyda
ma lėšų savo mokykloms.

resą, kuris nedarytų preziden
tui varžymų vesti Amerikos už
sienio politiką. Ągnew kelionė 
Azijoje sustiprino jo paties pres
tižą, kurį- dabar jis galės panau
doti respublikonų partijos kan
didatų paramai.

Preiid*nt»s Nixona» paskyrė gan. 
Frederick C. Weyand būti 
Creightom Abrams pavaduotoju. Da
bartiniu metu jis vyksta j Vietnamu, 
kad galėtyi būti naudingas Vietname 
esančios kariuomenės vadui. Manoma, 
kad gen. Weyand netolimoje ateityje 

užims gen. Abrams vietoj.

Rasinės problemos 
JAV kariuomenėje 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentą Nixonas planuoja pasiųs
ti į Europos valstybes; kuriose 
yra amerikiečių karinių bazių: 
Britaniją, Vakarų Vokietiją, Is
paniją ir Italiją du savo patarė
jus patyrinėti kariuomenėje 
esančių rasinių problemų. Nu
matomi pasiųsti Leonard Gar
ment ir Robert Brown — spe
cialūs prezidento asistentai ma
žumų reikalams.

Prezidentui kelia rūpestį ka
reivių tarpe pasitaikąs rasinis 
nesugyvenimas ir įtempimai. 
Europos bazėse iš 250,000 ka
reivių yra 28,000 juodų. Kariuo
menės bazėse jau įsisteigė ir 
Juodųjų Panterų skyriai, o balti 
kareiviai kai kur turi Ku Klux 
Klano skyrius. Kariuomenės va
dovybė rūpestingai slepia pasi
taikančius susikirtimus tarp ka
reivių, tačiau gandai apie muš
tynes ir net susišaudymus tarp 
baltų ir negrų kareivių vis daž
niau pasiekia viešumą.

Izraelio gynybos ministeris 
kelis kart privačiai tarėsi su 
premjere Goldą Meir. Jis įro
dinėja, jog Izraelio saugumui 
yra būtina išlaikyti savo perva
rą ore. Jei Egiptui bus leista 
tiek sustiprinti savo gynybą, 
kad Izraelio aviacija persvaros 
prieš Egipto aviaciją nebeturės, 
egiptiečiai galės peržengti Sue- 
zo kanalą ir pradėti puolimą 
prieš daug mažesnes Izraelio ka- 
rin es jėgas Sinajuje.

Izraelio vyriausybė nepaten
kinta, kad Amerika nesugeba 
garantuoti karo paliaubų sąly
gų. Jos numatė, kad Egiptas ne
statys prie Suezo naujų raketų 
lizdų, o dabar Izraelis sužinojo; 
kad tos raketos statomos. Dėl 
priemonių, kaip dabar Izraelis 
turėtų elgtis, ir eina ginčai Izra
elio kabinete.

Iš Jordano pranešama, kad 
apie 5,000 Irako kareivių, kurie 
iki šiol buvo. laikomi Sirijoje, 
buvo perkelti į Jordaną. Tas dar 
daugiau .sustiprina Palestinos 
partizanų Įtaką, nes Irakas skel
bia, kad partizanams jis padės, 
jei kiltų konfliktas su Jordano 
reguliaria kariuomene.

Pranešama, kad arabai nutarė 
panaikinti jungtinę rytinio' fron
to karinę vadovybę, kuri- derin
davo Irako, Sirijos ir Jordano 
karinius planus, šito jungtinio 
štabo viršininku buvo irakietis 
generolas Adanan Jalil. Jo būs
tinė buvo Sirijoje.

Irako kariuomenės perkėli
mas iš Sirijos į Jordaną laiko
mas dar vienu ženklu, kad Ira
ko ir- Sirijos vyriausybės dau
gelyje klausimų nesutaria.
- Egipto spauda karštai neigia 
Izraelio tvirtinimus apie paliau
bų laužymą Egipto pusėje. Al 
Ahram laikraštis sako, kad nau
jų raketų Egiptas prie Suezo 
nestato, tos raketos ten jau bu
vusios prieš paliaubas.

9«n.
LA PAŽAS. — Bolivijoje au

tobusams pakėlus biletų kainas, 
ūkininkai suorganizavo boiko
tą, pradėjo statyti ant kelių ba
rikadas. Sustojo visas viešas 
transportas.

Smerkia ginklų 
pardavimą P. Afrikai

ADDIS ABABA. — Afrikos 
valstybių ministerių taryba pri
ėmė rezoliuciją, kuri pasmerkia 
Prancūziją ir Vakarų Vokietiją 
už pardavinėjimą Pietinei Afri
kai ginklų, šiandien susirenka 
Afrikos Vienybės organizacijos 
valdžių galvos, ši konferencija, 
manoma, irgi pasmerks prekia
vimą ginklais su rasistine SPietų 
Afrikos vyriausybe.

Afrikos Vienybės organizaci
ja, įsteigta 1963 metais, kovoje 
prieš kolonializmo likučius Af
rikos žemyne. Didžiausias juo
dųjų rūpestis yra baltųjų val
džios Pietų Afrikoje, Rodezijoje 
ir portugalų valdomose Afrikos 
dalyse.

Penkios Afrikos valstybės su
silaikė nuo rezoliucijos, smer
kiančios Prancūziją, pasirašymo. 
Tai buvusios prancūzų kolonijos, 
kuriose prancūzų įtaka dar te
bėra labai didelė.



pilna

jos pakin-

M

iii!

jO
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Did you ever hear of

1739 So. Halsted Street

UP TO
820,000.

Paveiksle matoma gabiu britu dainininku grupė, pasivadinusi Rollings 
Stones/ pasirašė vieno milijono doleriu kontraktą Europoje. Jie 

rengiasi apkeliauti visus Europos centrus.

nervų pakenkimas dažnai nepra
nyksta visiškai po 12 valandų. 
Maži nervų pakitimai gali pasi
tikti keletai savaičių, šitokius 
smegenų kraujagyslių pakiti
mus dabar medicina skirsto j 
taip vadinamą Reversible Ische
mic Neurologic Deficit trumpai 
medicinoje tokia liga žymima 
irgi pirmomis minėtų keturių 
angliškų žodžių raidėmis: RIND.

because you got 
too many?

^SAFHYOn 
YOUK SAVINGS

nervų veiklos ne-
Naujienū išvykoje Alvudo užimami vaikučiai pergyveno daug laimingu 

landėliu, Vadovavo dail. Juozas Kiburas ir Jonas Aukščiūnas.
• x. Nuotrauka M. Nagio

žmoniškumas ir šviesa yra bū
tini dalykai kiekvienam,jo lai
mingo gyvenimo užtikrinimui. 
Net religijos teikiamą žmonėms 
gėrį žmoniškumas su šviesa vir
šija. Juk visos religijos yra ge
ros tą prasme, kad jos turi sa
vyje gero žiupsnį — graikų to
kia grindžiama Grožiu, krikščio
nybė Meile, budizmas Inkarnaci 
ja... tik jos visos apkarstytos 
žmonių jausmų sveikatos trū
kumo padariniais — visiems 
kenkiančiais menkniekiais. Čia 
ir iškyla į įvairias dievybes- ne
tikinčiojo, o tik gamtos įstaty
mus pildyti pajėgiančiojo švie
saus ir jausmais sveiko mūsiš
kio vertė. Tokių savybių žmo
gus yra pilnas žmogus, nors jis 
ir ne kažkokį protą turėtų bei 
ne Achilas savo ■ kūnu būtų. 
Jausmų brandumas — pajėgti 
kitus gerbti pajėgumas, ir šių 
dienų mokslo, šviesa pasidabi- 
nimas yra pačios tikrosios Die
vui ir žmogui tinkamo žmogaus 
savybės. Toks gali būti tikin
tis, jis. gali ir netikėti — tik jis 
turi minėtai žmoniškas ir švie
sus mūsų tarpe rastis.

Niekad nebus perdaug prisi
minti žmoniškumo ir šviesumo 
svarbą žmogui. Mat, tik ant to
kių pamatų galima pradėti sta
tyti žmogaus sveikatos rūmus. 
Jokios mediciniškos žinios ne

pritaps prie nežmoniško ir ne
šviesaus. Už tat visi nuo šian
dien imkime ryžtis savais jaus
mais tvarkytis ir kuo gausiau 
mediciniškomis žiniomis švies-

Išvada. Laikai keičiasi, 
mes geron pusėn keiskimės, vi
sas nenaudingas smulkmenas iš 
savo galvos ir veiklos prašalinę. 
Imkime žmogų vertinti pagal jo 
tikrąją vertę
(jausmais subrendimą) ir jo ap
sišvietimą. Visi kiti žmogui nau
dingi dalykai yra tik priedai prie 
minėtų dviejų svarbiausiųjų. 
Tik sužmoniškėjusiems ir apsi- 
švietusiems galima įpiršti nau
jas mediciniškas tiesas savo ir 
savo vaikų labui. Todėl visi ryž
kimės savo jausmus, specialis
tų talkinami, lyginti, žmoginti. 
Tegul kiekvienas ima artimą 
daugiau gerbti, mažiau jam įvai
riopai kenkdamas. Tegul mes 
pradėsime svetimo savastį la
biau gerbti, mažiau jam žalos 
įvairiopos darydami. Tai vis bus 
pratybos jausmų žmoginimui. 
Liaukimės mes niekais laiką lei
dę — pradėkime tikromis medi
ciniškomis žiniomis ginkluotis. 
Tada kai sužmoniškėsime ir ap- 
sišviesime — mes pajėgsime,

pvz., nerūkyti - be cigaretės ap- 
sieiti, ir tuo būdu mažinsime 
apopleksijos pavojų sau ir savo 
vaikams. Pradėkime rūkantįjį 
laikyti tuomi, kas jis iš tikrųjų 
yra- savo sveikatos griovikas, 
ir nesveikatos vaikus savu pa
vyzdžiu traukikas. Taip nusi
duoda su visais kitais nežmoniš
kai besielgiančiaisiais. Nėra ki- 
tos.išeities kiekvienam iš mūsų: 
tik per savo jausmų subrandim- 
mą.ir per šių dienų mokslų ap
švietimą mes galime eiti tikron 
savo ir savo jaunosios kartos 
sveikaton. < _!

Pasiskaityti: Sando Panora
ma, Vol. 8, No. 5, August, 1970.

Greit praeiną ^transient) sme
genų kraujagyslių pakitimai
Praeinantis kraujo smegenų 

arterijose sumažėjimas (Transi
ent Ischemic Atacks) atsistato 
už 12 valandą. Tai trumpalaikis 
nervų veiklos nepakankamumas.

Tokie 
pakankamumo laikini laikotar
piai gali būti rimti savo pasireiš
kimais: gali tam laikinam sme
genų veiklos sutrikime pasireikš
ti vienos pusės paralyžius (he
miplegia) ar kalbos netekimas 
(aphasia). Visi įvairiopai pasi- 
reiškią laikini smegenų veiklos 
sutrikimai pas visus žmones es
ti vienodi, priklausomai nuo pa
kitusios arterijos vietos smege
nyse. Tos vietos nervų šaknys 
esti pakenkiamos — ir tuo pačiu 
tie kūne nervai esti pakenkia
mi. Pagal tuos nervų paken
kimus esti ir kūno dalių atsa
kantys pakenkimai. Minėti lai
kini smegenų gyslų pakenkimai 
pas kai kuriuos žmones pasireiš
kia dažnai vieni po kitų — po 5 
ar 20 kartų per dieną. Tokiuos 
negerumus pastebėjus žinokime, 
kad artėja smegenų nervų tikra 
katastrofa: kraujagystės plyš ar 
užsikimš — ir žmogų ištiks pil
nas vienos kūno pusės paraly
žius. Tokie greit praeinantieji 
smegenų kraujagyslių pakitimai 
įšaukiantieji žmogaus sąmonės 
netekimą trumpam laikui dabar 
medicinoje vadinami Transient 
Ischemic Attacks, sutrumpintai 
pagal tų trijų žodžių pirmas 
raidas: TIA.

