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gauti specialų apmokymą, kaip 
elgtis, su studentų neramumais.

Raportas apie studentų riau-

TAIKO
MINKŠTAS RAPORTAS APIE RIAUŠES

Prezidento komisija nemato kaltininku
WASHINGTONAS. — Prezidento Nixono sudaryta komisija 

ištirti universitetuose buvusių neramumų priežasčių paskelbė sa
vo raportą, kuriame kaltinami studentų agitatoriai, tačiau ne
maža dalis kaltės suverčiama ir universitetų vadovybėms bei vy
riausybės pareigūnams. Raportas sako, kad Amerikoje yra susi
pratimo stokos ir smurto krizė, šią problemą galįs pašalinti tik 
pats prezidentas, jis turįs bandyti suvesti suskilusią visuomenę. 
Nebuvę vadovybės, kuri bandytų sutaikinti priešingas puses. Ra
portas ragina prezidentą naudoti savo moralinę galią ir imtis veiks
mų, kurie pašalintų smųjrtą ir sukurtų vienybę ir susipratimą.

Raporte kaltinami politinių 
kraštutinių grupių studentai ir 
mažos agitatorių grupės, kurios 
siekia smurtu sunaikinti univer
sitetus, kad pasiektų savo politi
nius tikslus. Nors esą daug stu
dentų, kurie savo nepritarimą 
politiniams sprendimams išreiš
kia neleistinomis priemonėmis, 
esą ir daug tvarką prižiūrinčių 
pareigūnų, kurie vartojo nerei
kalingą jėgą ir griežtumą. Ra
portas sako, kad kai kurie po
litikai ir aukšti pareigūnai turė
tų sušvelninti savo pareiškimus, 
ypač tada, kai jie kalba apie ne
ramumus universitetuose.

Raportas smerkia tuos uni
versitetų profesūros narius, ku
rie dalyvauja neramumuose ir 
riaušėse. Juos reikėtų pašalin
ti. Universitetai ir profesoriai 
turėtų sumažinti savo mokslinio 
darbo ir tirimų įsipareigojimus 
kitoms institucijoms, bet turėtų 
kreipti didesnį dėmesį į Švietimą. 
Policininkai neturėtų. įsinešti, ei
dami j universitetų rajoną, gfn-^
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ROMA. — Jaunų komunis
tų demonstracijose Romoje įvy
ko keli susikirtimai su policija, 
kuri suėmė apie 300 demons-
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frantų. Protestuodami prieš pre- Piety Vietname buvo didelė Tuy Hoa aviacijos bazė. Dabar lėktuvai iš jos išvežioti, o įrengimai atiduoti pėstinin.
zidento Nixono vizitą Italijoje, 
komunistai sudegino kelis ame
rikiečių automobilius ir išdaužė 
Amerikos įstaigų langus.

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
trys bombos sprogo aerodromuo
se. Viena padegamoj i bomba pa-

kams. Paveiksle matome paskutinį lėktuvu paliekantį tuščius "lėktuvy lizdus".

vilioja katalikus
VALIAUSIOS ŽINIOS
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tės valdžios įstaigose, to^ėl jis 
jau sukėlė priešingų pasisaky
mų. San Francisco kolegijos 
prezidentas Hayakawa pavadino 
šį raportą tuščiu dokumentu, 
bandančiu apeiti tikrovę. Rapor
tas padaro iš prezidento Nixono 
lyg kokį žynį, kuris vienu ran
kos mostelėjimų ir keliais mal
dos žodžiais padarytų taip, kad 
liūtas gulėtų kartu su avinė
liu, o šis gulėtų su juoda pante
ra. (Prezidento -komisija, sako 
Hayakawa, nieko nesako apie 
pogrindinę spaudą, kuri propa
guoja Amerikos institucijų su
naikinimą, ' kurį iš kaltinamų 
žmogžudžių padaro kultūros he
rojus. Tas raportas nedaro skir
tumo tarp; nihilistinių revoliu
cionierių ir reformatorių. Jame 
nesimato skirtumo tarp vicepre
zidento Agnew retorikos ir 
smulkių instrukcijų, kaip ga
minti bombas ir kaip žudyti po
licininkus. C ‘ .

Komisijai iš 9 asmenų vadova
vo buvęs gubernatorius William 
Scranton. >• '

Fulbrightas ir rusų 
laivų bazė Kuboje 
WASHINGTONAS. — Vyriau

sybei paskelbus, kad Sovietų 
Sąjunga stato Kuboje povande
ninių laivų .bazę ir pareiškus, 
kad šitoks veiksmas yra stebi
mas ir galįs sukelti stiprią re
akciją Amerikoje, senatorius 
Fulbrightas, senato užsienio rei
kalų’ komiteto pirmininkas, jau 
išsigando ir ėmė vyriausybę ra
minti.

Žinomas “balandis” Fulbrigh
tas televizijos ABC programoje 
‘Issues and Answers” ragino 
prezidentą Nixoną ieškoti su so
vietais • susitarimo strateginių

SPECIALI KOMISIJA PRIŽIŪRĖS, 
KAD SUTARTIS NEBOTŲ LAUŽOMA.
KAIRAS. — Jordano karalius Husseinas ir palestiniečių par

tizanų vadas Arafatas Kaire pasirašė taikos sutartį ir padavė 
vienas kitam ranką Spaudžiant kitoms arabų valstybėms, ka
ralius netapo besąlyginis laimėtojas Jordano civiliniame kare. 
Jis turėjo sutikti su kai kuriais partizanų reikalavimais. Sutar
tis yra iš 14 punktų. Karalius sutiko, kad iš sostinės Ammano 
išvažiuos ne tik partizanai, bet bus išvežta ir kariuomenė. Vienas 
punktas kalba apie partizanų organizacijų rėmimą, kol bus pa
siekti jų tikslai — išlaisvinta Palestina.

se. v iena padegamoji oomoa pa- . SANTIAGO. — Prezidento 
darė žalos Londono aerodrome. ■ rinkimams Čilėje nedavus aiš- 
Šiose teroristų, atakose žmonių kios daugumos jokiam kandida- 
aukų nebuvo. Allende, socialistas, ku-
y MASKVA. — Sovietų sveika- U ir komunistų partija, ti- 
tos ministeris paskelbė, kad cho- kad Čilės parlamentas jį
leros epidemija Odesoje, Ker- išrinks. Tam jam reikia gauti 
čėj ir* Astrachanėje buvo su- krikščionių demokratų partijos 
stabdyta ir daugiau susirgimų, Paskutiniu metu paste^ 
nesą Odesoje dar veikia karan
tinas. < ' ..

Susitarta sustabdyti visą prie
šišką propagandą, bus paleisti 
visi karo belaisviai, Jordano vi
daus saugumo reikalai bus per
duoti civilių įstaigoms, partiza
nai išeis iš savo tvirtovių li
bido ir kituose miestuose ir už
ims pozicijas, kurių reikalauja 
jų tiesioginiai uždaviniai — ko
va prieš. Izraelį. Manoma, kad 
partizanai įsikurs prie Izraelio 
sienos.

šiai sutarčiai prižiūrėti suda
ryta komisija, kurios pirminin
ku yra Tuniso premjeras Bahi 
Ladgham, o nariai vienas jor- 
danietis ir vienas partizanų at
stovas. Visi arabų vadąi, pasi
rašę šią sutartį, sutiko veikti 
bendrai ir-vieningai, prižiūrint, 
kad sutartis nebūtų trukdoma 
ar laužoma. Komisija gali pra
šyti pagalbos iš bet kurios pasi
rašiusios valstybės. Sutartį pa
sirašė Saudi Arabijos karalius 
Faisalas, Kuwaito šeikas Sabah, 
Egipto prezidentas Nasseris, Li
bijos premjeras ei Quadaffi, Su
dano prezidentas Nairn ay,Liba
no prezidentas Franjieh, Jeme- ’ 
no pr em j eras Sham i, Jordano ka
ralius Husseinas, partizanų 
das Araffatas ir Tuniso prem
jeras Ladgham. r V S

šį arabų g^lvų.suvažiavinįę

Žmonijai gresia 
narkotikų pavojus 
FRANKFURTAS. — Jau 22- 

je Knygų parodoje, Frankfurte 
dalyvauja knygų leidyklų ir vy
riausybių atstovai iŠ 66 valsty
bių. šioje parodoje kasmet yra 
duodama Taikos Premija, kurią 
pernai gavo Senegalio preziden
tas Leopold Senghor. šių metų 
premija buvo įteikta žinomam 
švedų mokslininkui, rašytojui dr. 
Gunnar Myrdal.

Savo kalboje dr. Myrdal įspė
jo klausytojus, kad narkotikų 
vartojimas, kuris jau pasiekė 
epidemijos proporcijas, gresia 
žmonijos išlikimui šioje žemė
je kartu su kitomis negerovėmis. 
Jis reikalavo, kad pasaulio vy
riausybės susitartų ir bendrai 
imtų kontroliuoti pavojingus 
vaistus ir narkotikus, kitaip 
žmonijai gresia pavojus.

Dr. Myrdhal, kuris jau ne 
kartą yrapeąimistiškaikalbėjęs 
apie žmonijos ydas, nurodė, kad 
tokiu keliu einant, kaip einama 
dabar, iki 2,000 metų, pusė žmo
nijos bus išnaikinta. Tokios ka
tastrofos priežastimis būsią: oro 
ir vandens teršimas, didelis žmo
nių veisimasis, modernių ginklų 
gamybos lenktynės ir narkotikų 
vartojimas. Tokios nuomonės 

'buvęs ir miręs britų filosofas 
Bertrand Russell, o dr. Myrdhal 
jam

i

Nixonas vilioja 
italų, airių balsus 
ROMA. — Amerikos vidaus 

politikos sekėjai ir- komentato
riai tvirtina, kad prezidento Ni
xono kelionės į Europą tikslai 
glaudžiai rištini ir su ateinan
čiais kongreso rinkimais. Res
publikonų partija siekią laimė
ti rinkimuose kiek galima dau
giau vietų senate ir atstovų rū
muose. Prezidentas Nixonas sie
kiąs laimėti italų ir ąirių balsus.

Nurodomą kad šioje kelionė
je prezidentą lyd! transporto se
kretorius John Volpe, kurį remia 
Amerikos italų bendruomeųė. 
Po vizito; Romoje jis.' iiiid; pre
zidento grupės atsiskiria. Kitas 
palydovas :.ą- airių kįliiiėš Da
niel -Moynihan, prėridęhto^pata
rėjas. Prezidento vizitas Vati
kane skiriamas Amerikos kata
likams pradžiuginti' ir vilioti jų 
balsus respublikonams. <

Vizitas į Viduržemio jūros 
kraštus praplečiamas gynybos 
sekretoriaus Melvin Laird. Jis 
nuo prezidento grupės atsiskiria 
Italijoje ir vyksta į Graikiją ir 
Turkiją, kai prezidentas lankys 
Jugoslaviją ir Ispaniją

♦ Libano kariuomenė labai 
sustiprino savo siėną su Siriją 
bijodamą kad iš ten Jordano par
tizanai gali susikraustyti į Liba
ną Iš Kairo partizanų vadas 
Arafat sugrįžo į ^iriją pažiū
rėti, ar Sirijos palestiniečiai 
klausys Egipte pasiekto susita
rimo sąlygų.

♦ Izraelis jau 
siskundė Jungt 
kad Egiptas vėl 
liaubų sąlygaą

'^Lieįoš^iėnesi vienas Čilės ko-ijas raketas Šuezo kanalo zono- 
v - Fje. . :

♦ Amerikiečiu karinė vado
vybė paskelbė, kad vėl 1,400 ka
reivių buvo išvežta iš P. Vietna
mo. Iki spalio 15 d; bus išvežta 
dar 10,000 vyru.

♦ Rodezijos premjeras lan 
Smith atostogauja ir veda slap
tus pasitarimus su Pietų Afrikos 
respublikos vadais.

♦ Kubos radijas paskelbė, kad 
iš Sovietų Sąjungos į Kubą at
plaukia sovietų tanklaivis.

♦ Vakar Detroite vėl posė
džiavo automobilių darbo unijos 
atstovai su General Motors at
stovais.

♦ Kolumbijoje buvo užregis
truota 16 žemės drebėjimų per 
dvi dienas. Vienas šeštadienį su
naikino kaimą ir sužeidė 50 as
menų.