'SS?: j

žmonės perkentė jausmais ne
sveikųjų sukurtas vergijas ir 
baudžiavas. Tamsūs ir jaus
mais paliegę asmenys ir toliau 
palaiko savus budelius: tam
suolius ir jausmais nesveikuo- 
lius bažnyčiose, ligoninėse, poli
tikoje ir spaudoje. Vieni tokių 
mėgins įpiršti gėrį — Dievo va
lią jausmais nesveikuoliams, 
pirm jų nesugydę: taip ir nepa
juda tas gėris nežmoniško as
mens link. Kiti mėgina peiliu 
ir piliule atnarplioti žmogaus 
jausmų suirutę, dėl to ir turim 
antplūdį pagalbos nesulaukian
čių per jausmų nesveikatą sau 
kūno negeroves užsikrovusių 
mūsiškių. Treti nepraleidžia 
prieš kriminalą, pornografiją, 
jaunuolių dykavimą Įstatymų 
projektus realizavimui: jie klau- 
so didžiųjų korporacijų jiems 
kišamu žaliukų kalbos. Taip ir 
klesti viena už kitą baisesnės 
vis didėjančios blogybės mūsų 
aplinkoj. Ketvirti primygtinai 
skelbia spaudoj negalimą daly
ką: per realybę jie nori nežmo
nišką asmenį papuošti lietuviš
komis puošmenomis, ir laukia, 
kad tai bus visiem pasigėrėjimą 
teikianti puošmena. Minėtose ir 
dar kitose vietovėse panašios ir 
dar kitokios menkybės tamsių 
ir jausmais menkų atsakingas 
vietas užėmusių asmenų yra 
mums per jėgą peršamos, pa
naudojantvisas moderniškas įti
kinimo priemones. Tik tu žmo
gau, nesužmoniškėk ir tamsus

Apopleksijos (stroke) šaknys
Dar labai mes esame tamsūs 

medicinos esmės supratime, štai 
žiupsnis naujausių žinių apie 
smegenų kraujagyslių pakitimų 
suskirstymą. Apopleksija (stro- 
kas) yra visam kūne esančios, o‘ 
tik smegenyse pasireiškiančios 
ligos apraiška. Tai smegenų 
kraujagyslių pakitimų išdava. O 
tos arterijos smegenyse pakisti 
gali dėl daugelio priežasčių, pvz,, 
dėl pakelto kraujospūdžio, dėl 
cukraligės, dėl perriebaus krau
jo (hypercholesterolemia), dėl 
arterijų sienelių uždegimo (arte
ritis), dėl reumatinių širdies 
vožtuvų pakitimų, dėl visame 
kūne paplitusios vilkligės (dis
seminated lupus erythemato
sus), ir dar visos eilės kitų sme
genų kraujagysles paliečiančių 
negerovių. Jeigu pas apoplekti- 
ką nerandama kurios virš mi
nėtos vienos visą kūną apiman
čios ligos —- tai dėl apopleksi
jos diagnozės* reikia būti at
sargiems visiems gydytojams. 
Tais atvejais reikia toliau tęsti 
tyrimai, kol tus tokia bendra 
kūno ligasurasta. Bendrai imant 
visos smegenų4kraujagyslių ne
gerovės skirstomos pagal jų už- 
sitęsimo ilgį (temporal sequen-

Med. studentas Vienas universitete, Austrijoje, Leonas šulaitis Naujieną iš
vykoje supažindina lankytojus su Alvudo leidiniais jy tarpe ir Naujieno
se atspausdintu Onos Algminienės romanu "Raudonasis amaras", šalia jo 

Jonas Kaunas lietuviškos giros sargyboje.
Nuotrauka M. Nagio

perankstyvo savęs sunaikinimo, 
šviesus ir jausmais sveikas žmo
gus yra gražiausias žemės pa
puošalas: jis pajėgia pildyti 
gamtos nuostatus. O tokio pa
jėgumo kiekvienas trokštame, 
nes tik tokiam asmeniui yra už
tikrintas laimingas gyvenimas 
čia ant žemės. Tad visi vienas 
kitą pralenkdami už jausmų dar
nos ir už šviesos Tik tada mes 
pajėgsime nekenkti artimui net 
ir tuo atveju, kada jam nieko ge
ro nepajėgiame padaryti.

Tobulėkime ir medicinos 
žiniomis švieskimės

SMEGENŲ KRAUJAGYSLIŲ NEGEROVIŲ 
NAUJAUSIAS SUSKIRSTYMAS

Kelkimės- iš įvairiopų tamsybių — tik iš jų prisi
kėlus nežmoniškas galas bus už kalnų.

Gyvenimo tiesa 

lik ,— taip ir neišsikrapštysi iš 
įvairių pelnagaūdžių tau sukur
to moderniškos vergovės.

John Pakol, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat 9 to 13:30

or ninth Savings Bond wHl 
.be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with, 
interest.
It’D be like found money. 
What’s more, in a fevryears 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money not befog put 
to good use? 
So you see, even 5 your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it. 
Akt better 
than three

Atsitaisąs dėl kraujagyslės 
pakitimo smegenų nervų 

pakenkimas
Nervų neveikia atsiradusi dėl 

smegenų arterijų sunegalavimo 
daugumai pacientų užsitęsia il
giau negu 12 valandų. Ir tas

IliB

Sunkiausias smegenų gyslų 
pakenkimas-

Jei smegenų arterijos esti la
bai sukalkėjusius 
ta rimtai. Tokiais atvejais ga
li kraujagyslės smegenyse pla
čiai plyšti — kraujas į smege
nis plačiai prasiveržti. Taip pat 
gali didžioji vienos pusės sme
genų arterija būt užkimšta iš 
kitur atneštu kamščiu. Pastara- 
rasis pradžioje gali būti mažas 
— toliau gali daugiau prie to 
pirmutinio kamščio kamščių pri
sidėti. Pasėkoje gali gautis svar
biausios arterijos smegenų vie
noje pusėje užsikimšimas. Tada 
mirtis artėja valandomis. Dėl 
kraujo išsiliejimo patinsta- sme
genys — gaunasi taip vadinama 
smegenų edema. Tokių ligonių 
padėtis blogėja per pirmąsias 12 
ar 24 valandas ir dažnai bai
giasi liūdnai. ^Medicinoje tokia 
negerovė dabar imta vadinti vis 
blogėjančia apopleksija — Pro
gressive Stroke, sutrumpintai—

Renkis, pajėgti išpildyti 
gamtos dėsnius

Už tai visi atgimkime žmo
niškumo savyje ir artime staty
bai. Tik žmonišką — jausmais 
sustiprėjusį asmenį apšvietę šių 
dienų mokslo šviesa, mes aptu
rėsime priimtinus dvasiškius, 
savo vardo vertus gydytojus, 
visuomenei naudingus politikus 
bei teigiamai skaitytojams pa
sitarnaujančius žurnalistus. To
kių savais darbais mums įsigy
ti talkininkų yra būtina, jei ne
norim greitai gėdingo galo susi
laukti. Juk mūsų išrinktieji šio 
krašto valdininkai ima neboti 
mūsų reikalų: prieš organizuo
tą kriminalą įstatymo projek
tas (bill) praėjo Senate, bet įs
trigo Namuose. Tas pats nutiko 
su narkotikų vartojimo bilium. 
O dėl pornografijos ir bombarda
vimo gatvėse — nieko* nedarė 
nei Senatas nei Namai. Dėl sau
gumo gatvėse bilius įstrigo Se
nate, nors pro Atstovų Rūmus 
pralindo. Tai kur čia mes bū
sim sveiki — dargi visapusiš
kai, kada viršūnės pataikauja 
organizuotam blogiui. Ar ir to
liau mes menkniekiais užsiimi- 
nėsim, kada mūsų rinktieji atsto
vai mums tikras pasakymas pa
greitintai ruošia?! Tik mūsų 
jausmais susveikimas ir tikras 
apsišvietimas išgelbės mus nuo

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

___ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ______

Visiškas strokas - 
apopleksija

Jei net po kelių mėnesių po 
pirmo paralyžiaus, vienos pusės 
kūne nervai neatsistato — nesi
keičia jų sunegalėjimas geron 
pusėn, tai toks sunegalavimas 
laikomas pastoviu. Tokiems at
statymo pratimai pagerina kai 
kuriuos kūno silpnumus. Toks 
smegenų kraujagyslių sunega
lavimas vadinamas pilna apo
pleksija, angliškai: Complete 
Stroke, sutrumpintai — CS.

INSURED

help youL 
heart fund^ 
help your HEART

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

* 0 % PER ANNUM 0 ^4% PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY
-

5 14 % PER annum 0/4% PER annum 0 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
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HIGH SCHOOLCOLLEGE

98%

72%

56%

galutines

Atzo

šią zmu-

Pakriūte'

inicialinis

užvardijimas 
tai skambėjo

vai. buvo 
už LKDS

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

ti. noriu prisiminti kitą įvykį, 
kuris anuomet sukėlė manyje 
nemaža širdgėlos, o, kartu, gal 
buvo ir priežastimi, kad dides-

PATAISOME KLAIDĄ
Naujienų rugpjūčio 30 d. nr. 

pfl straipsnio antraštė turi būti 
ne Studentų konferencija, bet 
Studentų konfrontacija.

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS

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

2 Years Savings
• Certificate 

(Minimum $5.000)

ia, o atkran- 
krešlūs alyvų

Š. m. rugpjūčio įnėn. 14—16 
d. įvykusi LKDS trimetinė kon
ferencija praėjo sėkmingai. Visi 
posėdžiai bei kiti parengimai 
vyko Šv. Jurgio parapijos sa-

SKAITYK PATS IR PARAGING
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

(Chicago).
Rezoliucijų Komisija: dr. K. 

Šidlauskas (Chicago), Pr. Vai
nauskas (New York), ir cleve- 
landiečiai Pr. Razgaitis, A. Pau
tienis ir P. Stravinskas.

Taupymo Indėliai
Apdrausti iki $20,000.

*1

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

Dirvos vardu Vilties Draugijos 
pirm. A. Laikūnas, Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio vardu gen. 
sekr. Z. Petkus, LKDS Europos 
Tarybos vardu inž. A. Venckus, 
senosios kartos veikėjų vardu 
K. Karpius ir Liet. Valst. Liau
dininkų pirm. J. Daugėla.

Konferencijos uždaromą kal
bą pasakė Algirdas Kasul'aitis.

Raštu buvo gauta virš 100 
sveikinimų. Jų tarpe: Lietuvos 
Atstovas JAV J. Rajeckas, vysk. 
A. Deksnys, vysk. V. Brizgys, 
gen. konsulas P. Daužvardis, 
gen.' konsulas A. Simutis, gen. 
konsulas J. Žmuidzinas, VLIKo 
pirm. dr. ' K. Valiūnas, ALTo 
pirm. E. Bartkus, Ateitininkų 
Federacijos Vadas prof. J. Pi- 
kūnas, kelių valstybių kd parti
jų vadovybės ir eilė organizaci
jų atstovų bei liet, veikėjų iš 
užsienio.

Konferencijoje taip pat daly
vavo Tarptautinės Katalikių nio- 
terų Sąjungos prezidiumo narė 
p. Birutė Venckuvienė iš Pary
žiaus, kuriai buvo surengtas pri
ėmimas p. O. ir P. Žilinskų re
zidencijoje.

Konferencijos ruošos darbus 
atliko Cleveland© visuomeninin
kas ir ALTo skyr. vicepirm, An
tanas Jonaitis ir LKDS skyr. 
Valdyba: P. Tamulionis, pirm., 
P. Mikšys ir L. Leknickas. Re
gistraciją tvarkė D. Tamulio- 
nytė.

Vaišėms vadovavo p. A. Raz- 
gaitienė, O. Žilinskienė, E. Mar- 
tinėnienė, J. Kliorienė, S. Idze- 
lienė, E. Garkienė, D. Kasulai- 
tienė, S. Stasienė, P. Balčiūnienė 
ir E. Mikšienė.

Tai tas pats žurnalistas ir rašytojas
PRANYS ALŠĖNAS,

kuris "Naujieny". atkarpoj (per 6 numerius) at
spaude ilgoką novelę "Daug laimės jums...", o 
bė to, ir vėl spausdiname jo jau kelintą (subele- 
tristintą) dalyką,; kaip: "Nesulauktas laiškas", 
"Laimė šiukšlių dėžėj", o dabar — "Keistas tiltas".

Prelegentais buvo: visuome
nininkas kanauninkas V. Zaka
rauskas iš Chicagos, kuris pri
statė moksliškai pagristus pa
lyginimus, kontrastus bei konf
liktus tarp krikščionybės ir ko
munizmo. Liet. Valst. Liaudi
ninkų pirm. J. Daugėla, kuris pa 
teikė liaudininkų poziciją ko
munistų atžvilgiu. Studentų 
Ateitininkų Sąjungos CV pirm. 
Ant. Razgaitis, kuris referavo 
apie komunistų poveikį į jauni
mą; ir ALTo CV vicepirm. dr. 
K. Šidlauskas, kuris lietė tarp
tautinę teisę bei politiką komu
nizmo atžvilgiu iš Lietuvos lais
vinimo taško. Po'referatų vy
ko ilgokos ir labai gyvos disku
sijos. Moderatorium buvo A. 
Pautienis, kuris pateikė prele
gentų sąntraukas ir 
simpoziumo išvadas.

Sekmadienį, 10:30 
aukojamos Šv. Mišios 
narius ir už Lietuvos laisvę žu
vusius tautiečius. Mišias atlai
kė ir pritaikytą pamokslą pasa
kė kanauninkas V. Zakarauskas. 
Mišių metu giedojo solistas Ju
lius Kazėnas.

Po Šv. Mišių įvyko iškilmingi 
pietūs ir konferencijos uždary
mas. LKDS CK narys Ant. Ta
mulionis pasakė kalbą pagerb
damas prel. Mykolą Krupavičių, 
jo artėjančios 85 m. amžiaus su
kakties proga.

Konferenciją sveikino žodžiu: 
AL Tautinės Sąjungos CV ir

MEDIAN YEARS 
OF SCHOOL

Rezoliucijų komisija posėdžiauja. Iš kairės j dešinę: Pr. Vainauskas, dr. K. 
Šidlauskas, A. Pautienis, Pr. Razgaitis ir P. Stravinskas. .

Kazio Razgaičio foto

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos dvasia,
Laimink mūsų siekį — 
Vėl gyvenki mumyse, 

. Giesmėje skambėki.
Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstantį sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda Į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato. 157 psL $2.00.
3. Bernardas Brazdžionis, DIDŽIOJI KRYŽKELĖ. Eilėraščiai. 112 psl. 

Kaina $1.00.
4. Kazys Bradūnas, SIDABRINĖS KAMANOS. Premijuotas poezijos rin

kinys, 95 psl. $2.00.
5. Butlcp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psl. Kaina $3.00.
7. Kleopas Jurgelionis, GLŪDI • LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psL $2.00 

-8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 86 psL $2.00.
9. Pranas Kozulis, DULKĖS EŽERE. Eilės, 62 psl. $0,75.

10. Pranas Naujokaitis, AUKSINIAI RAGELIAI. Lyrika. 64 psL $2.00.
11. Alė Rūta • Nakaitė, BE TAVĘS. Poezija, 133 psl. $2.00.
12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 

3 išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. $5.00.
13. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 

“Anykščiu Šilelis”, vertimas. 42 psl. $2.00.
14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktine lyrika, 167 psl., $3.00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ii lyrikos knyga. 152 psL $2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psl., $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00.
19. Eugeniius Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės. 70 psl., $1.00.
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai. 80 psl. $250.
21. Alfonsas Tyruolis, METU VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00.
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai, 

55 psl. $1.00.
23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS. Su trumpu jų apra

šymu ir gausybe dainų. 80 psl. $2.50.
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija, 115 psl. $3.00.
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti į Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

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

1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
- VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 
{steigta 1923 metais TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Konferencijos prezidiumą su
darė: pirm. Ant. Garka (Cleve
land), picepirm. inž. A. Venc
kus (Paryžius) ir Ant. Repšys, 
(Chicago), sekretoriai: P. Bal
čiūnas ir P. Mikšys, abu iš Cle
veland©.

rijai: Petras Balčiūnas, Ant. 
Garka, Henrikas Idzelis, Alg. 
Jasulaitis, Petras Kliorys, Povi
las Mikšys, Alg. Pautienis, Pra
nas Razgaitis ir Antanas Tainu- 
lionįs.

šeštadienį po pietų vyko vie
šas simpoziumas: “Krikščionis 
ir komunistas kovoje už žmo-

skleidžiau tik grįžęs į namus. 
O tuomet (koks nustebimas 
man buvo!) kai sąsiuvinyje 
radau ne tik mokytojo įrašą ir 
parašą, bet ir dar smulkiai pri
rašytą lapelį. Pamačiau ryš
kiai, jog tai mokyt. R. Vese- 
lausko rašysena. Ėmiau skaity

Ši statistinė grafa rodo, kad paskutiniais metais žymiai didesnis negry skaičius lanko ir baigia 
aukštesnes mokyklas.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS IMS 

PHONE: 254-4471

Ištaisytuose sąsiuviniuose 
mokyt. R. Veselauskas raudo
nu arba žaliu rašalu dažnai 
mėgdavo atžymėti pažymius 
ne skaitmenimis, bet žodžiais, 
itin gražia rašysena jis užrašy
davo: “Labai gerai”, “Gerai” 
arba “Labai blogai”, “Blogai”. 
Tiktai per patį vidurį — žymė
davo skaitmenimis “3”, kartais 
jungdamas prie jo dar ženklą 
— pliusą ar minusą.

Žodinių pažymių reikšmę mo
kiniai taipogi gerai žinodavo. 
Žinojom, jog “Labai gerai” — 
atstoja penketuką, “Gerai” — 
ketvertuką ir t. t

Pas mane dažnai atklysdavo 
įrašas “Labai gerai” (kaip ir 
neseniai baigtojo Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto rašomų 
jų darbų įvertinimuose su Di
rektoriaus D. ’ Veličkos para
šais).

Nežiūrint, jog tai neretas 
įvykis būdavo, bet džiaugda
vausi tokį įrašą gavęs. Džiau
giausi ir aprašomuoju momen
tu, kai, praskleidęs sąsiuvinį 
ir pamatęs įrašą “Labai gerai”, 
dargi — pasirodęs savo kaimy
nams — mokiniams, jį įsidė
jau į suolo stalčių.

Tą dieną to sąsiuvinio nebe-

-M

Dar buvo Nepriklausomybės 
laikotarpio pradžia, berods, 
1923-tieji metai, nes kai pradė
jau lankyli Vidiškiu pradžios 
mokyklą 1920 m., taip ir slin
kau iš skyriaus į skyrių pame
čiui. O norimo aprašyti įvykio apie tai šiuo kartu noriu rašy 
metu — jau buvau 3-iame sky-! 
riųje. % ’ - š V • „

Daug kas būtų galima pasa
kyti arba parašyti apie pirmą-i 
siaš mokykloje dienas, ką tik,11? savo gyvenimo dalį surišau 
Nepriklausomybę atgavus, nes j su plunksna ir pasidariau laik- 
būta tais laikais daug įvairių .raštininku.

Vengravos kaime (žemait 
kiemio valse.), 
griovį, kertantį k 
buvo ir tebėra p 
vadinamas

Tuo metu Vidiškių pradžios 
mokykla buvo keturių skyrių 
ir joje dirbo du mokytojai: 
Kazys šičkus (mokyklos vedė
jas) ir Rapolas Veselauskas — 
abu buvo labai nuoširdžiai at
sidavę savo darbui . ir geri mo
kytojai. Turimomis žiniomis, 
vienas iš jų — K. Šičkus — dar 
tebėra gyvas Lietuvoje, nors 
— mano apskaičiavimu — gali 
turėti jau per 90 metų amžiaus. 
Esą, užsiauginęs ilgą, patri
archališką, pražilusią barzdą 
ir vaikštinėjąs tarytum senų 
laikų vaidila, o antrasis — R. 
Veselauskas, nors būdamas žv- 
miai jaunesnis — prieš tuziną 
metų, miręs pavergtoj Lietuvoj.

Mano atmintyje šiedu moky
tojai buvo, yra ir pasiliks di
džiosios pagarbos aureole ap
siausti,' nes jie skiepijo pir
muosius mokslo daigus many
je ir nuoširdžiai troško ’švie
sios beatšikuriančios Lietuvos.

Norimo atpasakoti įvykio 
metu, K/ ^čkus mokė pirmąjį 
ir ketvirtąjį skyrius, o R. Ve
selauskas — antrąjį ir trečiąjį 
Buvau pastarojo žinioj, nes 
lankiau trečiąjį skyrių.

Mokslas sekėsi gerai ir labai 
gerai, todėl nei mokytojams 
bėdos nebuvo su manim, nei 
man — su mokytojais...

GRĄŽINTAS SĄSIUVINIS 
IR DAR KAI KAS

MORE THAN
5 YEARS

per didžiulį 
limą skersai, 

• rlimas, tiltu 
Tai patingai gra

ži to kaimo gamtas vietelė. Tas 
griovys gyventojų 
vadinamas. “Pakriūtė” — pil
na storiausių medžių, jos dug
nu — upelis čiurle 
tėse — keroja, 
krūmai. Pavasario ir vasaros 
metu — “Pakriūtėje” gėlių ir 
paukščių — daugybė!... Tai
gi, grožis — neapsakomas, ta
rytum žemiškajam rojuj. Vie
nok ,šiuo kąrtu — ne apie “Pa
kriūtę’’ smulkmeniškiau norė
jau parašyti — ne! Tačiau apie 
tą tiltą , kurį žinutės antraštėj 
“Keistu tiltu” pavadinau.

“Kodėl jis keistas? 0 gi to
dėl, kad savo laiku tilto šonuo
se, buvo mediniai paramsčiai, 
kad kas nors nenužengtų arba 
važiuotojas nenudardėtų patil- 
tėn, tačiau laikui bėgant — tie 
paramsčiai puvo ir griuvo, pa
kol visiškai išnyko, tarytum 
žydo bitės, ir taip tas-tiltas pa
sidarė “keistas”.

“Naujų paramsčių, atrodo, 
niekas nesirengia daryti”. Po 
korespondencija
parašas: R. V. Aiškiai gi mano 
mokytojo R. Veselausko...

(Bus daugiau)

ti. Lapelyje, pačiame viršuje, 
dailia rašysena —-į 
šie žodžiai:

‘Gerb. Redakcij
tę malonėkite psįtalpinti Jūsų 
redaguojamam laikraštyje”. O 
toliau sekė žinios 
ir tekstas. O visa 
šitaip:

“KEISTAS TILTAS

Mandatų Komisijoje buvo: 
B. Brizgys (Detroit), J. Kryge- 
rįs (Cleveland) :ir P. Spetyla

PRANYS ALŠĖNAS

KEISTAS tiltas
trūkumų, maža patirties ir t. t. 
(Prisimena man ir tai, kad mo
kiniai, gindamiesi nuo šalčio 
ir mokytojų paprašyti, kas ry
tas turėdavo neštis į mokyklų 
po pliauskę malkų). Bet ne

Konferencija prasidėjo penk
tadienį vakare su simpoziumu 
jaunimui. Paskaitą, tema: “Ko
munizmo grėsmė emigracijos 
kryžkelėje” skaitė LKDS pirm. 
Algirdas Kasulaitis. Prelegen
tas palietė bendradarbiavimo su. 
kraštu ir kitas šiadienines pro
blemas su ypatingu dėmesiu 
jaunimui. Dalyvaujant gražiam 
būriui jaunimo ir taip pat vy
resnės kartos - veikėjams, vyko 
gyvos diskusijos, kurioms vado
vavo A. Pautienis. Diskusijose 
aktyviai dalyvavo svečias kun. 
prof. St. Yla, inž. A. Venckus, A. 
Idzelis, jr.,-- Pr. Razgaitis, P. 
Spetyla, dr. Šidlauskas ir kt.