♦ Po ilgesnės pertraukos ko
munistai P. Vietname apšaudė 
Hue miestą žuvo 11 ir buvo su
žeista 40 civilių. Viena mina pa
taikė į ligoninę.

SANTIAGO.

beta, kad marksistų koalicija su
švelnino savo, pareiškimus ir jau 
nekalba apie “revoliuciją”, o tik

Vietnamo < viceprezidentas Ky 
CBS televizijos programoje pa- 
rašte, kad pirmas žirnis į Cas.
taiką Vietname turėtų būti ka- , J

munistų senatorius lankėsi Ku

9-tą sykį pa- 
Tautose, 
karo pa- 

damas naų-

ro paliaubos. Jo vyriausybė 
esanti pasirengusi išgirsti tuo 
klausimu komunistų pasiūly
mus. Tas pareiškimas duoda pa
grindą spėliojimams, kad Ameri
ka artimiausiu metu pasiūlys ka
ro paliaubas Vietname.

CLEVELAND AS. — Policijai 
automobiliu besivejant du Įtaria
muosius, jie pradėjo šaudyti į 
policijos mašiną. Vienas polici
ninkas buvo nušautas, kitas — 
sužeistas. • • ..

NEW YORKAS. — Tarptau
tiniame Kennedy aerodrome pa
reigūnai pakratė du keleivius 
amerikiečius, kurie turėjo skris
ti britų lėktuvu. į Londoną ir į 
Tel Avivą. Pas abu — vyrą ir 
moterį — buvo rasti penki re
volveriai ir rankinė granata. 
Vyras turėjo prie liemens pri
klijuotus du revolverius, mote
ris vieną revolverį prie liemens, 
ir vieną revolverį ir granatą pri
rištą prie kojų.

CHARLOTTE. — šiaurinės 
Karolinos geležinkelių vadovy
bė, remiama vietinių biznierių, 
norėjo pademonstruoti, kaip pa
togu ir saugu yra važinėti trau
kiniais. Visas traukinys buvo 
pripildytas spaudos žmonių, ra
dijo-ir televizijos pareigūnų ir 
korespondentų. Jie buvo vežio
jami apžiūrinėti vietinių bizk 
nio įmonių. Kelionė nepavyko, 
nes traukinys nuvažiavo nuo bė
gių. Nežinia, kokią nuomonę 
apie šią reiklaminę kelionę susi
darė spaudos bendradarbiai.

tro apie Čilės ateitį. Castro pri
taręs senatoriui, kad Čilėje ko
munizmo pergalės reikia siekti 
ne revoliuciniu keliu, bet per 
demokratinius rinkimus.

Tarp dr. Allendes'koalicijos ir 
krikščionių demokratų vyksta 
derybos. Yra ženklų, kad krikš
čionys demokratai reikalauja 
lyg koalicijos ir siekia įeiti į atei
ties vyriausybę su dr. Allende 
priešakyje. Net pats Kubos dik
tatorius Castro pataręs Čilės ko
munistams palikti senos vyriau
sybės užsienio reikalų ministe- 
rį Gabriel Valdes, krikščionį de
mokratą, kuris palaikąs Kubą.

Nors Sovietų Sąjunga,, kuri 
globoja Čilės komunistų parti
ją, nieko oficialiai nepareiškė 
apie galimą komunistų laimėji
mą su dr. Allendes išrinkimu, Či
lėje kalbama, jog sovietai siūlo 
bendradarbiavimą tarp Čilės ko
munistų ir katalikų. Toks ben
dradarbiavimas padarytų įtaką 
kitoms kairių pažiūrų krikščio
nių partijoms ne tik Pietų Ame
rikoje, bet ir Prancūzijoje bei 
Italijoje.

pilnai pritariąs

Plieno unijos

ginklų apribojimo srityje. Jis 
siūlė eiti diplomatiniais keliais, 
o ne grasinimų ir pavojingų ato
minių krizių keliais. Fulbrigh
tas pareiškė, jog esą labai gin
čytina nuomonė prileisti, kad 
Sovietų Sąjunga neturi teisės 
įsirengti Kuboje bazės.

“Pažangiam” padeda
Jei esi “pažangus lietuvis”, 

okupanto draugas, tai Vilniaus 
“Tiesa” mielai padės tokiam, iš 
JAV atvykusiam, surasti Lietu
voje gyvenančius gimines. To
kia išvada prašosi, “Tiesai” (lie
pos 8) paskelbus net 28 eilučių 
žinią apie iš Floridos atvyku
sio Puškoriaus (81 m. amžiaus) 
prašymą surasti jo gimines. To
kios partinės paslaugos negali 
tikėtis okup. Lietuvoje apsilan
ką ne “pažangūs” lietuviai. (E)

VATIKANAS. — Popiežius 
paaukštino vieną šventąją — 
šv. Teresą iš Avilos —daktaru. 
Iki šiol tik 30 šventųjų turėjo 
daktarų titulus, visi vyrai.

Elta italų kalba
Elta-Press, nr. 5, 6 ir 7 tri

jų mėnesių jungtinis nr., Eltos 
viršely — Vatikane liepos 7 d. 
pašventintos koplyčios Aušros 
Vartų Gailestingosios Motinos 
paveikslas su mišias atnaušau- 
jančių popiežium. Visa laida 
beveik ištisai skirta lietuvių ko
plyčiai ir Vatikane buvusioms 
iškilmėms aprašyti.

Apžvelgta koplyčios statybos 
pradžia, pats koplyčios vaizdas, 
iškilmės su popiežiaus Pauliaus 
VI ir kitų kalbomis bei svei
kinimais, italų spaudos atgar
siai ir kt. Numerio pabaigoje 
plačiau paminėtas liepos 15 d. 
miręs Lietuvos atstovas prie šv. 
Sosto min. St. Girdvainis ir pa
teiktas pavyzdys rašto, nukreip
to prieš religiją, naudojamo 
okup. Lietuvos mokyklose. (E)

įtfSį&į
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Jordanijos studentas paskubomis šo
ka iš Jordanijos ambasados rumy 
Londone. Ambasadorius Įleido 25 
arabų studentų grupę į ambasados rū
mus, kad studentai galėtu taikiai pa
reikšti protestą. Ambasados viduje 
studentai pradėjo tarpusavyje m ui

ti s Ir bėgti.

A

ja ir Marokas, todėl ir susita
rimo reikšmėsumažėjąnešSiri
ja ir Irakas galį tam susitari- 
mui įvairiai kenkti. Jau po pa
sirašymo iš Jordano dar atėjo 
žinių, kad ten dar vyksta su
sišaudymas tarp kareivių ir par
tizanų. Vienas prancūzų lėktu
vas, atvežęs į Ammaną maisto . 
ir vaistų, buvo apšaudytas par
tizanų minosvaidžių. Jordano 
saugumas tebeieško dviejų par
tizanų vadų, už kurių galvas pa
skirtos piniginės premijos.

Vakar britai ir amerikiečiai 
pradėjo siųsti paramą. Atga
bentos trys karo lauko ligoninės. 
Partizanai jau paleido visus 
anksčiau lėktuvų pagrobimuose 
sulaikytus keleivius. Amerikos 
žydai, sugrįžę iš partizanų ne
laisvės, negali atsistebėti jų man
dagumu ir gera priežiūra. Nors 
palestiniečiai bandę jiems įs
kiepyti savo pažiūras į Palesti
nos problemą, jie belaisvius glo
bojo, kaip artimiausius svečius.

suvaziavimas
ATLANTIC CITY. — čia pra

sidėjo metinė Amerikos Plieno 
darbininkų unijos konvencija, 
kurioje dalyvauja apie 3,000 uni
jos skyrių delegatų. Jie atsto
vauja apie 1.2 milijonui darbi
ninkų liejyklose, alumnijaus, va
rio įmonėse, dėžučių fabrikuose. 
Unijos skyriai turi apie 3,600 
darbo sutarčių su 2,600 darb
davių. Beveik visų skyrių su
tarčių terminai pasibaigia atei
nančiais metais.

Plieno darbininkų unijos va
dai, susirinkę anksčiau į Atlan
tic City pasitarti, pareiškė, kad 
unija ateinančiais metais reika
laus gan didelių algų pakėlimų 
ir draudimų, bei kitų priedų pa
gerinimo. Visi unijos iškovoti 
laimėjimai savo nariams tarp 
1961 ir 1969 metų buvo panai
kinti infliacijos. Korporacijos 
ir toliau gauna didelius pelnus, 
o darbininkų padėtis sunkėjant).

Plieno darbininkų unija tvir
tiną kad dabartinės vyriausy
bės ekonominė politika uždėjo 
darbininkams didesnę naštą ko
voje prieš infliaciją Unijos va
dai reikalausią kad tą kovą ir 
jos naštą lygiai neštų ir kitos 
visuomenės grupės.

Plieno darbininkų suvažiavi
mas vyksta automobilių darbo 
unijos streiko prieš General Mo
tors bendrovę šešėlyje. GM su-1 ninku atleidinėjimas.

Rumunijoje
š. m. rugsėjo mėn. pradžioje 

Rumunijoje viešėjo ir dalyvavo 
tarptautiniame Enescu konkur
se Vilniaus operos ir baleto te
atro artistė Nijolė Ambrazaity
tė. Su ja buvo išvykęs ir pia- - 
nistas Gytis Trinkūnas ir me
no veikėjas Zenonas Paulauskas, 
dalyvavęs vokalistų konkurso 
vertinimo komisijoje. (E)

naudoja apie 10% Amerikos 
plieno. Ilgesnis streikas gali pa
kenkti plieno įmonių gamybos 
planams ir gali prasidėti darbi-
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SVEIKAI JAUČIAS -
Savo mašiną - 

automobilį.

Kas yra tas pilnas sveikatos 
patikrinimas

Pakartotinai ėia priminsime, 
kad pilnas šiandieninis medici
niškas žmogaus apžiūrėjimas 
apima sekančius darbus: 1. Nuo
dugnus mediciniškos istorijos su
rašymas. čia turi bendradar
biauti pacientas su gydytoju 
kaip reikiant, o ne taip, kaip jo 
vaizduotė — prietarai jam dik
tuoja. 2. Eilinis mediciniškas 
žmogaus apžiūrėjimas: visas 
kūno mediciniškas patikrinimas, 
įskaitant širdį, šlapimo takus 
(moterims ginekologiškas tyri
mas) dar išeinamosios žarnos 

Styrimas, odos apžiūrėjimas, au- 
.sų,” nosies ir gerklės tyrimas, 

’^žinoma, plaučių ir nervų bei emo- 
fcijų įvertinimas. Padaroma 
•elektrocardiograma, krūtinės 
’’nuotrauka, proctoskopija, tulžies 
-pūslės; skrandžio ir storosios 
’žarnos peršvietimas. Iš labora
torinių tyrimų daromi patys 
/svarbiausieji; pilnas kraujo 
^vaizdas (CBC), nusėdimas krau
to (sedimentation rate), serolo- 
fginis tyrimas dėl sifilio ir šla- 
';pimo tyrimas. Chemiškai krau
jas ištiriamas dėl cukraus (Vie

nna valandą po valgio) , nevalgia
usiam ištiriama cholesterolis, 
kreatininas:(inkstu pakenkimui 

, susekti) uric acid ir thymol tur-
• bidity (-kepenų pakenkimui su
sekti )\<< Tris dienas Bevalgant

.kraujo turinčio maisto tiriamas 
; mėšlo gabaliukas dėl esamo krau- 
kjo ir mikroskopiškai. Dėl gūžio 
. liaukos-stovio daroma.1-131 ap- 
; skaičiavimas po 6 ir 12 valandų, 
į Jei elektrokardiograma esti nei
giama — daroma nu varginimo 

' tyrimas, pa to vėl kartojama 
. elektrokordiograma^ Dabar jau 
. daromas dvigubas, žmogaus nu- 
. varginimas prieš kartojąpt ęlek- 
| ^ukąr^ogrąmą
ter’s exercise test).-,

i Moteriškėms padaromas makš- 
ities celių tyrimas dėl vėžio. Pil

nas aidų tyrimas atliekamas. 
Paimama tyrimui medžiagos 
(biopsy) is visų įtartinų odos 

'vietų ir išeinamosios angos aug- 
' lių. Klausa pilnai patikrinama. 
■ - šitaip ištyrus gerai bėsijau- 
: čiančius žmones, susekta sekan-
• tieji negerumai.
g Kokie-’asmenys buvo minėtai 
. . ■pilnai ištirti

•; Buvo .pilnai mediciniškai iš-

0 ŠTAI KOKIAS LIGAS TURI
- kūną tikrinkime ne rečiau kaip savo 

Mediciniškas reikalavimas

tirta virš 3,000 biznierių su 
pakartotinais tyrimais jie buvo 
tirti 5,000 kartų. Pusė jų buvo 
privatūs pacientai, kiti — kom
panijų prisiųstieji. Pranešimas 
apie mediciniškus davinius pir
miausia padarytas apie 500 žmo
nių — jie tirti 837 kartus. Jų 
tarpe buvo 445 vyrai ir 55 mo
terys. Daugumas jų buvo tarp 
40-50 metų. Vyrų 76%, moterų 
78,1% buvo jaunesnio kaip 50 
metų amžiaus.