šeštadienį dienos metu, vaka
re ir sekmadienį ryte vyko Są
jungos posėdžiai, kuriuose buvo 
išklausyti pirm. A. Kasulaičio ir 
kitų CK narių, LKDS Europos 
Tarybos pirm, inž. A. Venckaus 
ir VLIKo vald. nario Pr. Vai
nausko pranešimai, diskutuota 
praeities veikla, tartasi ateities 
darbų planais ir priimtos rezo
liucijos mūsų veiksnių ir kitų 
reikalų atžvilgiu. Taip pat iš
rinktas naujas Centro Komite
tas sekančiai trijų metų kaden-

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, phfr Pe padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 

‘ druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.
Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš VIRBUI i 10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-zC nėšio pirmos.
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(Tai tekstas kalbos, kurią Algirdas J. Kasulaitis pasakė 
birželio 21 d. Cleveland© tautiniame sodelyje 

vykusiame tragiškojo Birželio minėjime)
sidarė pašto dėžutės. Atsirado 
galimybė savo tautai padėti, bet 
ir pavojus jai pakenkti.

Barzdukinis patriotizmo matas
Stasys Barzdukas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

valdybos pirmininkas, Clevelande leidžia ofsetu multipli
kuojamą mėnesinį laikraštėlį, vadinamą “Pasaulio lietu
vis”. Tai turėtų būti visos PLB valdybos laikraštis, lie
čiąs pačius svarbiausius visų Bendruomenės narių rei
kalus. Svarbiausias jo tikslas būtų — teikti tikslią ir tei
singą informaciją, kuri jungtų galimai didesnį lietuvių 
skaičių. Bet “Pasaulio Lietuvis” toks nėra. Jį leidžia 
valdyba, bet redaguoja p. Barzdukas. O jis asmenišką 
savo nuomonę, labai dažnai labai jau siaurutę, lietuvius 
ne jungiančią, bet skiriančią ten dėsto, tarytum tai būtų 
svarbus visos valdybos nuostatas arba aukščiausios va
dovybės sprendimas.

*
Neseniai išėjusiame birželio mėnesio “Pasaulio lie

tuvyje” p. Barzdukas, liesdamas labai jau jam arti širdies 
esantį asmeninį dalyką, išdėstė gilią savo nuomonę ir apie 
laisvame pasaulyje leidžiamą lietuvišką spaudą. Pirmon 
eilėn jis ją suskirstė į patriotinę ir nepatriotinę spaudą. 
Nepatriotinė spauda yra “konservatyvioji”, “opozicinė” ir 
dar kitokia. “Opozicinę” spaudą redaguoja ir leidžia ne 
opozicija PLB ar Amerikos Lietuvių Bendruomenei; ne 
opozicija didžiosioms Amerikos lietuvių organizacijoms, 
siekiančioms Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės; ne opo 
zicija JAV ir Kanados tautinių Šokių ansambliams; ne opo 
zicija judriems “Grandinėlės” šokėjams ir grakščioms šo
kėjoms, bet opozicija “Grandinėlės” mokytojo pastan
goms primesti labai arti prie p. Barzduko stovinčiai 
“Grandinėlei” nelietuviškos kultūros.

Jeigu p. Barzdukas, būdamas tokios svarbios lietu
viškos organizacijos priešakyje,; panašų matą* vartoja ir 
kitoms vertybėms matuoti, kokį jis vartoja lietuvių spau
dau skirstyti, tai tada gali subyrėti ir tas mitas, kad jis 
jaunatvėje buvo nepaprastai gabus ir kiekvieną klausimą 
iš visų pusių labai giliai apgalvodavo. Jaunatvėje pas jį 
galėjo būti genialių gabumo prošvaisčių, bet “Pasaulio 
lietuvyje”, svarstant, visiems lietuviams svarbias proble
mas, tų gilių minčių jis neparodo. Klasifikuodamas lais
vų lietuvių spaudą jau minėtame PLB organe jis rašo:

“Glevelando “Grandinėlė”, išsimušusi iš viduti
nybės, tapo pirmaujančiu mūsų šokių vienetu. Bet 
čia taip pat prasidėjo ir jos bėdos. Vieni “Grandinė
lės” pastangose įžiūri kūrybą bei pažangą ir tuo nuo
širdžiai džiaugiasi. Jų daugumas. Tad “Grandinėlės” 
koncertų lankymas laimi rekordus, apie ją pilna

: (Tęsinys)
3. Gyvatės ir paukščiuko dvikova

Šalia šių dviejų realybių ri
kiuojasi ir trečioji, pastarųjų 
kelių metų būvyje išaugusi į di
delę, nelengvai sprendžiamą pro
blemą —pagundą.

Metams ' slenkant politinės 
emigracijos kova už laisvę ne tik 
nemažėjo, bet tvirtėjo, intensy- 
vėjo. Kremlius negalėjęs sunai
kinti herojinės tautos ir nutil
dyti šaukiančios emigracijos, pa
keitė taktiką. Vieton griausti
nio Kremliaus plokštelė ataidė
jo lietuviška daina, raštu, au
diniu... Vieton keiksmo buvo su
daryta galimybė pasiųsti siunti
nį. Vieton grasinimo praviro 

geležinės uždangos durys ir at- 

Amžinasis žmonijos priešas 
laisvės kovą paženklino pagun
dos ženklu. Ar mes atsilaikysi
me ? Ar mes būsime paukščiukais 
suparaližuotais gyvatės prieš 
jos kirtį? 'Ar būsime Dovydai, 
pasiruošę kovoti su iš apkasų 
išnirusiu milžinu priešu? Ar 
okupanto mums siunčiamos do
vanos yra nuoširdžios ar už jų 
slypi gyvatės nuodingas geluo
nis? Koncertas, plokštelė, kny
ga, kelionė į Vilnių — kas jie: 
džiaugsmas ar dovana, už kurią 
reikės skaudžiai užmokėti.

Tik akli ir nemąstantys neran
da atsakymo į šiuos ir panašius

entuziastingiausių atsiliepimų .visoje patriotinėje 
mūsų spaudoje (“Pasaulio Lietuvis”, 1970 m. birže
lis, 191 psl.)
Patriotinėje lietuvių spaudoje buvo entuziastingiau

si atsiliepimai apie “Grandinėlę”, o nepatriotinėje spau
doje tokių entuziastingų atsiliepimų nebuvo. O jeigu ku
ris lietuvių laikraštis drįso pakritikuoti “Grandinėlės” 
šokių mokytoją, jeigu kuris leido savo bendradarbiams 
suabejoti “Grandinėlės” šokėjams primetama nelietuviš
kos kultūros dvasia; jeigu kuris drįso paminėti kitatau
čių taiklias pastabas apie tą “išsimušimą iš vidutinybės”, 
tai tokia spauda jau nepatriotinė. fe

Prie nepatriotinės spaudos Barzdukas priskiria Nau
jienas, iškėlusias viešumon pirmą pasikėsinimą prieš 
“Grandinėlę” bandžiusį daryti Juozą Lingį; Dirvą, pa
skelbusią pasikalbėjimą su Feliksu Martinez Suarez; Tė
viškės Žiburius, rašiusius apie Poškaičio — Lingio misi
jas; “L. Lietuvą”, parodžiusią kaip nelietuviškai “Pa- 
keltkojyje ’’kelia koją; “Sandarą”, “Keleivį” ir net “Dar
bininką”. Prie patriotinės spaudos pirmon eilėn priskirs 
“Vienybę”, gražiausiai apie “Grandinėlę” visą laiką ra
šiusią; “Pasaulio lietuvį” — labai- gražius laiškus apie 
“Grandinėlę” spausdinusį; na, ir žinoma Draugą, tiktai 
gražiu žodžiu minėjusį visą “Grandinėlės” veiklą^

P. Barzdukas, pradėjęs atsiliepimais apie “Grandi
nėlę” patriotizmą matuoti, labai sustiprino opoziciją. 
Jis pasiliko tik su savo mėnesinuku, “Vienybe”' ir “Vie
nybės” keliais pradedančia žingsniuoti įspaudą, o prie 
nepatriotinių jis priskyrė didelę Amerikos lietuvių spau
dos daugumą. “Grandinėlė” gali būti labai arti prie pir
mininko širdies, bet atsiliepimais apie ją negalima patrio
tizmo matuoti. 'fe. į

Amerikos lietuvių spauda lietuvių reikalus gynė dar 
tais laikais, kai Amerikoje Barzduko nebuvo; juos gins, 
ko gero, ir tada, kai Barzduko nebus. Amerikoje buvo 
gerų chorų ir šokių ansamblių, kol “Grandinėlės” nebuvo ; 
Amerikos lietuvių jaunimas šoks lietuviškus šokius ir ta
da, kai “Grandinėlės” šokėjams jau nusibos šokti.

Ponas Barzdukas, pasirinkdamas atsiliepimus apie 
vieną šokėjų grupę patriotizmui matuoti, neparodė rei
kalingos išminties. Rodydamas didelį-susidomėjimą tik
tai vienu šokių ansambliu, jis skriaudžia kitus tautinių 
šokių ansamblius. Pirmininkui nederėtu taip elgtis.

I klausimus. Tik kietos širdys 
gali priimti atsakymą nesuvir
pėjusios nuo skausmo, nes pati 
mūsų prigimtis šaukte šaukiasi 
gimtojo krašto, gimtos kalbos, 
pamiltos padangės ir žemės kva
po. Tas ne lietuvis, kuris visa 
savo būtimi nesiveržia į tautą, 
į kraštą, į gimtąją žemę! Vie
nok, pagundą turi nugalėti au
ka, nes pasidavimas pagundai 
yra pralaimėjimas. Pagunda at
veria miražus ir tik dalelę rea
lybės, tik sekundę tikro džiaugs
mo, tik gabalėlį tiesos. Tik au
ka atšviečia realybę ir užtikri
na garbę ir laisvę. Minutės 
džiaugsmas tai tik paukščiuko 
hipnozės prieš gyvatės kirtį. Au
kos kančia yra Dovydo akmuo, 
kuris nukauja milžiną Galijotą.

Emigracijos nežūva dėl prie
šų spaudimo, jos visuomet su
dūžta dėl vidinės politinės suiru
tės. Tol kol mūsų išeivija bus 
stipri viduje, tol kol ji vadovau
sis išmintimi; tol kol ji kilnius 
jausmus sugebės paaukoti dar 
aukštesniems tikslams, tol eiei- 
vija nemirs, tol lietuvybė žydės, 
tol neišnyks valstybingumo jaus
mas ir laisvės troškimas. Tai au
kos ir išsižadėjimo kelias, bet 
jis veda į laisvę ir į garbę

Kremliaus tikslai nepakito nuo 
tų dienų kai jis mongolų ranko
mis smaugė mūsų moteris ir kū
dikius, kai puslaukiniai raudon
armiečiai peiliais raižė Lietuvos 
vyrų kūnus, kai ąziatai purvi
nais batais spardė mūsų, sene
lius ir vaikus. Vienus šautuvus 
pakeitė kiti,, vienus lėktuvus — 
kiti. Tik nepakito žmogaus — 
bestijos tikslai, metodai ir pri
gimtis, Realybė reikalauja at
virų akių, nežiūrint kokius skau
džius vaizdus jos mato. Realybė 
reikalauja logiškų išvadų, nežiū
rint, kad jos spaudžia širdį. Re
alybė reikalauja veiksmo, bet’ 
ne išsiteisinimo.

Mūsų prigimties šauksmas 
besiveržiąs į gimtąjį kraštą turi 
būti kartais prislopintas, nes jį 
atliepia neretai tik sirenų bal
sai, nekaltų, bet nelaisvų mari- 
jonečių lūpomis, nes komuniz
mas nepakito ir neatsisakė sa
vo tikslų. ' ‘

Sovietinis komunizmas ap
spręstas kelių principų, kurie 
nėra pasikeitę nė šešėliu nuo spa
lio revoliucijos dienų. Komunis
tinė ideologija yra iš esmės psėu- 
do-religija, sukaustyta apokalip- 
tiniuose ir eschatologiniuose 
rėmuose, kurie išjungia bet ko
kią kitą mintį,^ teori ją ar idėją. 
Jos išpažinėjams komunistinė 
doktrina yra mistiška idėja, pa
remta neklystančiu mokslu. Ko
munistams tėra tik viena tiesa, 
kuri yra ir morališkai gryna, ir 
moksliškai pagrįsta. Jokios ki
tokios tiesos, net minties, nėra 
ir negali būti. Kaip tik dėlto 
komunizmas šiandien nėra pasi
keitęs, nes jo esminis pasikeiti
mas reikštų jo žlugimą.

tautos šiandieninės tragedijos 
ir bendradarbiavimo vilionės šak 
nys.

Komunizmo nepakitimą liudi
ja ir šimtai įvykių šiandien. Šių 
metų pavasaryje sen. Eastland 
vadovaujama saugumo pakomi
sė paruošė pranešimą, liečiantį 
žymaus rusų dramaturgo ir per 
du dešimtmečiu KGB agento, 
dabar pabėgusio ir gyvenančio 
JAV, liudijimą. Iš daugelio, 
būdingas vienas faktas: jo liudi
jimu kiekvienas užsienietis, ne
žiūrint'kas, iš kur ir bet koks 
jis bebūtų yra dieną naktį KGB 
agentų saugojamas ir įtaigoja
mas.

Iš kitos pusės ką mums rodo 
rusų rašytojo, neseniai pabėgu
sio, Kuznecovo liudijimai. Jis 
skelbia, kad Sovietų Sąjunga yra 
vienas ištisas kalėjimas,, kur 
kompartija kontroliuoja ne tik 
spaudą, radiją, televiziją, bet ir 
pratus bei sąžines. Jau kelintą 
kartą Kuznecovas pareiškė, jog 
nė vienas rusas neišvyksta į už
sienį be specialaus uždavinio — 
šnipinėti, nežiūrint koks būtų 
pirminis kelionės • tikslas.

Ką gi mums liudija kovo 24 
d. “Sovietskaja Rosi ja”, kuri 
vedamajame rašo: “Visas kūry
binis S. Sąjungos rašytojų dar
bas turi tarnauti liaudžiai. Jis 
neturi ir negali turėti jokių ki
tų interesų, kaip tuos, kuriuos 
skelbia kompartija”.

Ką gi mum liudija pastaraja
me S. S-gos rašytojų suvažiavi
me sąjungos pirm. Leonido So- 
bolevo žodžiai tiems, kurie nesu
pranta savo istorinio uždavinio 
būti dainiais Lenino kovotojų 
pulke, nes kitaip jų laukia skau
dus likimas, — kaip tik aiškų 
grasinimą visiems menininkams 
tarnauti kompartijai arba būti 
sulikviduotiems.

Ką gi mums liudija žurnalis
to Salisbury žodžiai jo naujoje 
knygoje. “War between Russia 
and China”: “Masinė vergų dar
bo sistema išplėsta, kalėjimų ad
ministracija pasilieka nepanai
kinta. Visur aš mačiau spyg
liuotas vielas, kalinius, medinius 
sargybinių bokštus, šviesos pro
žektorius, bebudinčius- su auto
matais ginkluotus sargybinius... 
Sibiras yra kalėjimas, niekas ki
tas”! (Drg., 1970.6.11).

44. Angelų skrydis į laisvę
šioje vietoje mes susiduriame 

su ketvirtąja realybe. Ji kaip 
dviašmenis kardas. Iš vienos pu
sės ji mus apgaubusi laisvės pra
banga, vakarietiškos demokrati
jos teisėmis,s aukščiausios ma
terialinės gerovės privilegijomis. 
Mums durys atviros ir į laisvą 
žodį, ir į mokslą, ir į ekonomi
nes galimybes.

Iš kitos pusės dieną naktį 
prieš mus stovi pirmosios trys 
realybės, mirties ir kančios ne
išsakoma odisėja, pasaulinio ko- 

(Nukelta į 5 psl.)

Iš kitos pusės sovietinis ko
munizmas yra apspręstas nema
žiau nelanksčios, lygiai mesija- 
niškos ir labai realios bei geopo- 
litiškai nekintančios rusiškęsios 
maniškos vizijos niekuomet ne
buvo išnykę iš Lenino sąmonės. 
Mesi janiškas komunizmas ir me
si janiškas rusicizmas leninizme 
susiliejo į vieną dviejų šaltinių 
maitinamą sriautą, kuris istori
niu imperatyvu ir moksliniu pre
ciziškumu turėjo nusiaubti visą 
pasaulį, ši vizija tebesudaro ir 
šiandien Brežnevo doktrinos ir 
branduolį, ir išeities tašką, ir 
galutinį tikslą.

Trečiasis esminis sovietinio 
komunizmo elementas yra ne
pažabotos jėgos ir troškimas ir 
naudojimas. Tai būdingas bruo
žas tiek komunistinei doktrinai, 
tiek rusiškajam imperializmui. 
Komunizmas yra kovos ir ko
vinga ideologija* Doktrinos cen
tre verda konfliktas, antagoniz
mas, kova. Brutali agresija ir 
smurtas žymi ir caristinę vidaus 
ir užsienio politiką. Kaip tik to
dėl komunistiniam imperializmui 
niekuomet nebuvo priimta vi
suotinė taika.

Ketvirtasis esminis principas 
dažnai net patiems komunizmo 
valdininkams yra nesupranta
mas. Tai strateginis ir taktinis 
lankstumas, paremtas cinišku 
empirizmu ir suktu pragmatiz
mu. Šis sovietinio komunizmo 
bruožas yra klaidinęs ir net šian
dien klaidina ne vieną profesinį 
soyietologą. Lenino raštai gau
sūs ciniško pragmatizmo formu
lėmis. Kad sovietinio leninisti- 
nio komunizmo esmė nepakito 
iki šių dienų, aiškiai rodo ko
munizmo dogmos, formuluotos 
XXII-j ame partijos kongrese. 
1961 m. spalio 31 d. datuotoje 
programoje plačiai kalbama kaip 
tik apie koegzistenciją su Va
karais. Joje aiškiai pasisako
ma ką reiškia komunizmui tai
kinga koegzistencija. Ji nėra 
taikingas sugyvenimas, bet tik 
kitas būdas pasaulį sukomunis- 
tinti. Ypatingai išskirtinas pro
gramos paragrafas, kuriame sa
koma, jog kova turi būti vedama 
nepavargstančiai ir nenustojan
čiai, ypatingą dėmesį kreipiant 
į greitą ir dažną taktikos keiti
mą, tuo. būdu priešams nelei
džiant atgauti pusiausvyros bei 
galimybės susijungti ir koor
dinuoti veiklą.

štai kur glūdi atsakymas į 
koegzistencijos mįslę, nes parti
jos programa nėra tik retorika 
Ir todėl priimtina rimtai. Sovie
tinis komunizmas kaip buvo taip 
ir yra neatskiriamas junginys 
tiek neklystančio dogmatizmo, 
tiek ciniško empirizmo, tiek ru
siškojo imperializmo bei nepa
žabotos jėgos troškimo, pergau- 
tas eschatologizmu ir paremtas 
paranojiška mintijimo sistema. 
Tik šitame žemiškojo pragaro 
židinyje yra įleistos ir mūsų
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Grįžus pėsčiomis iš miesto centro į už
miesčio buveinę, laikas jau buvo vėlyvas: 
netoli 11-tos nakties. Nespėjus nė įmigti — 
ne “Foraliarmas”, bet tiesioginis ženklas 
— sirenų kaukimu — “Aliarmas”! Net 
skridimo kryptimi anglų lėktuvų masinės 
formacijos pasistengė Drezdeno miesto gy
ventojus apgauti: tos lėktuvų masės skri
do ne tiesiog į Drezdeną, vaidindamos sie
kiančios kito taikinio, tik pusiau praskridę 
Drezdeną, staiga pasuko jo kryptimi, kai 
miesto pavojaus Įspėjimo komandos nebe
turėjo laiko skelbti “Foraliarmą”, o tiesiog 
“Aliarmą”. Gėda anglo-saksams savo 
niekšybe: užpulti neįspėtus didmiesčio gy
ventojus miegančius, kad jie nesuspėtų 
pabėgti i slėptuves, kuriose nors šiokie 
tokie išsigelbėjimo galimumai...

Ir mudu su žmona, iššokę iš barakinių 
guolių, nuskubėjome į netoliese įrengtą 
priešlėktuvinę “slėptuvę’": iškastas vin
giuotas ilgas griovys ir apdengtas medžių 
gabalais, kurie apiplukčioti mažu sluogs- 
niu žemių. Tokia slėptuvė. O tačiau vis 
šioks toks uždangalas, savisaugos jausmą 
tvirtinąs. Nespėjus nė vietos susirasti tar
pe besistumdančių Įvairių tautybių “užsie
niečių” — “auslenderių”, aplinkui prasi
dėjo pragaro muzika, kuri niekados, 

kol gyvas, neišdils iš atminties: iš aukšto 
krintančių bombų ūžimas, jas išmetusių 
lėktuvų motorų ūžesys, sprogstančių įvai
riausio dydžio bombų garsai, to masinio 
bombų kritimo sukeltų oro bangų spaudi
mo i galvą ir plaučius bei visą organizmą, 
ji plėšantis veikimas ir visokia kitokia šio 
pragaro veikla, kurios pasėkas gan teisin
gai ir vaizdžiai perduoda muzikas Juozas 
Strolia parašytoje knygoje:
“Lietuvos Vyčio pėdsakais”: “Laikas slin 
ko ir dar nežinia ką jis galėjo atnešti. Ką 
ligi čia kalbamo momento buvo atnešęs, 
nieko nebuvo- džiuginančio, išskyrus tik tą 
didžiausią džiaugsmą, kad visi išlikome 
gyvi ir nepaliesti...

Bet pažvelgus Į visą tik vakar buvusį 
gyvą ir linksmą, į Užgavėnių karnavalą 
besirengiantį gražiausią Vokietijos miestą, 
kuris Vakaruose buvo vadinamas Vokie
tijos Florencija, darėsi klaiku...

Visa regima aplinka liudijo, kad vie
ton beprotiško karnavalo šį miestą aplan
kė mirtis ir beprotiškas visiškas sunaikini
mas. ..

Kur tik pažvelgsime, niekur nesimatė 
bombų nepaliesto namo, ar jis būtų buvęs 
gyvenamas ar prekybos Įstaiga, ligoninė, 
bažnyčia, muziejus arba kita kuri nors 
kultūros įstaiga. Visas miestas buvo su
griautas, sudegęs. Po jo griuvėsiais ir vi
sur kitur, kur net nebuvo jokių pastatų: 
gatvėse, aikštėse, parkuose ir prie Elbės 
esamose pievose žuvo šimtai tūkstančių 
žmonių, žuvo įvairiausiose pozose, net ne

suskubę sudejuoti, nespėję net prisiminti 
kitų artimiausių savo šeimos narių, kurie 
Įvairių reikalų buvo sutrukdyti ir nuo jų 
atskirti.