Net 97% taip tirtųjų turėjo 
kūno trūkumus, apie kuriuos 
jie nieko nežinojo prieš tą tyri
mą. Net 43.7% turėjo jiems 
nežinomą prieš tą tyrimą ligą, 
kuri buvo svarbi jų sveikatin
gumui.

Tuos 500 ištyrus ir praneši
mą apie jų stovį atlikus susek- , 
ta, kad jie turėjo 5,169 nenorma
lumus. Iš jų 2,430 nenormalu
mų pacientai turėjo žinodami 
apie juos prieš minėtą tyrimą. 
Naujų ligų buvo susekta 2,739 
— apie jas tiriamieji nieko prieš 
tai nežinojo. Išeina, kad neži
nomų ligų susekta po 5.4 kiek- 
'vięnam gerai besijaučiančiam 
pacientui. Daugumas tų negero
vių buvo nereikšmingos žmo
gaus sveikatai — nežymūs nu
krypimai nuo normos. Tai dau
gumoje nebuvo rimti susirgi
mai bei ligos. Tik 371 naujai su
sektos ligos (17.4%) buvo kli
niškai reikšmingos žmogaus 
sveikatai. Apie šias tiriamieji 
nieko nežinojo ir gerai jautėsi.

1 Kokios ligų rūšys bnvo susektos 
gerai besijaučiantiems žmonėms

Nutukimas buvo viena daž
niausių negerovių, jis pasireiškė 
pas 35.2% tiriamųjų. Toliau pa
gal savo dažnumą nežinomos li
goniui ligos buvo rastos sekan
čios: išeinamosios angos aug
liai (adenomo-polypai), širdies 
figos, pakeltas kraujospūdis ir 
dvylikpirštės žarnos bei skran
džio žaizdos. —
'Skrandžio ir žarnų ligų rasta 

145 — jos visos buvo svarbios 
sveikatai ir iki minėto tyrimo 
nebuvo žinomos pacientams. Iš 
jų 67 buvo didžiosios, ir 78; vidu
tinio sunkumo ligos. Jos sudarė 
39% visti ligų rastų pas minėtai 
tirtuosius. Tai buvo stemplės 
(esophgus) ligos: hernijos su 
skrandžio turinio išsiliejimu į 
stemplę, viena gėrybinė adeno-

■

nepažeistas, savaime pranyks 
visi tie nemalonumai, kurie pra
eituose klubo banketuose pasi
kartodavo parduodant bilietus 
prie durų ir bus išvengta be
prasmiškų argumentų susirin
kimuose.

Pranešu, kad visi svečiai bei 
klubo nariai, kurie norėsite da
lyvauti bankete, prašomi įsidė
mėti ir paskutinių dienų nelau
kus įsigyti bilietus iš anksto, 
klubo finansų raštininkės adre
su: Anna Condux, 7132 So. Mil
lard Ave., tel. 581-4133 arba 
klubo pirmininkės adresu: M. 
Neberieža, 5724 So. Richmond 
St., tel. PR 8-5817.

Po vakarienės šokiams bus 
parduodami bilietai po ?1. Beje, 
dalyvaudami bankete nesigailė
site, nes bus gardžiausių valgių, 
gėrimų ir gros geras Jurgio Jo
niko orkestras šokiams.

■SSAITYK USDO—

tr progas surno tktm per

naujienas

Telefonu bendrovė pastatė tokį telefonu, kuriuo gali susikalbėti kurti žmonės. Rochester, N. Y. 
telefony centre matome instituto direktorių, besikalbantį naujausiu Stromberg-CarIson vistafbnu.

ma. žaizdos skrandyje ir dvylik- 
pirštėje žarnoje buvo rastos pas 
35 pacientus. Tužies pūslėje bu
vo rasta sekančios negerovės: 
pas 32 pacientus buvo akmenys 
tulžies pūslėje. Apie juos nieko 

^nežinojo 23 pacientai. Iš šių 23 
tik penki turėjo simptomus, pa
kankamus, kad patartum švies
tis Roentgeno spinduliais tulžies 
pūslę. Bet 18 iš tų 23 visai nie
ko nejautė apie turimus akme
nis tulžies pūslėse. Pas tokius 
butų nesusekti akmenys, jei ne
būtų, nuodugniai tiriant, švie
čiama tulžis, net ir neturint nu
siskundimų.

Storojoj žarnoj buvo rasta ne
gerumai pas 69 pacientus. Tai 
buvo svarbios, tiems pacientams 
nežinomos negerovės. Iš jų vien 
išeinamojo j žarnoj buvo rasta 
53 augliai — polypai.

širdies ir kraujagyslių ligų 
buvo rasta pas 85‘pacientus — 
jų 24 nežinojo tokias negeroves 
turj. Pakeltas kraujospūdis bu
vo pas 3’6 tirtuosius. Elektro
kardiograma pas 31 pacientą bu
vo nenormali. Tik’ dvylika pa
cientų vien iš elektrokardiogra
mos buvo galima nustatyti tik
rai širdies ligą. ;
1 Medžiagos apykaitos ligų (me
tabolic diseases) buvo rastas pas 
51 pacientą. Cukrine liga ne
galavo 23,3 iš jų devyni pirm to 
tyrimo nežinojo turį cukrinę li
gą. Jiems cukrinė buvo rimtoj 
formoj ir reikėjo ją gydyti. Ke- 
turiofiką kitų turėjo paslėptą 
cukraligę silpnoj formoje — 
juos prisėjo toliau stebėti.

Gūžio liaukos (thyroid) ne
gerumų buvo rasta pas 26 tir
tuosius. Net 24.7% visų vyrų 
turėjo padidintą kieki uric acid 
savo krauju j e — tik du vyrai

Ką veikia Našlių klubas

Chicagos Našlių, Našliukių 
Pavienių klubo praeitas susirin- 

tinis tokių amžius buvo 52 iPe-.kimas įvyko rugsėjo 11-8. Hol-. 
tai. šlapimo susilaikymas bu- į lywoo<1 salėje^ Buvo skaitlingas 
vo rastas pas 23 pacientus, jų į nariais, bet jei visi nariai susi- 
aštuoniems buvo taip ryškus tas rinktų? tai toii gražu nesutilptu 
susilaikymas, kad reikėjo dary- nes klubas tiek daug turi 

narių. Susirinkimą gražiai pra
vedė pirmininkė M. Neberieža.

Prie klubo prisirašė 6 nauji 
nariai, būtent Kleofa Miliūnas, 
Petronėlė Pocius, Rosemary De
dman, Stanley Sibas,_ Josephine 
Kukštas ir dar viena, kuri prašė 
jos pavardės dar neskelbti.

Pasiruošta piknikui rugsėjo 
20 d. (jau praėjo), taip pat pla
čiai aptarta ir gerai pasiruošta 
tradiciniam metiniam banketui 
spalio 18 d., bei išrinkta komi
sija iš 5 asmenų. Taipgi nutarta 
kad banketo dienoje nebus par
duodami bilietai prie salės durų 
nei klubo nariams nei svečiams. 
Minėtu nutarimu, jei jis išliks

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

S. Petersoniene

Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau _ kaip žaidimai ^ar 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. Antanas Baranauskas, ANYKŠČIŲ ŠILELIS. Didelio formato, spaus
dinta stambiomis raidėmis, daiL P. Lapes gausiai iliustruota.. Puikus lei
dinys, kietais viršeliais, spalvotu aplanku, kainuoja 5 doL .

2. Vanda Frankienė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50. •

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman-
kevičiajis iliustruotą, 130 psl, $1,80. ■ ' ' ’ • ’ . J : •

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

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., $1,00. ’

6. Tyruolis, TEN, KUR NEMUNAS BANGUOJA. Skaitymai, gramatika, 
tėvynės pažinimas, dainos. Gausiai iliustruota, kietais viršeliais, 217 psl. 
Labai tinkama vaikams, kur nėra lituanistinių mokyklų.- $3.00

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių & žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikiėnės. 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DiEVAI, mitologijos posmai. 
— kaip senovės lietuviai ir= žemai-Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — 

čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00. ’ -

• Nedaug kas žino, kad didysis Aukštaičių krašto ganytojas vysk: :£ 
ranauskas parašė Anykščių Šilelį, įrodyti nutautėjūsiai šviesuomenei lie
tuvių kalbos lankstumą poezijoje... Pamatykime ir šiandieną, kad tai jam 
pavyko. Apsižiūrėkime, ar šių laikų mūsų jaunieji nepervertina TV ekra
nuose nušlifuotos svetimos kalbos, savosios nenaudai. Visi čia paminėti po
etai ir rašytojai savo kūriniais toli pralenkia pigių .išsireiškimų kasdieninius 
artistus, sukurdami žodžių žaisme sąmoningus ir labai prasmingus vaizdus 
bei nuotaikas sielos gelmėse, liekančius visą amžių.
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Chicago Savings and Loan Assn.
John-P»k«l, Sr., Chairman of the Board

' 6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to S P. M. Tues. » to 4, Thun. 4Frt.8toS.Sat.9to 13:30

Chicago Savings
__ and Loan Association mabc. All yon have to do 

is join the Payroll Savings

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

ti cystoscopija.
Pirm nežinomų inkstų ligų su

sektą pas 12, iš jų pas aštuonis 
buvo rasti inkstuose akmenys 
(po X-Ray peršvietimo).

Ginekologinės — moteriškių 
ligos pas visas 55 tirtas moteriš
kes (visoms joms buvo daroma 
celių tyrimas dėl vėžio taip va
dinamu Papanicolaou būdu) bu
vo rastos sekančios: penkios jų 
turėjo rimtas moteriškas ligas, 
iš jų dvi turėjo dar neišsiplėtu- 
sį vėžį (carcinoma' in situ) — 
jie buvo kaklelio Srityje (cer
vix). Joms prisėjo visai praša
linti gimdas (total abdominal 
hysterectomy)., Fibroidai gim
doj -buvo rasti pas 13 pacienčių
— jų 9 nežinojo-juos turinčios.

Iš odos negerovių buvo ras
ta pas šešis pacientus odos vėžys.

Pakartotino tyrimo nauda / >
Iš minėtu 500 tirtųjų, 179 bu

vo tirti antru kartu. Iš minėtų 
Si buvo tirtas tris kartus. Ketu
ris kartus buvo tirta 44'žmo- ■ _■ ■' - 
nės. Penkis' kartus — 25. še
šis — 6,' ir;septynis kartu — 
du. Tiriami pakartotinai jie bu- 
vo su metų pertrauka. Virš 40 
metų turintiems tas pakartoti
nas tyrimas buvo naudingas — 
buvo susekti 335 jau žinomos 
ir 546 dar iki-tol nežinomos ne
gerovės — gos išsivystė laike 
to pakartotino apžiūrėjimo. Viso 
14% naujų ligų susekta pakar
totinai apžiūrint — jos buvo di
delės ir vidutinės svarbos. Pa
lyginus su pradiniu apžiūrėjimu
— tada būvą rasta 13.3% ligų, 
išeina, kad pakartotinas sveika
tos tikrinimasis — pilnai išti
riant pacientą, yra labai svar
bus.-

Gydymas visų liguistųjų

Visus 500 ištyrus surasta pas 
317 žmonių nežinotos iki tol li
gos. Iš tų 317 net 47.7% turėjo 
gydytis. Mediciniškas patari
mas suteikta 67 pacientams. 
Chirurginis gydymas' buvo pa
skirtas 99 žmonėms. Didžiosios 
operacijos patartos 37, o pada
rytos 23 pacientams.

Išvada. Svarbu šiandien 
kiekvienam išsitirti savo svei
katos stovį pilnai. Po to svar
bu tikrinti sveikatą kiekvienais 
metais. Tada pacientas gali iš- 

’ siklausinėti gydytoją apie savo 
sveikatos stotį. Gydytojas pa
aiškina visus pakitimus paciento 
sveikatoje —• visa tai svarbu 
kiekvienam žmogui. Liaukimės 
niekus darę — tik tada pas gy
dytoją besikreipę, kada laikas 
kreiptis pas graborių.

Pasiskaityk. Current Medi-. 
cal Digest, ;¥oL XXIX No. 4,! 
April 1962. i '

k I-------------- jj-- ■ .........—
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a way to keep as free.
As for Miss Liberty, 

when you’re in 
New York go up

tion, by earih and every one 
of us.

sometimA

IT they're feet, *toK er

called freedom.
Take stock in America

Buy US. Savings Bonds & Freedom Shares
tuwlw



Argentiniečio įspūdžiai
Argentinos Lietuvių Balse ke

lintame numeryje eina vieno ek
skursanto įspūdžiai iš jo kelio
nės į dabartinę Lietuvą, čia pa
imamos ištrauko iš “A. L. B.” 
1373 numerio:

Kelios dienos atostogų Lietuvoj

Kazimierui Gudliauskui mane 
su žmona ir dvi žmonos, seseris 
draugo Moskvičium pavėžinus 
iki Gudliauskų tėviškės, Pas
valio vienkiemio, kur jaunystė
je buvo praleista daug malonių 
ir linksmų dienų, mus nuteikė 
liūdnai. Gyvenamas namas, ku
ris jau mums išvykus iš Pasva
lio buvo pastatytas, dar neblo
gai išsilaikęs. Nors kaip medi
nis, būti] reikalingas didesnio 
pataisymo. Kiti pastatai: klėte
lė, tvartai, kai mažai vartojami', 
gana apleisti. Nors žmonos se
serys — buhalterė Felicija, pen
sininkė, ir Marijona, buvusi vie
nuolė, dabar dirbanti Pasvalio 
ligoninėje, kuri, yra įsikūrusi, 
Ištaigingoje klebonijoje, augina 
triušius, iš kurių turi šiokių to
kių pajamų ir pačios sau mais
to.

Ne kartą su žmona net sap- 
nuodavom tą gražų jos tėviš
kės vaismedžių sodą, kuris tėvo 
buvo užvestas jiems persikėlus 
I vienkiemius, ir dar vėliau iš
plėstas, apsodintas eglėm ir lie
pom, nuo šiaurinių vėjų, suda
rė labai romantišką vaizdą, tuo 
labiau, kad tai buvo visai neto

li upės Lėvens. Dabargi aprėž
tas sklypas sudarė visai kitokį 
vaizdą. Medžiai iškeroję, pase
nę, be vyriškos rankos jų nie
kas nepakeitė, nesutvarkė. Nu
ėjus prie upės Lėvens- dar liūd
nesnis vaizdas. Upėje, kurioje 
taip daug kartų tekų laiveliu lai- 
dinėtis ir maudytis, dabar buvo 
beveik užžėlusi meldomis. Išsva
jotas vaizdas buvo visai ne toks. 
Reikėjo labai valdyti jausmus, 
kad nepravirkus. Padėję Felici
jai pašerti triušius, per laukus 
ir pasvaliečių miestelėnų sodus, 
patraukėm j šimoliūnų vienkie
mi, atseit, mūsų buveinę.

čia radome daugiau svečių ir 
vėl paruoštą stalą vaišėms. At
vykęs Pasvalio bažnyčios var
gonininkas Vytautas Bikulčius 
su žmona palaikė gerą nuotaiką. 
Pasikeisdami padarėme keletą 
nuotraukų viduje. Kalba nela
bai mezgėsi, nes visi žinojom, 
kad mūsų viešnagės suskaitytos 
valandos ir kad taip trumpai, po 
tokios didelės kelionės tegalė
jome būti su jais. Geriau sekė
si su dainom. Kaip tik chorve- 
dis užtraukdavo kokią linksmą 
arba patriotinę dainą, kur apdai
nuojama Lietuvos gamtos gro
žis, miškai upės, senovės, pilys, 
tuoj visi pralinksmėdavo.

Sekmadienj, -liepos 27, norė
dami geriau pailsėti prieš kelio
nę, nuėjome gulti dar prieš 12 

-vai. Ir dabar Lietuvoje kaip ir 
anksčiau, žmonės anksčiau eina

Pradedantis garsėti dainininkas Engelbert Humperdinck stovi sa* 
lia savo $36.000 vertės Rotts Royce automobilio. Mašina nepaprastai 
galinga. Ji turi pačius moderniskiausius įrengimus. Naujai įgytu 
automobiliu jis rengiasi apvažiuoti aplinkui pasaulį dainuodamas.

1970 Plymouth-Duster
RinmnnuiHiHUtmiiimtm»iuuniHHnuttUintiiuimuHiiiiiumuiuiiiiumiinniiiinuu»lMuiinninHmtnniiuA4iiunnw ’

Ryoouth Vdfait 
. Duster 2-Docf 

Coupe

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių. 
Pigus leidimas.

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

; hA iVIUlUK DAULB 11W.

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 . t

Nuo
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

Frank Zogas, President

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60632 

PHONE: 254-4470

5%
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

insulto 2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

gulti ir anksti keliasi. Mūsų tė
vai sakydavo, kad taip sveikiau, 
keltis kartu su saule.

Liepos 28 labai anksti pradė
jome girdėti gimines kalbant se
klyčioje ir virtuvėje, ir nors 
mums miegas buvo saldesnis už 
medų, bet reikėjo skubiai kel
tis ir tvarkyti' lagaminus, nes 
už kelių valandų mes leisimės 
j kelionę Šiauliai - Kaunas - Vil
nius.'

Stipriai papusryčiavę dar kar
tą apėjome sodybą, pasigrožė
jome Adelės šimoliūnienės nuo
stabiu darželiu, kuriame ir Ar
gentinos gėlių randasi, iš sesers 
Onos laiškuose prisiųstų sėklų 
išaugintų.

Tarp buenosairiečių ir pasva
liečių platesnė kalba nesimez
gė. Vieni ir kiti j audinomės, šir
dys jautė, kad artinasi atsisvei
kinimo valanda. Jei pradėtu- 
mėm galvoti, kad tai bus pasku
tinis ir, kad niekados daugiau 
nematysime savo gimtinės, nei 
tų brangių ir mielų žmonių, bū
tų labai liūdna ir ko gero pra
dėtum verkti. Nors mūsų gi
minių, ypač dailios lyties atsto
vių akis jau vilgė ašaros. Bet 
mes stengėmės juos raminti, ža
dėdami greitu laiku ir vėl juos 
aplankyti.

Ir štai, taip kaip sutarta, 10 
valandą Į šimoliūnų kiemą įva
žiuoja automobilis Volga, ku
ris - mus parveš į Vilnių. Dar 
viena nuotrauka, stiprūs pasi
bučiavimai, rankų paspaudimai 
ir mes jau riedame per gimtuo
sius laukus. Mums ilgai ilgai 
mojuoja rankomis palikę 4 Gud- 
Jiauskai ir mielas, nepaprastai 
jautrus Feliksas šimoliūnas, ku
ris mums esant jų namuose tė
viškai mus globojo.

Ir vėl mes, iš didelio būrio at
siskyrę penki: aš su žmona, žmo
nos brolis Antanas Gudliauskas, 
mūsų palydovas ir šoferis sku
bame prie kito tikslo. Šiauliuo
se turim susirasti kitus gimi
nes ir nors dalinai pamatyti tas 
vietas, kur prieš 50 m. vaikš
čiota. Kadangi oras labai gra
žus, kelias geras, mašina skriejo 
apie 100 kilometrų greičiu, vaiz
dai nuolat keitėsi. Laimė, kad 
su mumis važiuoja Antanas 
Gudliauskas, kuris mums paaiš
kina įvykusius pasikeitimus, be 
kurių sunku būtų kaip kurias 
vietas atpažinti. Visą kelią val
gėme šimoliūnų priskintas greit- 
vyšnias. Šiaulius pasiekėme lai

mingai ir pradėjome ieškoti An
tano Jasuičio namo, Smėlio gat
vėje.

ROCKFORD, ILL.
Lietuvių klubas pasipuošė 

ir iš lauko
Apie 40 klubų 'yra įregistruo

ta Rockfordo miesto mero kny
gose. Vieni seniai statyti, di
delių organizacijų klubai, kiti 
yra naujesni pastatai, moderniš
kai įrengti ir turi-dideles sales. 
Bet ne visiems sekasi.

, . r

Yra senas vokiečių klubas— 
mūrinis namas, jau paskelbtas 
pardavimui, šv.; Juozapo italų 
klubas jau uždarytas. Lenkų 
klubas “Baltasis erelis” jau svy
ruoja. Italų klubąi dejuoja, kad 
neleidžia lošti bingo, tai negali 
sutraukti publikos, Bet Lietuvių 
klubas laikosi gerai.

į

Nė vienas klubas neturi to
kio didelio žemės- sklypo, kad 
galėtų pastatyti apie 400 auto
mobilių, o lietuviai turi. Kie
tai išgrįstas sklypas, pluta pra
dėjo vietomis irti. tai dabar už
dėjo “naują veiąą” — uždėjo 
žvyro, ir smalos, viršuje stam
baus žvyro klodą, kurį sunkūs 
volai suspaudė ir dabar guli kaip 
stalas ir puikiai atrodo.

Ateina žiema, subuvimai salė
se, artėja Padėkos Dienos pie
tūs, bus vestuvės, fabrikų ban
ketai, Kalėdų iškilmės jr Nau
jųjų Metų subuvimai, šešta
dieniais ir sekmadieniais abidvi 
klubo salės — didžioji ir mažo
ji užimtos, tad klubo direkto
riai klubui ištaisyti lėšų nesi
gaili. Vien sklypo ištaisymas 
kaštavo $3,000. žiemos metu 
klubas visada sniegą nuo skly
po nukasa, užtat mūsų klubas 
visame mieste įsigijo gerą var
dą. žvalgas

Pavyzdingi kovotojai už savo teises
Marquette Parke gyvenantieji kasos glob. (7058 So. Fairfield 

lietuviai (jų čia yra keliolika Ave.), St. Patlaba, koresp. (6409 
tūkstančių), turi ypatingų ir So. California Ave.), 
grėsmingų reikalų, kurie gali 
įvykti šioje skaitlingiausioje ir 
lietuviškiausioje kolonijoje, jei 
lietuviai nebus tinkamai orga
nizuoti ir atkakliai kovingi dėl 
savo teisių.

Tačiau čia nėra jau taip blo
ga padėtis. Mat, žmonės yra ge
rokai susipratę ir pakankamai 
organizuoti. Neskaitant kitokių 
organizacijų, čia ypatingai ir 
gerai veikia vadinamoji Mar
quette. Parko namų savininkų,----------- ---------------x--------- ---
organizacija. Ji veikia jau virš Fairfield Ave.) ir Ad. Ūselis, rev. 
30 metų, bet per paskutinį, de- komisija (7021 S. Tahnan Avė.), 
šimtmetį ypač padidėjo savo' 
narių skaičiumi ir veikla. Tai 
daugiausia energingo ir patva
raus žemaičio Juozo Skeivio dė
ka. Dabar organizacija turi ki
tą vadovybę, bet visi nariai mie
lai padeda darbuotis ir apjungti 
visus Marquette Parko gyvento
jus lietuvius.

Kyla klausimas, kodėl iki šiol 
nėra nieko daroma, kad Mar
quette Parko svetimtaučiai būtų 
suorganizuoti į sąjungą? Jie 
žymiai padėtų kovoti už savo 
teises, kaip getai mokantieji 
anglų kalbą. Tai galėtų padėti 
atlikti ir daug kitų svarbių rei
kalų pagalbinėje lietuvių tarny
boje. Mūsų ateitis yra gana mig
lota, todėl reikia įjungti į darbą 
visus vietos gyventojus.

Šių metų .veikloje darbuojasi 
tokie pareigūnai, kurie stengiasi 
visiems padėti ir stiprinti savo 
organizuotą veiklą. Tai patinka 
ir valdžios pareigūnams, kad 
lietuviai yra gerai organizuoti 
ir gali sudaryti jėgą. Visų mūsų 
pareiga įtraukti daugiau naujų 
narių. Dabar jų turime arti 500, 
o reikia, kad iki naujų metų 
būtų iki 1,000! Tada mes būsi
me stiprūs ir galingi, kaip nie
kuomet ir niekas Šioje koloni
joje!