Kur tik pažvelgsi, visur matėsi tik la
vonai, lavonai...” Ir tai yra tiesa, tačiau 
ne visai pilna: buvo stebuklų stebuklais 
išlikusių gyvų, nors įvairiai sužalotų ir 
pusiau apdegusių, šių gyvų išlikusių siau
bo apimtų bėgančias mases savo akimis 
teko pačiam matyti, kiek suspėta, — gir
dyti vandeniu, o 1945 metų vasario mėne
sio 14 dienos priešpietį (apie 10 valandą) 
amerikiečių lėktuvų eskadroms vėl virš 
degančio miesto pasirodžius ir savo neša
mų bombų krovinius išmetus, pačiam teko 
įsijungti į tų iš pragaro bėgančiųjų skaičių 
ir dar arčiau prisižiūrėti Į išdegintų žmo
nių pavidalus, bėgančius nežinia kur...

O kas teisė tuos viršininkus, davusius 
Įsakymą šitam beprotiškam ir šimtą kartų 
žvėriškam žygiui karo lakūnams? Kas ir 
kada?....

O čia, va, žvilgsnis į karo metą iš kitos 
pusės. Įvykiai klostosi Prancūzijoje 1910 
metais, kai vokiečių armijos paklupdė ant 
kelių ir privertė kapituliuoti prastai pa
rengtas ir dar prasčiau ginkluotas moder
niais — naujais ginklais Prancūzijos armi
jas.

Nerandame €ia paskirų mūšių pavaiz
davimo, tankų ir lėktuvų veiklos aprašy
mo triuškinant vokiečiams prancūzų ka

riuomenę, tačiau karo vyksmas ir jo pasė
kos Prancūzijai bei jos gyventojams visą 
laiką jaučiama. Kur taip yra? Ogi šiemet, 
naujai išleistoje mūsų žymaus žurnalisto, 
kelis metus redagavusio Keleivio savait
raštį Jorio Januškio atsiminimų knygoje, 
vardu: “Atsitiktinio kareivio užrašai” 
127puslapių knyga, kurioje pat pradžioje 
be parašo, matyt, leidėjų, įvadinis žodis 
— “Kodėl”, po jo Jono Januškio žmonos L. 
Januškieųės biografinio pobūdžio apie Ja- 
nuški straipsnis: “Jonas Januškis” Biogra
fijos bruožai, kuriame, tarpe kito ko, 
skaitome: “Velionis Jonas Januškis savo 
būdu buvo tikras žemaitis: kantrus, tylus, 
iš paviršiaus šaltas, bet gilių ir pastovių 
jausmų. Jis nesimesdavo į sprendimus 
greitai, eidavo prie jų šaltai, apgalvotai, 
bet, kartą juos padaręs, vargiai keisdavo. 
Ir savo politines pažiūras formavo lėtai, 
be entuziastiško užsidegimo daug skaity
damas ir mąstydamas, bet jas, kartą su
formavęs, padarė ne tik savo gyvenimo 
dalimi, bet tiesiog — jo esine.

Velionis Jonas buvo vienas iš tų retų 
asmenybių, kurioms asmeniškas gyveni
mas yra permenka vertybė ir net neverta 
dėmesio... ”

Po P. A. Šveikausko pasakytos kalbos 
ištraukos prie velionio J. Januškio karsto 
ir Stepono Kairio žodžio J. Januškio mir
ties metinių proga, baigiamąjį žodį taria 
Keleivio spaustuvėje su J. Januškiu dirbęs 
ir šiandien ten pat raidžių rinkėjo pareigas 

einąs rašytojas — satyrikas — lyrikas A. 
Gustaitis. Jo žodžiri tarpe randame šiuos 
posakius:

“Ir pro mane jisai praėjo tik nykioje 
spaustuvės prieblandoje, aitriuose dažų 
kvapuose ir švino garuose. Ir niekad nepa
baigiamame darbe...

Jis buvo geras, nes pasauly jau per 
daug buvo matęs blogio. Mes negirdėjome 
jo giriantis jokiais žygiais, nes visa, ką 
jis veikė, jam atrodė tiktai paprasta ir rei
kalinga. .. ”

Taip yra buvę, nes tą ryškiausiai. Įrodo 
jo diemaštinio pobūdžio užrašai, pavadin
ti ir pačios knygos tituliniu vardu:

“Atsitiktinio kareivio užrašai”.

Tie užrašai pradėti 1910. 6. 23. h' ten 
sakoma:

“Kodėl kareivio milinė?

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dieniaš t į
“N A U J I E N A S*
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DR. ANNA BALIONAS I 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tslefu PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook 65076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 

nuo 7 iki 9 vai. yak. Tree, uždaryti 
Ligonius priima tik susitarus.

P. SILE1WS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. Seštadien-ais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, Iii. 60629 
T.lef.: PRospect 65084

LIETUVIŲ KALBOTYROS DARBAS I

Rez. tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6448 
Priima ligonius pagal susi ta rimą 

Jei neatsiliepia, skambinti .374-8012

DR. S. B1EZ1S
r.lef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VąL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieni ui s 
Treciad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

II MOVING
Apdraustas porkraustymas 

ii įvairiu atstumu. 
ANTANAS VILIMAS 

j 823 W. 34 Place
Tol.: FRontler 8-1882

--- -------------- --- ------------ S

T .... 1.......-.........'.......................‘------------- rrTn-^T-M—

PERKRAUSTYMAI
MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i E R Ė N AS 
2047 W. 67th Pi. WAIbrook 5-8063

J/--------  '

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Razidu 388-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir šešiad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L C1ARA 
x/uy w. oist STREET 

Tel.: GR 6-2400
r*l. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—L. i—y, antrad., penkt. 10—4, ir 

šested. 10—2 vaL

Rez. GI 8-0873

Cit W. ta. E1S1N - EISIMAS 
aKUSbKIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skamomti Ml 3-0001,

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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
C"H I R U R G A S 

Priima tik susitarus.
Valandos: pirmad.. ketvirtad., 5—8, 

antrad. 2—4. 6, ~

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 69801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

GMDINSKfi1'
150 DOL. PIGIAU

SPALVOTA TV —
RADIJAS - PATEFONAS

2512 W. 47 ST. — FR ,6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl 
. • . ----- ’/

Ą11"—

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A< AL

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
- - - --------------- ------------1

Darosi žinoma, kad Ameri
kos mokyklos (imant ir litua
nistines) dar nėra davusios nė 
vieno lietuvio kalbotyrininko 
lituanisto.

Aukščiausia lituanistinė mo
kykla yra Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Čikagoje, 
bet, kaip matyti iš duomenų, 
esamų spaudoje, tas Institutas 
tėra davęs mokytojų lituanisti
nėms mokykloms, kaip yra jo 
tikslas, o eidamas j specialybę, 
Pedagoginio Lituanistikos Ins
tituto studentas nuėjo kitur, tik 
ne Į kalbotyrą.

- Dabar yra paskelbta žinia, 
kad nuo šio rudens Čikagos 
Universitete kalbotyrą dėstys 
prof. Petras Jonikas, ir esanti 
proga lietuviams lituanistams 
išeiti ir aukštuosius kalbotyros 
mokslus. Prie bendrosios kal- 
jotyros pridedant lituanistinę, 
pasak prof. Joniko, galima 
pasidaryt specialistu, atseit, 
parašyti dizertaciją iš lietuvių 
kalbotyros. Nūnai toje srityje 
gelbsti kalbininkai ne lituanis
tai ir daug kur ne lietuviai, bet

Skubiai sutvarkome* visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
tikėtus skridimui Į .visus Amerikos 
miestus arba bet kurią vietą pasau
lyje. į /

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

Jeigu kas nori 1971 m. iškviesti 
savo gimines iš Lietuvos, tai jau da
bar turi pradėti. Atvažiuokite arba 
kreipkitės laišku, telefonu ar tele
grafu šiuo adresu:

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

'VąL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso tolef4 7762880
Naujas rez. telef.: 448-5545

x^xXXXXXXXXZXXZJLXXXXIXXXX'

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

"NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

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

Ofisas 2750 West 71 sf St.
’ Tol. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek 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 penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DRAUGAS IR BIČIULIS

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Oar wildlife has no defense 
against the careless use of fire 

So please follow Smokey's ABCs: 
Always hold matches till cokL 
Be sure to drown all campfires, 

sdr die ashes, and drowa 
them again. Crash all 

smokes dead oat.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

Priima ligonius pagal, susitarimą. Dė 
valandos skambinti telefonu HE 4-212^ 
jei . neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" -
JOS TEIKIA GERIAUSIAS,

Please! Only you can 
prevent forest fires

TEISINGIAUSIAS ZINIAS pirkite jav taupymo bonus

REALYBĖS IR PAGUNDOS
(Atkelta iš 4-to psl.) 

munistinio vėžio grėsmė ir dau
geliu atveju paslaptim apgaub
tas gimtojo krašto ar tik oku
panto sirenos balsas.

Nuo mūsų ir tik nuo mūsų 
priklausys kokį kelią mes pasi
rinksime į asmeninę ir tautinę 
ateitį, žmogiškomis akimis žiū
rint, pasirinkimas nėra lengvas, 
nes pagunda nėra maža, o savi- 
naudos. trauka didelė. Saugu-

labai reikia daugiau žmonių, 
ypač lietuvių specialybinių 
kalbotyrininkų.

Yra tikrai nuostabu ir sun
kiai išaiškinama, kodėl mes 
lietuviai, būdami . seniausios 
gyvosios kalbos savininkai, 
nesame ir geriausi, ir gausiau
si kalbininkai, nesekame Jau
niaus, Būgos, Jablonskio pa
vyzdžiais. Būgos įpėdinio, tai 
yra, etimologo, vis dar neturi
me.

Tokias čia prislopintas gai
das pakelia aukštyn faktai, kad 
mūsų jaunimas turi gabumų ir 
talentų. Pats Čikagos Univer
sitetas (prof. E. Stankiewicz’ 
ius) yra pripažinęs, jog esame 
pasireiškusių labai gerų jaunų 
asmenų, ir jei lietuvių visuo
menė atitinkamai tą pareiški
mą palaikytų, tai susidarytų 
Čikagos Universitete nemažas 
būrys lituanistų kalbotyros stu
dentų, kurie pradėtų naują 
kalbos istorijos laikotarpį. Pa
saulio lietuvių sostinėje Čika
goje įsisostintų ir senoji mūsų 
kalba. Iš čia, kaip prof. Joni
kas sako, eitų praktikos kalbi
ninkai į mokyklas ir visuome
nę bei spaudą, ir eitų moksli
ninkai kalbininkai į universi
tetus.

Spaudoje buvo žinių,, kad 
Lietuvių Fondas, derindamas sa
vo veiklą prie lituanistikos už
davinių, įsteigė stipendijų fon
dą, kuris galėtų išaugti į to
kį finansinį centrą, kur būtų 
įmokamos lietuvių įkultūri- 
ninkų aukos, ir iš susidariu
sio kapitalo būtų išmokamos 
stipendijos lituanistikos stu-

mas ir sotumas nebūtinai ugdo 
aukos dvasia. Gal priešingai — 
peni žingeidumą ir žodžių sriau
tu paremtą sentimentalizmą. 
Amžinatvės akimis žiūrint gal 
mūsų brolių žiaurus likimas yra 
lengvesnis negu mūsų. Jų kan
čia nuvedė juos prie Viešpaties 
sosto. Mums suteikta pasirin
kimo privilegija ne vieną jau nu
vedė ir ne vieną nuves į klyst
kelius. Nežiūrint to, mūsų ke
lias turėtų būti aiškus. Brolių 
mirtį, tautos vergiją ir emigra
cijos nykumą gali atpirkti tik 
nemažėjanti kūrybinė įtampa, 
tik nenuilstantis darbas, tik as
meninė auka iki laisvės perga
lės. Daugiau, niekas negali iš 
mūsų reikalauti. Mažiau mes 
negalime duoti ir vaikščioti su 
pakelta galva.