Štai tų žmonių adresai, kurie 
eina savo pareigas šioje koloni
joje: Juozas Bacevičius, pirm.. 
,6455 So. Kedzie Ave.), inž. arch. 
Alb. Kerelis, I vicepirm. (2615 
W. 71 St.), Jz. Bagdžius, Il vice- 
pirm., (7246 So. Richmond 
Ave.), Jz. Vikšraitis, kasininkas 
(6242 So. Troy St.), Antanas 
Stakėnas, prot. sekr., (2651 W. 
72 St.), Jadvyga Sasnauskienė, 
fin. sekr. (2534 W. 67 St), K. 
Brazaitis, kasos globėjas (7212 
So. California Ave.), J. Jonikas,

Fr. Zen- 
kus, angį, koresp. (6613 S. Rich
mond Ave.), K. Repšys, mar
šalka (6608 So. Richmond, A ve.), 
Jz. Zenkus, malšalka (6613 So. 
Richmond Ave.,), Br. Klemka, 
patikėtinis (10O10 So. Kilpatrick 
Ave.), Br. Liškus, patikėtinis, 
(6928 S. Rockwell St.), J. Sa- 
čiauskas, patikėt.. (So. Rich
mond Ave.), Ch. P. Kai, teisinis 
pat. (6322 So. Western Ave., ir 
6429 So. Washtenaw Ave.), A. 
Stankus, rev. komisija (7229 S.

Antanas Gintneris

KAIP SENOVĖS LIETUVIAI 
GYVENO

Kitas jų lobis buvo bandos 
ir arklių piesos, nuo ko šiandien

Jau išėjo seniai laukta
Juozes Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar dau

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čeki ar Money orderi tokiu adresu:

LIETUVOS MOTERYS
Ypatingas kraštas Lietuva.
O moterys, moterys! Visur 

kuklios, darbščios, malonios. Pa- 
šešupio tetos kai pavaišins, tai 
visą amžių atminsi. Trakų ar
ba Utenos apskričių kaimietės 
tave, visai nepažįstamą, kelio
nėje, kuo turi, pripenės ir jokiu 
būdu pinigų nepaims. Prie tro
bų — rūtų darželiai, pievose bal
tos drobės. O sutiksi kaimo gel
tonkasę mergelę, visuomet tau 
meiliai nusišypsos, skaisčių akių 
žvilgsniu švelnius jausmus at
gaivins.

Taip, graži Lietuva. Ir tik ten
ka gailėtis, kad per maža žmogui 
amžiaus ir žodžių jai pažinti ir 
aprašyti.

A. Žmuidzinavičius, 
(Iš {Paletės ir gyvenimo)

*

1739 S. Halsted St, Chicago,’ HL 60608

help your < > 
HEART FUNoV 

help your HEART

visą turtą lobiu tebvadina, nesgi 
senovės kalboje karvė lopu ar
ba labu vadinos, nuo ko žodis 
apsilobti, arba apsiliuobti, paei
na. Arklys buvo Jų karės drau
gu, nesgi ne vien namuose su 
juomi brūzdė, bet dar jojo ant 
jo į karę savo neprietelių grau
dinti, todėl ypatingai juos ger
bė ir augino žirginyčiose. Nesgi 
kelią keliavo, lankė gentis, at
liko ūkės reikalus visados raiti 
apžarga; kaip Šiandien dar jau
nas žemaitis, negalėdamas joti, 
velijąs pėsčias beeiti, ne kaip 
ratuose bevažiuojąs, tardamas; 
ar aš čia koksai vergas ratgalė- 
je vilktis. Todėl žirgai jų dai
nose yra didžiai garbinami.

S. Daukantas, 
(iš Būdo)

“NAUJIENOS" KIEKVIENO, 
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR BIČIULIS |

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

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

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

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę jšerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi - 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dė
dės šerno gyvenimą. Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti gražių istorijų. Naujai atvykęs lietuvis, 
gale tų žiemos pasiskai tymams nupirkti Antano Rūko para
šytą Vienišo žmogaus Gyvenimą - Dėdės šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui,' rašytojo Ą.; 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji? 
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikią. / ;

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožai; Išleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl^' 
kaina 2 dol. . . .- Dė l.

GAUNAMA “NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJOJE '

" '■ ' """" F ■ 1 ■■■■"■

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

INSURI U

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

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

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

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

UNIVERSAL
* —<

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais • - TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Subscription Rates:
* in Chicago $20.00 per year. $11.00 per 

six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

10 cents per copy. 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Jhicagoje ir priemiesčiuose

metams _______________  $20.00
pusei metų_______________$11.00
trims mėnesiams _________ $6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kitose JAV vietose:
metams —
pusei metų

$18.00
$10.00

trims mėnesiams
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____ -
pusei metu ___
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam mėnesiui ;------------- $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted StM Chicago, 
Ui. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

$5.00

$20.00
$11.00

$2.00

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

“Tvarka ir teisėtumas — valstybės pamatas” — 
Lietuvos policijos šūkis, 

ris pasisakė skubąs nuovadon 
gauti policininką, kad geležin
kelio stotyje jo paliktus lagami
nus urėdijon parneštų.

Urėdija nuo stoties buvo virš 
2 klm. atstumo. Kodėl polici
ninką? — nustebęs paklausiau. 
— “Čia toki tvarka. Mokesčių 
inspektorius, aš, banko direk
torius ir kiti aukštieji valdinin
kai visada naudojasi policininkų 
patarnavimais”. Be ceremoni
jų paaiškino man miškų urėdas.

— Deja, pone Urėde, tą tvar
ką aš jau pakeičiau. Policinin
kui alga mokama ne už aukš-

(Tęsinys)
Išstudijavęs ir gerai pažinęs 

savo valdinius, uoliai ėmiausi 
jų tarnybinio šlifavimo, ir kiek 
tai buvo įmanoma, bendro la- 
binimo ir auklėjimo darbo. Įve
džiau šeštadienines 2 valandų 
pamokas, kurių metu dėsčiau 
mokslinę, praktišką policijos 
tarnybą, etiką, lietuvių kalbą ir 
net aritmetiką, stengdamasis pa
kelti mano valdinius policinin
kus iš lygio, kurin buvusio vir
šininko jie buvo nustumti. Pvz.:

skubantį vietos miškų urėdą, ku-

Kviečia poetus okupuoton Lietuvon
New Yorke einančios maskvinės “Laisvės” redakto

rius Antanas Bimba, komentuodamas apie poetui Henri
kui Nagiui rašytojų paskirtą tūkstančio dolerių premiją 
ir paties Nagio ta proga pasakytą kalbą, kviečia tūkstan- 

' tinę laimėjusį poetą grįžti spvietinėn Lietuvon. Bimbai 
atrodo, kad Nagio kalba buvusi nenuoširdi, nes iki šio me
to jis dar negrįžo į rusų okupuotą Lietuvą, kaip vienas k!-’ 

g: tas ten jau nuvažiavęs. . •
Henrikas Nagys būtų norėjęs, kad tokį susibūrimą, 

koks jam buvo suruoštas premijos įteikimo proga Ameri
koje, būtų suruoštas gimtiniame krašte ir savųjų tarpe, 
o Bimba, labai laputiškai kreipdamasis į poetą, rašo:

“Betgi, mielas poete, niekas jūsų iš gimtosios 
žemės nevijo. Patys bėgote. Kiti poetai pasiliko toje 
žemėje ii' gražiai ten savo panašias šventes švenčia. 
Galėjote ir jūs taip padaryti, bet nepadarėte.

“Dar daugiau: Jeigu savoji žemė būtų taip miela, 
kaip sakote, tai kas jums neleidžia joje vaikščioti? 
Gimtosios žemės vartai visada kuo plačiausiai.atkel
ti visiems rašytojams, kurie vienaip ar kitaip buvo 
po karo iš jos pasitraukę, bet kurių širdis neleido jos 
išsižadėti... (“Laisvė”, 1970m.rugs. 22 d., 2 psl.)

• -'dis.' -■ - ■
Bimba išmetinėja Nagiui, kad jis, sovietų karo jė

goms antrą kartą įsiveržus į Lietuvą, nepasiliko gimtinia
me krašte, tarytum Bimba nežinotų ką rusai darė Lietu
voje pirmos okupacijos metu ir kas atsitiko tiems, kurie 
nebėgo nuo antros rusų invazijos. Tūkstančiai buvo iš
siųsti prievartos darbams į Rusijos šiaurę, šimtai mirė 
pakelyje, o pačioje Lietuvoje likusiems teko gyventi di-

Bimba tvirtina, kad kiti poetai tarybinėje Lietuvoje 
gražiai šventes švenčia. Bet Bimba žino, kad tai yra me
las. Panašias šventes okupuotoje Lietuvoje švenčia tiktai 
tie poetai, kurie nusilenkė okupantui ir padlaižiauja Lie
tuvos komunistų partijos pareigūnams. Nei vienas poe
tas, turįs drąsos savarankiškai galvoti ir dainuoti apie 
lietuvių tautos laisvę, ^panašių švenčių gimtiniame krašte 
nešvenčia.

Užtenka Bimbai priminti poetą Kazį Jakubėną, kad 
sugriūtų jo piešiama graži “panašių švenčių” idilija. 
Kazys Jakubėnas nebėgo iš Lietuvos, o kur jis šiandien 
yra? Šiandien Įvairus Kirkilai ir Kličiai aprašinėja poe-

to 60 metų sukaktį, bet nei vienas nedrįsta pasakyti, kaip 
Kazys Jakubėnas buvo nužudytas. Kazį Jakubėną buvo 
suėmusi Voldemaro vyriausybė, prie jo kabinėjosi rusai 
pirmos okupacijos metu, jo ieškojo ir vokiečiai, bet jis 
vis dėlto sugebėjo išlikti gyvas. Bet kai sovietų karo jėgos 
įsiveržė į Lietuvą antrą kartą, jis buvo tardomas, klausi
nėjamas, naktį išvestas iš namų ir nužudytas. Kitos die
nos rytą jis buvo rastas Vilniaus lavoninėje.

Kokiose apystovose buvo nužudytas Jakubėnas, pla
tūs lietuvių sluoksniai dar ir šiandien nebežino. Apie 
poeto nužudymą žino aukštoji Lietuvos komunistų parti- 
tijos ir rašytojų draugijos vadovybė. Apie Jakubėno mir
tį žinojo “rašytojas” Gudaitis - Guzevičius, pasiuntęs 
čekistus tardyti, suimti ir nužudyti poetą. -Apie Jakubė
no paskutines valandas žino ir Antanas Venclova, visą 
laiką su čekos generolu Guzevičium glaudžiai bendra
darbiavęs. Guzevičius atsiminimų neparašė, o sovietinė 
policija istorikams neleidžia pamatyti prieš 25 metus 
pasirašytų įsakymų ir patvarkymų. Oficialaus praneši
mo apie Jakubėno nužudymą nebuvo paskelbta, o enci
klopedijų autoriai patikrinti negali. Net artimiausięms 
giminaičiams nebuvo pasakyta, kaip buvo įvykdytas, 
teismo sprendimas ir kaip poetui atimta gyvybė. Žmonės 
minta įvairiausiais gandais, nes tikslios žinios slepiamos. 
Nebent Bimba, kelis kartus buvęs Lietuvoje ir su pačiais 
aukščiausiais kompartijos nariais turėjęs progos išsikal
bėti, galėtų parašyti kokiomis aplinkybėmis buvo atim
ta gybybė poetui Jakubėnui.

Bimba neturi teisės pasakoti, kad kiti poetai pasili
ko ir nieko jiems neatsitiko. Lietuvoj pasilikusiam poetui 
Kaziui Jakubėnui buvo atimta gyvybė, bet smarkiai bu
vo persekiojami, tardomi ir kankinami kiti lietuviai poe
tai. v Sovietų policijos buvo kankinamas , ir ilgiausius mė
nesius kalėjime laikomas poetas Kazys Boruta. Dar ne
žinia, kokiomis aplinkybėmis mirė ir poetė Salomėja Ne
ris. Sovietų imperializmo nepažinusi, -jį garbino Staliną 
ir komunistus, bet Rusijos gyvenimo tikrovė privertė ją 
susimąstyti.. Lietuvon grįžusi poetė jaubuvo gerokai pa
sikeitusi, bet ji neilgai gyveno. '

Lietuvoje sukaktis mini ir premijas gauna tiktai so
vietų imperializmui nusilenkusieji ir sukomunistaisben- 
draujantieji poetai. Kas turi pakankamai proto ir valios 
dainuoti savo tautiečiams, o ne okupantui, tam tarybi
nėje Lietuvoje pagerbimai neruošiami, y

1 tiesiems Valdininkams patarna
vimą, bet už jų tiesioginių pa
reigų darbą. Kas nenori nau
dotis stotyje esančiu nešėju, ga
li panaudoti savo privatų tar
ną, nes naudojimas tam reika
lui valstybės tarnautojų — el
gesys neteisėtas.

Urėdas sumišo, pabalo, pa
raudo, greitomis nesusigriebė ką 
man atsakyti. O aš pakviečiau 
jį eiti kartu į nuovadą, žadėda
mas suteikti jam pagalbą. Ėjo 
patenkintas, manydamas, kad vis 
dėlto gaus policininką. Tačiau 
aš liepiau dežuruojančiam pa
kviesti kaimynystėje gyvenusį 
seną geležinkelietį darbininką- 
pensininką ir, jam atėjus, urėdo 
akivaizdoje pasiūliau: “Jei nori, 
pone, ekstra porą litų užsidirbti 
— padėk ponui urėdui iš sto
ties parnešti porą lagaminų”.

Be žodžio sutiko, o urėdas vos 
nesprogo iš pykčio už tokį siur
prizą. Taip ir su kitais “aukš
taisiais” valdininkais pasielgus, 
mada naudotis policininkų pa
tarnavimu savo privatiems rei
kalams išnyko. Tų “didžiųjų” 
buvau apšauktas nesugyvena
mu žmogumi, o kiti, kaip ir pa
tys policininkai, mane dar labiau 
gerbė.

Pažanga visose tarnybos sri
tyse ne tik mano paties, bet ir 
kitų įstaigų valdininkų buvo pa
stebėta. Džiaugiausi tuo ir ži
nojau daugiau negu mano dar
bą iš šalies stebėjusieji, kas dar 
vietos policijos darbo buvo tai
sytina ir tobulintina žinojau,; 
kad tobulumo žemėje nėra kad 
jo nepasieksiu, bet uoliai jo sie
kiau. Labiau surambėjusiems 
tekdavo padėti persikelti kitur. 
Geravalius, pasiduodančius drau
smei, mokslinau ir tuo ne vie
nam sudariau sąlygas patekti 
aukštesnion policijos mokyk
lon ir tapti valdininku. Ir ne vie
nas man iš mokyklos rašė, kad 
mano ■‘mokyklą” išėjęs, jis jau
čiasi geriau už atsiųstus iš ki
tur mokinius. Kai kuriems pa
kartotinai nusižengiantiems (iš
geriantiems, patriukšmau j au
tiems ir pn.) taikydavau tokias 
bausmės priemones: pasikvie- 
čiu, būdavo, į savo kabinetą, pa
prašau vis-a-vis sėstis ir nieko 
nesakydamas stebėdavau jį.

Sėdi vyras. Kelis kartus pa
sitikrina ar užsagiotos mundie- 
riaus sagos, užkelia koją ant ko
jos ir vėl suglaudžia kulnis, pa
glosto plaukus, patrina akis, pa- 
krenkšti, kelis kartus nusivalo 
nosį ir vis (žinau) apdūmoja 
savo prasižengimus ar kombi
nuoja kaip aiškintis. Bet aš nie
ko neklausiu, o jis nežino ko aš 
klausčiau. Ir taip davęs jam 
progą apsigalvoti, prisiminti 
klaidas, kai jau pradeda pra
kaitą šluostytis ar labiau išbą
lą, pagrasinu pratardamas, pvz.:1

kime buvo nutarta surengti šo
kius ir klubo pirmininkas Be
nediktas Jurėnas pasižadėjo 
gauti svetainę tinkamu laiku.. 
Taigi jei svetainė bus gauta tu
rėsime pasirūpinti parengimu. 
Po susirinkimo bus malonus 
bendras visų pasisvečiavimas. 
Iki pasimatymo susirinkime.

• A. Jūsas

pone Valy, pone Valy, jei taip 
dar elgsiesi, tai... ir neleidęs 
aiškintis, leidžiu išriti.

Po kelių tokių (vis su atski
ru žmogumi) “seansų” sužino
davau, kad jie (policininkai) 
tarp savęs įtarinėdami viens ki
tą susipešdavo. Aišku, viršinin
kas “ką. nors” žino, jeigu šitaip 
elgiasi, o kas jam pranešė, jei ne 
tas ar tas. Susipešdavo ir vėl 
susitaikindavo, nes jokios “išda
vystės įrodymų nesurasdavo, 
o jų elgsenoje aš vis dėlto pa
stebėdavau pasikeitimų geroj on turtingas, dėl to’ kiek-
pusėn.- Tuo pateisindavau savo 
drausmės metodą. Kaip viską 
ilgainiui žmonės sužino, tai su
žinojo ir mano vartojamą draus- 
minimo metodą. Vieni mane 
sveikino, kiti patarė naudoti sta
tutines bausmes: nusižengusius 
kišti daboklėn ir t. t. Bet visi 
matė neabejotiną policininkų vi
sais atžvilgiais gerojon pusėn pa
žangą. Aiškino tai mano teigia
mu pavyzdžiu ir mokymu, auk
lėjimu. Neveltui pasakyta “žmo
nių balsas — Dievo balsas”, ši
tie girdai pasiekė vidaus reika
lų ministeriją. Atvyko nuova
dą vizituoti policijos inspejeto- 
rius. Apžiūrėjęs ir pasikalbė
jęs su policininkais ir valdinin
kais be manęs, apėjęs mieste

KALBANTIS PAUKŠTIS
Viena ponia labai mėgo pauk

ščius, ir jos vyras buvo pakan-

viena proga jis nupirkdavo jai 
kokį nors retesnį. Gimimo die
nai jis surado jai papūgą, kal
bančią vienuolika kalbų, už kiek
vieną jos kalbą jis sumokėjo po 
100 dolerių ir pasiuntė jai tą 
paukštį. Grįžęs namo, jis pa
klausė:

Ką tu galvoji apie tą nuo
stabų paukštį, kurį tau paršiun- 

čiau?
— Puikus, — atsakė žmona. — 

Dabar kaip tik kepa pečiuj.
Vyras paraudo, kaip vėžys.
— Pečiuj, — sušuko jis. — 

Tas paukštelis gi kalbėjo vie
nuolika kalbų!

-— Tai kodėl jis nieko nesakė? 
— paklausė žmona.

I

■

f

ninku ir ne valdininkų ir, maty
ti, niekur neišgirdęs nieko pik-: 
to, neigiamo nei prieš mano as
menį, nei mano tarnybos ėjimą, 
nei dėl mano savotiško draus
mės metodo, sugrįžęs revizijos 
knygoje parašė gerą recenziją 
ir prieš atsisveikindamas pasa
kę: “Žinau, kad daboklėn poli
cininkų nekiši, savo padėjėjų ne- 
skundi ir jų nebari, bet šioje 
buvusioj e apleistoj e nuo vado j e 
pakėlei drausmę, įgyvendinai 
tvarką, išauklėjai policininkus 
taip, kad jie gali būti pavyzdžiu 
visoms kitoms nuovadoms, net 
ir Kauno. Pasakyk ką su jais 
darai, kaip juos paveiki?

— Nieko jiems nedarau. Da
boklės vietoj naudojuos psicho
logija, —i atsakiau. —

— Psichologija?!... pakarto
jo nustebęs ponas inspektorius, 
pats kadaise baigęs mokytoją 
seminariją.

(Pabaiga) |

Eržvilko Klubas
Eržvilko Draugiško Klubo 

susirinkimas įvyks trečiadieni 
spalio 7 d. Talman salėje, 4500 
So. Talman Avė. ir prasidės 8 
vaL vakaro. Kaip laikas greit 
prabėga. Rodos ,dar neseniai 
turėjome susirinkimą, o štai 
jau ir kitas priartėjo. Valdyba 
ir visi klubiečiai turime pasi
rūpinti, kad šis ir kiti susirin
kimai būtų gausūs įvairiais su
manymais. Praeitame susirin-

— Okup. Lietuvos spauda j 
skelbia: nuo elektros dažnai žū
na vaikai. 1969 m; vaikai iki 15 
m. amžiaus sudarė net 26 proc. 
nuo elektros, žuvusių žmonių 
skaičiaus (E)

I
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Geras scenos veikalas yra pirmoji Į 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai, Jis š 
išaelia mėgėjus i žvaigždes, išaugina i 
abejingą publiką nuolatiniais megė- ! 
jais, kurie drauge su artistais pergy- į 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa- i 
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti, naujausius teatrui leidi- į 
niųs:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAL 
Gražiai išleista, kietais drobės virše* 

' liais, 180 psL knyga.' Joje du vaidini- 
. mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks-. 

mų linksmas nutikimas, taip pat 
, “Svajonių Šalis”, 5 veiksmų vaidini- 

’ mas jaunimui ir suaugusiems. - Kaina
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 dol.

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psl„ kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 y. istorinė pje
se. 120 psl., kaina 1.00 dol.

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir

Gražiai išleista, kietais drobės virše-

- “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks-

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

IRENA JOERG

KELIONĖ Į AMERIKĄ
2

Simas buvo, paniuręs ir susierzinęs. Jis 
nė pats nebežinojo, kur išlieti savo širdgė
lą. Argi dar ilgai reikės taip kamuotis fab
rike vežiojant dėžes? Jo pečiai dabar buvo 
žymiai patinę, rankos surambėjo ir pirštai 
nuo dėžių, vinių buvo nuolat sužaloti. Jau 
keletą kartų nuo blogo maisto jam buvo 
pasidarę silpna, bet nedrįso išsiduoti, kad 
nebūtų atleistas iš darbo. Buvo akimirkų, 
kada nesulaikomai troško stoti į svetimša
lių legioną, bet gailėjosi mažojo brolio — 
berniukas be globos atsidurtų gatvėje.

Simas sėdosi lovon ir niūriu pilnu nea
pykantos žvilgsniu pradėjo klaidžioti po 
kambarį. Jam rodėsi, kad kalėjimo celės 
nedaug kuo skiriasi nuo tos barakų gūžtos. 
Viena geležinė lova stovi prie vienos sie
nos, kita prie kitos, šalia mažo lango, po
pieriumi apklijuotas stalas, ir dvi tokios 
pačios sukryžiuotos kėdės. Netoli durų ge
ležinė krosnelė malkom,( o ant kitos dėžės 
lagaminas su reikalingiausiais drabužiais.

Šalimame barakų kambary je, kurį ski
ria plona lentų siena, gyvena kažin kokie 
vengrų emigrantai. Bet jiems, matyt, se
kasi neblogai, nes beveik kas vakaras jie 
dainuoja vengriškas dainas, groja armo
nika, lošia kortomis, arba geria degtinę, 
o kai gerokai pasigeria, ima belsti į Simo 
ir Justino sieną, kviesdami juos pas save, 
o negaudami atsakymo, apipila juodu 
keiksmais ir barniais.

Simono akys užkliuvo už sienoje pri
tvirtintos statulėlės, ir tuo pačiu jo veidas 
išsikreipė nuo priekaišto: argi ne Ji, toji 
Dievo Motina, juos taip apleido! Kur gi 
yra Jos galia ir dievybė? ! Dėl ko Ji leido 
įsiveržti svetimiesiems tėvynėn? Už ką iš
varė savuosius iš namų?! Kaip nuoširdžiai 
jis mokėjo kitąsyk melstis! Kaip labai ga
lėjo Jai dėkoti už kiekvieną menkniekį. 
Bet dabar — ar ne Jos noras buvo atimti 
jiems motiną! Kur yra dieviškasis gailes
tingumas ir tiesa? Kokia žiauri ir menka Ji 
dabar žiūrėjo į jį nuo sienos, tarytum 
juokdamasi iš visų j u nelaimių ir skausmų. 
Simono pirštai susigniaužė ir lūpos išsi
kreipė pagieža.

— Sveiki mano mielieji! — staiga pasi
girdo malonus sesers Agnės baisas. Justi- 
nukas puolė jai ant kaklo ir stipriai pabu
čiavo jos šaltoką veidą, paskui nutraukė 
nuo galvos snieguata skrybėlę ir, kaip stir- 
niukas šokinėdamas po kambarį, nenu
maldę savo džiaugsmo.

— Maniau, kad neateisi, — sveikinosi 
ir Simas, — toks šaltis ir jau vėloka.