Sukurkime savo širdyse krikš
čioniškos, kūrybingos, demokra
tinės Lietuvos viziją. Atskleis
kime jos grožį savo jaunosioms 
kartoms. Atskleiskime save lie
tuvybės grožiui ir gėriui. Pa
žinkime tarptautinio komuniz
mo grėsmę ir išvengime jo ža
bangų. Skelbkime visiems žmo
nėms ir visoms tautoms komu
nizmo žalą ir mūsų tautos bylą. 
Nepalikime ne vieno akmens ne
pajudinto kovoje už Lietuvos 
laisvę. Nepasiduokime jokioms 
priešo vilionėms ir žabangoms. 
Nepasiduokime apatijai ir nusi
minimui. Atnaujinkime ryžtą 
kovoti iki laimėjimo.

Mes nesame pirmieji Viešpa
ties išvesti į emigracijos dyku
mas. Mes nesame pirmieji, ku
rie po ilgos ir nesibaigiančios 
kelionės manomės paklydę. Mo
zė kelionėse per dykumą į pa
žadėtąją žemę rado savuosius 
paklydimo ir nusivylimo valan
doje garbinančius aukso veršius. 
Paklydusių yra ir mūsų kelionė
je per emigracijos dykumas. 700 
metų Lietuvos istorijoje gausu 
garbingų puslapių. Yra ir šešė
lių. Kokį puslapį mes joje iš
rašysime? Mūsų kelionė per dy
kumas nėra lengva. Tebūna mū
sų žingsniai tvirti ir mūsų ke
liai tiesūs. Nebūkime tylinti 
emigracija, ant kurios paminklo 
ateities kartos išrašys: jie iš
ėjo į dykumas ir užmiršo kelią 
atgal. Jie neatsispyrė pagundai 
ir prarado laisvės ir ateities vė
liavas! Paženklinkime šią emi
graciją kovos angelo ženklu ir 
pašvęskime savo dienas, protus 
ir rankas Lietuvai mūsų Tėvy
nei!...

deniams. Iš Lietuviu Fondo 
sumų skirstyniui eina tiktai 
nuošimčiai, q iš stipendijų 
fondo j išmokėjimus eitų ir pa
grindinis kapitalas. Atseit, del 
to lankstumo ir yra įsteigtas 
tas stipendijų fbndas.
. Iki šiol lietuviu stipendijos 

buvo duodamoj pavieniui. Ku
ris asmuo ar organizacija 
teikia kam nęrs stipendiją, 
kaip pvz., V. A<

(Pabaiga)

Japonijoje augusi meška užrištomis 
akinus gali vaikščioti virvėmis. Pa
veiksle matoma meška labai pelninga 
biznieriams, ruošiantiems įvairiausius 
pasilinksminimus. Baigus vaidinimą, 

ji gražiai nusilenkia publikai. .

Linksmumo arba liūdesio valandoj* 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

GĖEININKKS
(PUTRAMENTAS)

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Tolefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TfVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tyti niekur iki šiol neskaitytų 
dalykų kursus. Nėra abejonės, 
kad jis yra visada sekęs kalbo
tyros mokslų pažangą ir išsi
laikęs jam tinkamame aukš
tame lygyje; jis žino ir stūden- 
tų nuotaikas (imant ir lietu
vius) ir to jam reikia atsižvelg
ti; jis taip pat numato ir nu
mano, kad dirbti kitataučių 
universitete bus ne toks darbas, 
kaip buvo Vilniuje ar Pinne.- 
berge. Vis dėlto, nieko nepa- 
būgdamas, visas sąlygas ap
imdamas — laiko, darbo orga
nizacijos, . atlyginimo — lietu-
vių kultūros ir lietuvių visuo
menės lūkesčius tenkindamas, 
prof. P. Jonikas eina dirbti to 
tikrai sunkaus darbo.

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

akus davė sti
pendiją vienai Studentei, mo
terų organizaciją davė stipen
diją kitai studentei, Prekybos 
Rūmai davė stipendijas savo 
pasirinktiems asmenims. Gau
namas Įspūdis, kad stipendi
jos išmokamos kultūriniam or
ganizacijų tikslui patenkinti, 
bet kad tai atsilieptų į bendrą 
mūsų kultūrinį reikalą, to ne
matyti. Stipendij 
Lietuvių Fondo.
uždavinį ir tikilą padarytų 
bendro pobūdžie 
kalu, o antra, c 
ten, kur ji verki 
ga, būtent, pag
mokslinės lituanistikos būklė
je, pastangose laruošti lietu
vių kalbininkų.

Didžioji to lituanistikos už
davinio atrama, tkaip matyti iš 
duomenų spaudohe, yra prof. 
P. Jonikas. Jis, j užuot dirbęs 
savo ramų darbą bibliotekoje, 
ryžtasi eiti į auditoriją ir skai- 

' 1 •

K. A. Girvilas
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SKAITYK IR KITAM PATARK

EUDEIKI
SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALD *'
4605-07 So. HERMITAGE

Tel: YArds 7-1741 - 1742

į centras prie 
pirmiausiai,

lietuvių rei- 
uotų pagalbą 
linai reikalin- 
ilba esamoje

SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Susirinkimų ii. parengimų 
PRANEŠIMAI '

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta trečiadienį, rugsėjo.
2 d., 8 vai. vak. Vengeliauskienės sa-j 
lėj, 4500 So. Talman Avė. Nariai pra
šomi atsilankyti, nes yra daug svarbiu j 
reikalų aptarti. Po susirinkimo bus 
užkandžių.

E, McNamee, nut rašt.

— Lietuvių Brighton Parko Moterų 
Klubo susirinkimas įvyksta ketvirta
dienį, rugsėjo 3 d., 8 vai. vak. Venge- 
liauškienės salėj, 4500 So. Talman 
Avė. Nares prašome atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų po atostogų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt.

A. A A.

Dn JUOZAS DAUTARAS ’
Gyv. 1520 West 99 St., Chicago

Mirė 1970 m. rugpiūčio 29 d., 6.T5 vai. vakare, šv. Kryžiaus ligo
ninėje po ilgos ligos. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko nuliūdę: žmona Kunigunda, du "sūnūs: Joseph ir žmona 
Sonia, Romanas ir žmona Carol; dešimts .anūkų ir kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petkaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st 
Street.

Trečiadienį, rugsėjo 2 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į §v. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. dr. Juozo Dauparo giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. < , -■ . - >

Nuliūdę lieka:

Žmona, sūnūs, marčios, anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

J

DAlMiD

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. SOth Ave^ Cicero, III. Phone: OLympic 2-IOC?

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

SKELBKITĖS NAUJIENOSE

S — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1970



INFIACIJA —
PASAULINĖ KRIZĖ

ADV. KAL 
SAVAM, NAME

HELP WANTED A MALE HELP WANTED — MALE
Derbininky Reikta Darblnlhky Reikta

Kainos kyla visuose kraštuose 
pasaulyje. Daugeliu atveju iki 
krizės laipsnio. Kainų kilimas 
per praeitus 12 mėnesių Čilėje 
pašoko iki 29.3 nūoš., Brazilijo
je 21.7%, Japonijoje 8.3%, Šve
dijoje — 6.3%.

JAV praėjusiais metais kai
nos pakilo, žinoma, daugiausia 
maisto kainos kilo. Infliacija pa
sidarė pasaulinė problema, ypač 
-Europoje bloga ir eina blogyn. 
Sako, kad išvengti didelės eko
nominės katastrofos, tai reikia 
JAV ir Europos vyriausybių su
sitarimo infliacijai užkirsti ke
lią. Kokią dabar turime inflia
ciją, tai 1930 depresija, paly
ginti buvo menkas dalykas, sa
ko šveicarų ekonomistas: “Di
džiausia bėda pasauliui yra ta, 
kad dabar Amerikos infliacija 
skaudi kitiems kraštams. Jei
gu galingos ir įtakingos JAV 
nebegali išlaikyti savo infliaci
jos žemiau kaip 5-6 procentai 
per metus, tai kokią viltį gali 
turėti kiti pasaulio kraštai at- 
•steigti pastovią ekonomine pa
dėti”? M. š.

JERUZALE. — Izraelyje bu
vo užregistruoti dar keturi su
sirgimai cholera. Spauda ragi
na gyventojus laikytis higienos 
taisyklių, kad cholera neplistų.

— SKAITYK IASDE*

NAUJIEN
.... . B TEMYK SKUTO1

SIUNTINIAI j LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

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

A. & L. INSURANCE & REALTY r
■ A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-4660

HOME INSURANCE
Call: Frank ZapoIIa 
320814 W. 95th St 

GA 4-8654
old’* tdim lire ano Casualty Company

■"NAUJIENOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks 

5Vz% 

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

INSURED
$1,000 minimum 

1 yeor certificat*
Savings Insured to 520,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Plėšikų perykla
Penki paaugliai, vienas su 

šautuvu, sekmadienį Chicago 
ir Hudson gatvių kampe užpuo 
lė CTA autobusą ir apiplėšė ja
me važiavusius 17 žmonių, nu
bėgo Į čia pat esančią1 garsiąją 
užpuldinėjimais Cabrini -Green 
Homes namų koloniją.

Matyti, pagal sutartą planų, 
tas su šautuvu pirmiausiai iš
šovė autobuso pryšakini langą, 
o kiti keturi eidami išilgai au
tobusų rinko iš žmonių pinigi
nes ir rankinukus. Autobuso 
šoferiui plėšikai Įsakė nesidai
ryti ir nežiūrėti atgal, kol jie 
baigs apiplėšimą.

Cabrini-Green Homes yra 
didelė naujų gyvenamų namų 
kolonija šiaurinėje Chicagos 
miesto dalyje; keliuose aukš
tuose ir visoje eilėje žemesnių
jų pastatų ten gyvena apie 17, 
000 žmonių.

Atvažiuos viceprezidentas
Viceprezidentas Spiro Agnew 

atvažiuos i Chicagą spalio 19 
dieną kalbėti respublikonų fon
dui sukelti $250 nuo lėkštės pie
tuose Conrad Hilton viešbuty
je. Fondas keliamas senato
riaus Ralph F. Smith rinkimi
nei kampanijai paremti. Agnew 
yra pasidaręs svarbiausiuoju 
respublikonų kalbėtoju.

Prezidentas Nixonas 
paimti Senato kontrolę, 
damas senate septynias 
ateinančiuose lapkričio 
šio rinkimuose.

Smith oponentas yra 
kratas Adlai Stevenson III

tikisi 
laimė 
vietas 
mčne-

demo-

Apsauga nuo polio
Chicagos sveikatos įstaigos 

planuoja žymiai padidinti gy
ventojų imunizaciją (skiepiji
mą) nuo limpamųjų ligų, be 
kitko ir nuo polio, kadangi pa
sirodę, jog čikagiečiai teturi 
mažiau negu 50 nuošimčių at
sparumo tai ligai, kumet esą 
reikalinga turėti mažiausia 80 
— 85 nuošimčius.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Murray Brown praneša, kad 
labai žemas imupizacijos lygis 
rastas nuo vokiskųjįj tymų, 
difterito ir paprastųjų tymų. 
Sveikatos taryba planuoja iki 
metų pabaigos Įskiepyti bent 
1.8 milijoną žmonių. Ligi šioL 
imunizuota 721, 766.

Polio kol kas Chicagoje nėra 
ir pernai tebuvo vienas apsir- 
gimas, bet polio apsirgimų pa
daugėjo Texas. Kadangi iš ten 
Į Chicagą atsikelia daug ispa
niškai kalbančiųjų asmenų, 
prisibijoma, kad tos ligos ba
cilas gali drauge atsigabenti.