— Anksčiau negalėjau, bet vis dėlto iš
trūkau valandėlei. Rytoj, mat, mamos 
mirties diena. Galvojau, šiandien kartu 
paminėsime.

Tai sakydama, ji ištraukė iš krepšio 
mažą žvakutę, kurią tuoj pastatė šalia Ma
donos medinės statulėlės, paskui ištraukė 
konservų skardinę, pusę kepalo duonos ir 
cukrų. Simas su broliu ėmėsi ruošti puode
lius arbatai.

— Justinuk, ar pasimeldei šiandien už

mamą? — paklausė sesuo, pjaustydama 
duoną. .

— Visą rožančių sukalbėjau, — pasis
kubino šis atsakyti.

— Agne, nemokyk vaiko teatro, — įsi
tempė Simas ir pilnas kartumo pridūrė: — 
maldomis, motinos neprikelsįt

— Nekalbėk šitaip mirties metinių die- ■ 
ną, Simai..

Agnė pakilo nuo štalo ir, uždegusi ties 
statulėle žvakutę, pagarbiai nuleido prieš 
ją galvą. Ji norėjo daug ką kalbėti, bet 
joks žodis neišsprūdo iš jos lūpųį. Motinos 
prisiminimas spaudė iš akių ašaras, kurių į 
dabar nebemokėjo sulaikyti.

— Nustok pagaliau žliumbusi! Girdi, 
Agne, nustok!

Simas, pribėgęs prie sesers, jtvirtai pa
purtė jos pečius, paskui, staiga nutvėręs 
nuo sienos statulėlę, užsimojęs norėjo mes
ti ją žemėn.

— Simai!
Tą patį akimirksnį Agnė čiupo iš brolio 

rankų Madoną ir pastatė ją atgal į senąją 
vietą. Merginos akys sumirksėjo, tarsi iš
gąsdintas balandis, ir veidas išblyško iš iš
gąsčio. Argi Simas iš tikrųjų būtų trenkęs 
ant grindų šią statulėlę?- tą beveik vienin
telį motinos paliktąjį daiktą, kurį ji taip 
gerbė ir mylėjo, nuo ko net emigruodama 
nesiskyrė? Bet ne vien dėl to ji taip sune
rimo. šis brolio mostas galutinai įtikino ją, 
kad Simas taip pat ir tikėjimo neteko. Gili 
širdgėla įsiskverbė Agnės krūtinėn, ir be
galinis gailesys painiojo jos sielą. Justinu- 
kui buvo taip pat graudu ir kažin ko ne
paprastai gaila. Vienok jis apsimetė nieko

nematęs ir, atsitūpęs ties krosnele, iš nau
jo ėmė pūsti gęstančią ugnį. Arbata paga
liau buvo paruošia, ir Agnė, stengdamasi 
nutraukti nejaukią tylą, pakvietė Simą' ir 
Justinuką paragauti jos atsineštų konservų.

Kurį laiką Simas dar stovėjo kambarė- 
rėlio vidury, negalėdamas apsispręst, bet 
alkis nugalėjo jo nepagrįstą išdidumą. 
Priėjės prie stalo, jis godžiai atsikando 
duonos. Taip pat ir Justinukas nedrąsiai 
prislinko. Barakų vakarienė buvo labai 
menka: truputis sriubos ir gabalėlis duo
nos, todėl nenuostabu, kad mėsos konser
vai jį nepaprastai viliojo.

Jie valgė paskubomis, bijodami pažvelg 
ti į medinę statulėlę, tary tum ji viena būtų 
kalta dėl to įsiviešpatavdsio nejaukumo. 
Justinukas galvojo, kad Agnė bus supykusi 
ant Simo ir ateinančią savaitę nebeateis jų 
aplankyti. Bet sesuo, vilkdamas! paltą, 
ramiai, nepriekaištaudama ir nepikta 
tarė:

— Tad iki ateinančio savaitgalio, mie
lieji! —■ ir atsisukusi į Simą: — Turėk kan-. 
trj’bės, nė vieno tremtinio kelias nebuvo 
rožėmis klotas. Tarp kitko, jeigu toji sta
tulėlė tau kliudo, aš galiu ją pasiimti su 
savim; aš tik norėjau, kad Justinukas ne
pamirštų mamos ir melsdamasis turėtų į, 
ką žiūrėti.

— Man vistiek! — numojo ranka Simas.
— Dėl manęs tai tegul ir čia pasilieka, i 

dėl to man nei šilta, nei šalta, — nesu sen
timentalus. Na, bet užteks, eikš, palydy
siu tave iki priemiesčio.

Agnė, pabučiavusi Justinuką, dingo su 
Simu už durų. Justinukas dar klausėsi jų

žingsnių girgždančiame sniege, o kai vis
kas nutilo, jis suklupo prieš statulėlė ir 
ėmė šnibždėti dar motinos išmokytą .vaka
rinę maldą. Jam rodėsi, kad pati mama 
stovi prieš jį ir dėkingai linksi jam galvą.

Kambaryje pasidarė kiek šilčiau, pa
langėje nustojo blaškytis vėjas, krosnelėje 
sukrito paskutinės sudegusios malkas, ir 
lėtai garavo ant jos pastatytas vanduo. 
Kol Simas sugrįš, Justinukas paruoš jam 
guolį ir sutvarkys stalą, paskui įdės lovon 
prisūdytą plytą, kad Simui atsigulus nešal
tų kojos.

Bet kai Simas sugrįžo, rado brolį užmi
gusi. Jo veidas buvo nukreiptas į statulėlę, 
ir rankos tvirtai sunertos. Simas numovė 
jam batus, užklojo jį apklotu ir, išjungęs 
šviesą, niūrus krito į savo guolį,

Auksinis saulės kamuolys diena iš die
nos bėrė savo spindulius ant kalnų ir klo
nių, paversdamas sodus žydinčiomis 
puokštėmis ir nudažydamas pievas šimtais 
spalvų. Rodėsi, ir paukščiai virš atšilusių 
dirvonų čiulbėjo Dievui pavasario himnus 
ir mažiausia bitelė gėlės žiede zvimbė pa
dėkos giesmę ir vėjas tartum* dulkino ne
matomą kvapsnų vuali, oras dvelkė švie
žiais sakais ir medum. Lengva ir gera pasi
daro žmogaus sielai, kai jo akys užkliūva 
kur nors pakelyje mažą mėlyną griovio ne- 
užmiršuolę arba pamato smilgoje besisu
pantį gegužės vabalėlį. Tokiame saulės 
stebukle gali pamiršti širdį ėdantį rūpestį, 
skurdžią dalią ir neviltį.

(Bus daugiau)
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas diena P® pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai^ 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
... Ofisas: HEmiock 4-5849 

Raudu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

A. A. JURGI ARMINA - GLUšAUŠKA
Kiekvieną “Europos Lietu

vio” žinutę skaitau su nerimu 
ir vėl užtikti liūdną naujieną 
apie seną pažįstamą, ar šiaip 
plačiai iš mūsų Nepriklausomy
bės laikų pagarsėjusio veikėjo 
mirtį. Per trumpą laikotarpį, 
vien šiais metais, jau laiko gil
tinė paguldė po žemele tokias 
žymias asmenybes kaip prof. 
T. Ivanauską, ministrą Gird-

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPED I JOS TECHNIKOS LAB. 

2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 
Tolefc PRospoct 65084

Apdraustas perkraustymas 
ii (vairių atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 8-1882
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetų .perėmė į 
optoxnetristas

DR. EDMUND E. CIARA į
2709 W. 51st STREET

TeL: GR 6-2400

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

2 R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAtbrook 5-3063

- _____ šeštad. 10—2 vaL

Rez. GI 84*873

DIL W. M. ilSiM- EISIMAS'
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susi tarimą. Jei neat- 
• siliepia, skambinti MI 34*001.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

__ WOINSKAU
STALINIS '

RADIJAS - PATEFONAS
TIK 26 INC. PLAT. į

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

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

Tai. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

. Priima tik susitarus.

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA,

Ofiso te L: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801. į

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS UGŲ SPEC. - 
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmai ir pehktad. nuo 
2 iki 8 v. p. P-; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 y. v.
TeL: HEmiock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact 'lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

s PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Nauja* rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

vainį. prof. K. Regelį, “Ūkinin
ko Patarėjo” buv. red. A. Bru
žą, scenos artistą Siparį ir dau
gelį kitų mums žinomų asmenų. 
Bet kas mane ypač Šį kartą su
graudino — tai trumpa žinutė, 
kad Australijoje mirė J. Armi
nas — Glušauskas, “Europos 
Lietuvis” savo skiltyse patalpi
no tokią žinutę:

“Mirė J. Arminas — Gušaus- 
kas. Australijoje kovo 19 d. mi
rė Jurgis Arminas — Glušaus
kas, gimęs 1909 m. Su pirmai
siais pabėgėlių transportais nu
vykęs į Australiją jis sunkio
mis sąlygomis leido pirmąjį 
ten lietuvišką rotatorium spaus 
dinamą “Australijos Lietuvį”, 
kol' pradėjo eiti kiti laikraš
čiai. Arminas ne tik periodinės 
spaudos pionierius: jis pats 
pirmas pradėjo spausdinti ten 
lietuviškas knygas. Be to, iki 
savo mirties redagavo vieti
niams reikalams skirtas Ade
laidės Lietuvių Žinias”.

Savo darbe, kaip rašo “Mūsų 
Pastogė”, Arminas jautė spau
dimus iš kairės ir iš dešinės, 
buvo kompromisų žmogus, tai
kus kiekviename reikalų~švars 
tyme, bet jis kartais būdavo 
priverstas, pasakyti: ne, toliau 
jau neisiu! Jis vykdė darbą, 
kuris jungė lietuvius ir nieka
da neprisidėjo prie skaldančių 
tendencijų ar intrygų prieš at
skirus asmenis”.

Skubiai sutvarkome visus kelionės 
reikalus ir neimame brangiau, negu 
nustatyta tikėto kaina. Paruošiame 
iketus skridimui į visus Amerikos 
mestus arba bet kurių vietą pasau
lyje. < .

Dabar jau laikas paduoti prašymus 
ilgesniam vizitui Lietuvoje.

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

Kreipkitės f
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8 *

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tai.: PR 8 -1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

FOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Razid. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. De 
valandos skambinti ^fonu «123
Jei neatsiliepia, tai telef. GI B619S

Oor wildlife has do defense 
against the careless use of fire.

Alwtys bold matches till cold. 
Be sure to drown all campfires,

them again. Crash all 
smokes dead oct.

Please! Only yon can 
prevent forest fire*

SKAITYK ■NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

A. A. Jurgis Glušauskas !... 
Juk tai mano saulėtų dienų 
Lietuvoje nepamirštamas bi
čiulis ir nė tik vien iš to pačio 
Žemaitijos kampelio, bet ir iš 
vieno ir to pačio bityno! Su 
Jurgiu gi kartu bitininkavome, 
kūrėme produktyvų bityną ir 
tiek šviesių saulės laimintų Jais 
valaikių praleidome Germanto 
girių priegloboje, 'Pušinės bi
tyne, plėsdami mūsų Dadanus, 
statydami magazinus, sukda
mi medų ir sudaririėdami dirb
tinus spiečius. Medum, kvepėjo 
mūsų bitynui artimi medelynai 
uogynai; atžalynai; dūzgė bi
telės kirtimų gėlynuose, ūžė 
vargonais bityne! Dabar gi, 
mielas Jurgi, tau jau ir amžina 
atilsis... ir toli, toli nuo mūšų 
girių, po svetimu dangumi, po 
svetimu žvaigždynu...

Tiesa, vien tik dėl gero bi
čiulio bitininko nebūtų ko jį 
riešai paminėti, jei Jurgis ne
būtų ir kitaip pasireiškęs. Jis gi 
ar tik ne vienintelis iš tu mūsų 
1940/41 metu liaudies komisa
rų, kuris kilus karui nebėgo j 
Maskvą, bet išdrįso pasilikti 
Lietuvoje, o 1944 metų rudeni, 
raudonajai armijai ir vėl su
grįžtant, pasirinko sau laisvę į 
•.Yąkaruš. Po karo jis pirmas 
pradėjo leisti Australijoje “Aus 
tralijos Lietuvį’’ ir, tuo, manau, 
savo lietuvio vardą įamžino.