Moterys į politiką
Mrs. Claude Carney, kandi

datuojanti demokratė į Illino

$5,000 minimum
2 year certificate

■ ■ '*x ’*-•

Call CA 6-6593
TED THOMAS

Advokatas Charles P. Kai, il
gus metus turėjęs savo ofisą 
prie 63-cios ir Western Avenue, 
nusipirko namą ir perkėlė savo 
ofisą Į 2649 West 63rd Št. Da
bar adv. Charles P. Kai, Darwin 
P. Kai ir kitų advokatų įstai
ga yra puikiai įrengtame name, 
esančiame truputį toliau į vaka
rus. Kartu su adv. Kai, ten per
sikėlė ir dantistas Dr. Šimkus.

Tą namą, kuriame adv. Kai ir 
kiti nuomavo patalpas savo įs
taigoms, nupirko bankas. Name 
bus daromi dideli pakeitimai, 
todėl visi nuomininkai turėjo iš
sikraustyti. Adv. Kai nenorėjo 
keltis į namą, iš kurio vėl kas 
nors galėtų jį iškraustyti, todėl 
jis nusipirko nepaprastai pato
gų namą ofisui ir. klientams. 
Naujas jo namas yra 63rd St., 
visai netoli So. California.

Naujas namas yra patogus 
tuo, kad viskas yra pirmame 
aukšte. Vyresnio amžiaus žmo
nėms nereikia lipti į viršų. Nėra 
keltuvo, bet jis ir nereikalingas. 
Namo priešakyje yra didelis ir 
labai patogus laukiamasis, o to
liau seka moderniškai įrengti 6 
kambariai klientams. Visi kori
doriai ir kambariai išmušti ki
limais. Sienos naujai nudažy
tos, Įvestos modernios šviesos. 
Stalai, kėdės ir lentynos doku
mentams ir knygoms sudėti 
naujos ir gražiai atrodo. Namo 
gale yra smala išpiltas puikus 
kiemas mašinoms pastatyti. 
Adv. Kai su savo bendradarbiais 
dabar turi pačią moderniškiau
siai Įrengtą lietuvių teisininkų 
įstaigą. Kai įstaigoje dirba dvi 
sekretorės ir kiti du advokatai.

Adv. Kai pataria visiems 
klientams nelūkuriuoti uždary
tame sename name, bet užeiti 
Į naują vietą, esančią 2649 W. 
63rd St. Tel.: 776-5162. (Pr).

jaus seimą' iš Chicagos šiauri
nės dalies, pareiškė, kad abid
vi partijos skriaudžia moteris.

Illinoj us neturi nė vienos 
moters JAV senatorės, tik vie
ną JAV kongreso narę, vieną 
Illinojaus valstijos senatorę ir iš 
177 tik 4 Illinojaus legislatu
res (seimo) nares.

Be to ji pasakė, kad nei mi
nojaus aukščiausiame nei ape
liacijų teismuose nėra nė vie
nos moters; tik dvi iš 135 apy
gardų teismų teisėjų yra mote
rys, tik 4 iš 187 associate teisė
jų apygardos teismuose ir tik 6 
iš 242 Illinojaus magistratų tei
sėjų yra moterys.

Gaujos \šaudosi
Sekmadienio vakare šautu 

vų šūviais sužeisti aštuoni pa
augliai, sėdėję ant 
W. 70 Street laiptų, 
vio pasirodė keli 
policija spėja kad

namo 345 
Iš užgat- 

paaugliai, 
“Supreme

Gangsters” gaujos nariai, pra
dėjo Į sėdinčius iš šautuvų ir 
pistalietų šaudyti. Vienam per
šauta akis; kiti sužeisti leng-. 
viau.

Arabai turi sąjungininkus
Amerikos Juodųjų Panterų 

organizacija telegramoje, ku
rią paskelbė arabų partizanų 
laikraštis Al Fatah Joradnijo- 
je, pareiškė savo “solidarumą” 
su Palestinos gyventojais jų 
kovoje už savo tėvynės išlais
vinimą nuo Izraelio, kurį re
mia Jungtinės Valstybės”.

MAINTENANCE MAN
With- knowledge of amonia, systems, electrical, plumbing 

and welding.

Experience preferred for a fine meat packing company 
near loop location, steady, day work. .

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkv ir Darbininkių

GENERAL FACTORY
ASSEMBLERS — PACKERS

MEN AND WOMEN
(DAYS)

We have a few openings for exper
ienced Packers or Assemblers to join 
our small, rapidly growing food com
pany. Will assemble and pack bott
ler, cans, and cartons on packing line. 
Good work record required. Lots of 
overtime, Steady. Work, and Good 

Benefits. Must speak English.
Apply or Call Before 12 Noon

GEORGE FERENZI

523-1890
(An equal opportunity employer)

— Algirdas J. Kasulaitis, Cle
veland, Ohio, yra perrinktas 
LKDS Centro Valdybas pirmi
ninku. Jis pasisako ir tvirtai 
laikosi prieš detalinę remiamų 
klubų bei užkulisinę politiką, 
kuri veda prie pataikavimų 
sovietams vadinant tai bendra
darbiavimu.

— Wai t erisi Benzinas ir Ona 
Aukers sukūrė .lietuvišką šei
mą. Abu buvo uašliai. W. Ben
zinas yra Amer. Liet. Veteranų 
Don Varnas pisto narys ir bu
vęs jo vadu. -Dirba geležinke
lio bendrovėje. Qua Aukers il
gą laiką buvo likerių prėkybo-

— Aldona ir dr. Vladas Šimai
tis, Amerikos Liet Tarybos CK 
sekretorius, išvyko dviem savai
tėm atostogų į Colorado vals
tiją. Jo nekilnojamo turto tar
pininkavimo įstaigoje dirbs 
Aleksas .Kasparavičius nuo vi
dudienio iki vai. ir Pranas F. 
Lukas nuo 5| :ki 7 vai. Kitu lai
ku jis yra pasiekiamas Naujie
nų telefonu.

— Virgilijus Samaitis dirba 
atsakomingose pareigose IBM 
bendrovėje. Jis priklauso pa
rašiutininkų klubui ir jau artė
ja prie 1000-jo šuolio. Tarna
vo kariiiomenės parašiutinin
kų daliniuose. Dauguma lietu
vių, dirbusiu įvairiose aviaci
jos srityse, dalyvauja Lietuvių 
aviacijos klube, kuris leidžia 
metraštį, turi savo lėktuvą ir 
puoselėja Lietuvos aviacijos 
tradicijas.

— Boleslovas Kėkštas vado
vauja didelei automatinei au
tomobilių plovimo įmonei ir 
gazolino stočiai Brighton Par
ko apylinkėje. Tas draugiškas 
ir švelnaus būdo Vilniaus kraš
to lietuvis kadaise yra parodęs 
nepaprastą drąsą ir žmonišku
mą labai sunkiose aplinkybė
se. Būdamas saugomoje belais
vių kolonoje, jis pamatė , kad 
ginkluotas sovietų kareivis pra
dėjo mušti senutęi, norėdamas 
atimti jos dviratį. Prasiveržęs 
pro alijautų sumišusius sargy
binius, jis kumščiais pamokė 
sovietą gerbti seną moterį ir 
svetimą nuosavybę. Austrijos 
kalniečiai kalbėjo, o gal ir da
bar tebekalba apie nežinomą 
lietuvį, kuris kaip senovės ri
teris, pradingo bespalvėje be
laisvių kolonoje ir jos sukelto
se dulkėse.

Juodųjų Panterų delegacija 
Šiuo metu lankosi Jordane ir 
yra Fatah komandų svečiai.

FACTORY HELP
FULL TIME ONLY

Paper converting experience helpful. 
Excellent Company benefits including 

Profit sharing.

FOIL LAMINATIONS
19 MORELAND, ADDISON

CALL
RAY ROLE 

543-6433

HELP WANTED —FEMALE 
Darbininkių Reikta

IMMEDIATE OPPENINGS 
for female folding 

MACHINE OPERATORS
We will train you. With or without 
experience. Good Hours. Steady em

ployment.
•-__ . “A good place to work”.

SECRETARY
WE NEED A EADY 

with good short-hand & typing fot 
export Dept. Also a lady for dic

taphone and general office work.
CALL :' 

379-1121

Steady . 5 days per week 

Apply in person. - 

71 E. MADISON

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

THRIFT HOUSE
OPERATED BY 

JUNIOR LEAGUE 
OF EVANSTON, INC.

Big fall opening Sept. 8th, 1970. 
Shop will carry a large selection of 
fall clothes for the entire family.

Open 10:00 A. M. to 4:30 (P. M. 
Tuesday thru Friday. 

Saturday 10:00 A. M. to 1:00 P. M.

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

MOVING: 
Must sell Bridal Shop. 
Downers Grove area. 
$3,000 or make offer. 

964-0561 between 8 and 4 or 
969-0272 anytime.

■* Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti į rengiamą links
mą gegužinę rugsėjo 13 d. 12 v. 
popiet O. Bruzgulienės sode, 
8274 So. Kean |Ave. (šokiams 
gros K. Ramanausko orkestras.

♦ Chicagos Medžiotojų - Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
gegužinę, rugsėjo 6 d. 1 vai. po
piet Bruzgulienės sode, prie Tau
tinių kapinių. Gros Ramonio 
orkestras. .(Pr).

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar..dl( Ž«mi — Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS . 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJ1MA1S

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentu

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

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 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

BEVEIK NAUJAS 5% kamb. bun- 
galoww Brighton Parke. Įrengtas rū
sys, garažas.

3 BUTŲ MŪRAS Brighton Parke. 
5, 4 ir 3 kambariai. Viename bute yra 
3 miegami.

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.
- 4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas, garažas, geros pajamos. Gera 
vieta, Brighton Parke.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE
2737 W. 43rd STREET

CL 4-2390

LAIMĖ BELDŽIASI
Prie 29-tos ir Quinn išnuomojama su 
teise nupirkti 2 butai po 4 kambarius, 

gazu ir alyva šildomi. '
Tik $100 mėnesiui.

nuo-Mokėjimas padengia mokesčius, 
šimčius ir apdrauda pirkiniui už

59,500.

LAIKRODŽIAI IR 
Pardavimas Ir Taisymas 

2644 WEST 69th STREET 
TeLi REpublk>7-1941

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

JUOZAS (JOE) JERATHS
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 SL
TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairią pre
kių. Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namu, automobi
lių, gyvybės, svei- 

i katos ir biznio. 
Patogios Išsimoki 

limo sulygo*.
J.nB A C E V I Č ! U S 

6455 So. K.edzle Ave. PR 8-2233

.CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-up* Ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemi — Pardavimui

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

gamus tvirtas mūras. Gražūs Įrengi
mai, garažas, arti mūsų naujo ofiso. 
$30,500.

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 
ParlrA Cd? 006

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

SAVININKAS KITUR. Už $88,000 
atiduoda 8 apartamentų 14 metų mū
ra 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. Nauja gazo šili
ma. šviesūs erdvūs kambariai, mūro 
garažas, gera vieta. Po derybų — 
$44,000

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. Apie 
$40,000.

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

SAVININKAS PARDUODA 8 kamh. 
10 metu mūro narna Brighton Parke. 
$32,000.’ Tel. 347-0973 po 6 vai. vak. 

arba savaitgaliais.

5 PO 4 IR 1 RŪSYJE, mūrinis. 
Alumin, langai, šildymas gazu. gara
žas. Marauette Parke. $52.000.

APYNAUJIS 3 BUTU MŪRAS, ši
luma gazu, aliumini jaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW. šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai. 2 automobiliu mūro garažas. Mar
quette Parke. £21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 aukštu mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parlra SS4. SOO

50 PĖDU BIZNIO SKLYPAS.- Mar
auette Parko ribose. Labai prieinama 
kaina.'

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Natny Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso
me. Nudažome namus i5 lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 ’

Įkainavimas veltui. krelpkitAs bet kada
NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, SEPTEMBER 1, 1970