Su Jurgiu Glušausku suėjau 
į pažintį po Vytauto Didžiojo 
metų, kai persikėliau girinin- 
kauti i Telšių girinkiją. Jis sek 
retoriavo Telšių Apskrities Li
gonių kasoje ir jo viršininku 
buvo tos Kasos direktorius Me
čys Gedvilą. Jurgis buvo ener
gingas, rimtas -ir draugiškas 
vyras ir “mušėsi” pirmyn vi
sais frontais. Baigęs tik šešias 
gimnazijos klases, pradėjo 
dirbti Ligonių Kasoje, bet mo
kėsi privačiai h* prie Telšių 
Gimnazijos eksternu išlaikė 
egzaminus ir įsigijo bran
dos atestatą. Savo tėvams vals
tiečiams bežemiams buvo neto
li Telšių Įsigijęs iš savanorio 
sklypą apie 10 ha krūmyną, kur 
statėsi trobesius, rengė dirvas 
ir dėjo ten visus savo uždirbtus 
centus. Kai jau karo metu ap
lankiau Jurgio ūkį, radau jį 
jau baigiamą tvarkyti. Kur 
pirmiau plėtėsi baltalksnynai, 
ten dabar bangavo vasarojai, 
dirvos visur nusausintos, grio
viai iškasti, gyvenamas namas 
gražus, net iš plytų statytas. 
Namą puošė naujai užvestas 

.vaismedžių sodas, apsodintas 
dekoratyviniais medžiais, o

sode baltavo eilė Dedano avi
lių. Visą tai Jurgis buvo" pasie
kęs dar Lietuvos nepriklauso
mybės metais. Kaip jau minė
jau, Jurgis buvo ir prityręs bi
tininkas. Bitininkystė buvo 
mūsų mėgiamas “hobby”, ši 
aplinkybė ir suartino mus. Bu
vome nutarę iki pensijos dienų 
sukurti sau po bityną ir sukti 
vėliau po visą toną jnedaus. 
Bet nuo mūsų gerų sumanymų 
mus “išlaisvino” nenugalimoji 
raudonoji armija — I-ji rusų 
raitelių divizija, vieną 1940 
metiį vasaros naktį sugužėjusi 
į gražiausius girininkijos mede 
lynus aplink' visą Germanto 
ežerą. Arkliai ir žmonės per 
vasarą griaužė, trypė kapojo ir 
naikino girininkijos medelynus, 
baigė išgerti Germanto ežero 
vandenį, o mano bičiulis Jurgis 
gavo staiga ■ iš savo viršininko 
žinių atvykti i naujoms parei
goms į Kauną. Tikėjosi ir ten 
sekretoriauti, o ligonių lapeliai 
su receptais, matyt, buvo Jur
giui kiek ir įgrisę, tad, palikęs 
man prižiūrėti jo Dadanus, ir 
išvyko į Kauną. Per eilę metų 
bičiuliaujant su Jurgiu nepaste
bėjau, kad jis Būtų įsimaišęs į 
politiką. Būvį) jis taikus, loja
lus lietuvis, mylįs savo kraštą 
ir_žmones; jokiai politinei par
tijai savo simpatijų nereiškė. 
Tiesa, jo viršininkas, Ligonių 
Kasos direktorius, buvo laiko
mas kairiuoja|nčiu politiku. Per 
tautos švente^.apskrities virši
ninkas mandagiai paimdavo di 
rektorių policijos globon, bet 
Jurgis tos garbės, būti “globo
jamu” neturėjo,

Išgirdau Jurgį esant Kauno 
Apskrities viĮšininko ar peror
ganizuoto Kauno Apskrities 
Vykdomojo’ Komiteto pirminiu 
ko pareigose,* o kiek Vėliau 
įsteigus atskį'ą Miškų Pramo
nės Liaudies Komisariatą, jau 
ir Miškų Pramonės Liaudies 
Komisaru. Tur būt, medum

V7kvepėjusios bičiii ganyklos Ger 
manto girioj^/ traukė jį prie 
miškų, nes šiaipgi miškų ūkis 
jam buvo visiškai “terra incog
nita”. Bet d4bar Jurgis tapo ir 
mano aukščiausias viršininkas.

- Pasisukinėjęs-jau Miškų Vai 
dyboje (buvęsiMiškų Departa
mentas), padaręs vizitą Mask
vai, “pasimeldus” ir Lenino 
mauzoliejuje, ; mano komisaras 
1940/41 m. žiemą atvyko savo 
tėvų aplankyti. Taigi, nusku
bėjau ir aš pasveikinti savo ko
misarą, suuosti kuo kvepia mū 
sų Miškų Komisariatas Kaune 
ir, žinoma, pats komisaras. Bet 
Jurgį radau tokį pat nuoširdų 
ir draugišką, tik jau savo lūkės 
čiuose nusiriTūsi. To esą nega
lima buvo skelbti, bet Maskvo
je matęs žmones ilgose eilėse 
prie kooperatyvų stovint duo
nai nusipirkti.' “čia tau “u nas 
vsio jest, u nas vsio lutše! (mes 
visko turime, pas mus viskas 
geriau). Ir tai po 20 metų po 
revoliucijos!” pabrėžė. Tarp 
kitko paklausė, ar aš nenoriu 
paaukštinimo tarnyboje, kaipo 
bičiuliui turėtų tai padaryti, bet 
paskubėjau padėkoti, kad, 
duok Dieve, išsilaikyti bent 
senoje vietoje. “Gerai galvoji, 
į balą puolęs sausas nekelsi!”, 
pasakė man, bet iš tų jo žodžių

, supratau, kad Jurgis jau sėdi 
( baloje ir iki ausų šlapias. Tuo

met nutylėjo, bet vėliau, iš tos
, balos gyvas išsikapstęs , papa- 
, šakojo, kad buvęs priverstas

pasirašyti savč p&varaę ant 
penkių švarių popieriaus lapų.*.

A. T-nas
(Bus daugiau)

STATEMENT OF OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION
(Act of October 23, 1962: 

Section 4369, Title 39, 
United States Code)

Date of filing — Sept. 29, 1970.1. ]______
2. Title of publication — Naujie

nos.
3. Frequency issue — Every day, 

except Sunday.
4. Location of known office of pu

blication — 1739 So. Halsted St-, 
Chicago 8, Illinois 60608.

5. Location of the headquarters or 
general business offices of the publi
shers — 1739 S. Halsted Street, Chi
cago 8, Illinois.

6. Publisher _____ _________
News Publishing Co., 1739 S. Halsted 
St, Chicago 8, Illinois.

Editor — K. M, August, 1739 So. 
Halsted'Street, Chicago 60608, Illinois.

Managing editor — K. M. August, 
1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 
60608.

7. Owner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: Juozas šmo
telis, Alex Ambrose, K M. August A. ’ 
Rudinskas, 1739 So. Halsted St., Chi
cago, HL 60608.

8. Known Bondholders, mortga
gees, and other security holders ow
ning or holding 1 percent or more of 
total amount of bonds, mortgages or 
other securities — None

9. Paragraphs 7 and 8 Include, in 
cases where the stockholder or secu
rity holder appears upon the books of 
the company as trustee or in any 
other fiduciary relation, the name of 
the person or corporation for whom 
such trustee is acting, also the state
ments in the two paragraphs show 
the affiant’s full knowledge and be
lief as to the circumstances and con
ditions under which stockholders and 
security holders, who do not appear 
upon the books of the company as 
trustees, hold stock and securities in 
a capacity other than that of a bona 
fide owner. Names and addresses of 
individuals who are stockholders of 
a corporation which itself is a stock
holder or holder of bonds, mortgages 
or other securities of the publishing7 
corporation have been , included in pa
ragraphs 7 and 8 when the interests 
of such individuals are equivalent to 
1 percent or more of the total amount 
of the stock of securities of the pub
lishing corporation.

10. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months: 24.200, single 
issue nearest to filing date: 24.600.

B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies 
each issue during preceding 12 
months 14.200. Single issue nearest to 
filing date 14.600.

2. To term subscribers by Mail, car
rier delivery or by other means. Ave
rage No. Copies each issue during 
preceding 12 months 9.950. Single- 
issue nearest to filing date 9.950.

C. Total paid circulation: Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 24.150. Single issue 
nearest to the Tiling date 24.550.

D. Free distribution (including 
samples) by Mail, carrier delivery, or 
by other means. Average No. copies 
each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
filing date 25.

E. Total No. of copies distributed. 
(Sum of lines C ana D). Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 month 24.175. Single issue 
nearest to filing date 24.575.

F. Office use, left-Over, unaccounted, 
spoiled after printing. Average No; 
copies each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
filing date 25.

G. Total Average No. copies each
issue during preceding 12 months 
24.200. Single issue nearest to filing 
date 24.600. <

I certify that the statements made 
by me above are correct and complete.

Martin Gudelis, | 
Business manager

The Lithuanian

BEVERLY HILLS GĖLINYdA
GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba Hūdeaio valandoj, 
gražiausios gėlės ir vaiuikaL antka 

pių papuošimai ir sezoninė* 
Vapamo gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Karlam Ava. — 586-122S

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

EUDEIKI

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIG A

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

Susirinkimų ir parengimų

— Garsaus Vardo Lietuvaičių Drau» 
gystės 60-tų metu sukakties banketas 
ir šokiai ivyks sekmadieni, spalio 11 
d., Vyčių salėje, (K of L Hali), 2451-55 
West 47th St, Chicagoje. Pradžia 6 
vai. vak. Dėk rezervacijų arba bilie
tų skambinkite p. Jasaitis — telef. 
LA 3*1138 ar Naujienose pas Mrs. 
Austin.

— SLA 134-1os Motery kuopos su
sirinkimas ivyks ketvirtadienį, spalio 
1 dieną Hollywood Inn salėje, 2417 
W. 43rd St., Chicagoje^ 7:30 vai., vak. 
Malonėkite atsilankyti. Valdyba

biznieriai; kurie garsinasi 
•NAUJIENOSE”, — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

• Dviejų Metų Mirties Sukaktis

IZIDORIUS (JAMES) TARULIS
Gyveno Cicero, Ill. ir Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1968 m. rugsėjo mėn. 30 d. Gimęs Lietuvoje, Zarasų apskr., 
Vajasiškių parapijoj, Uzeniškio kaime.

Palaidotas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Marija, duktė Leokadija Slalds, žentas, 

anūkė bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.
Pagerbti mylimo vyro ir tėvelio atmintį, bus laikomos šv. Mi

šios 1970 m., rugsėjo mėn. 30 d. šv. Panelės Marijos Gimimo bažny
čioje, Marquette Parke, 8:30 vai. ryto, ir Our Lady of Victory bažny
čioje, Davenport, Iowa.

Kviečiame draugus ir pažįstamus pamaldose dalyvauti.
i

Nuliūdę: Žmona, duktė ir seimą.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, HL Phone: OLympic 2-10C?

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
SKELBKITĖS NAUJIENOSE
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/ Marquette Parkas —« 
lietuviška tvirtovė

A
-Dabar Čikagoje lietuviai dau

gumoje gyvena Marquette Par
ka ribose/ (Kita jų dalis yra 
j&righton Parke, Gage Parke, 
jįięero ir visuose priemiesčiuo- 
jse.į pietus. Tik maža dalis, o 
ypač senesnės kartos ateivių dar 
gyvena Northsidėje, Westside- 
je, Town of Lake, Bridgeporte, 
Roselande ir West Pullman ra
jonuose. Roselandas, iki šiol 
.buvusi stiproka lietuvių koloni
ja, jau tiqjsta, kaip pavasarį 
įniegas, o baltieji žmonės sku
botai apleidžia tų gražiąją lie
tuviškąją koloniją. Priežastis 
3— ją užima juodoji rasė.
I. Tačiau Marquette Parko lietu
sių kolonija nemažėja, bet dau
gėja namų savininkų skaičiumi. 
Dabar čia atvyksta apsigyventi 
^lietuviai iš visų kolonijų, nes 
5nano, kad čia yra saugiausia ir 
^patikimiausia lietuviams vieta. 
Taip iki šiol čia buvo. Yra vil
nies, kad šitokia padėtis gali kurį 
Saiką ir pasilikti, jei visi lietuviai 
•laikysis vienybės ir drausmės. 
Drausmė ir tvarka turi būti iš- 
laikyta, o tam pasiekti reikia 
ibūti gerai organizuotiems ir ne
pasiduoti jokiems atėjūnams. 
Juk čia turime savo organizaci
jas, bažnyčias, mokyklas ir lie
tuviškus biznius.
^Reikia tik stebėtis, kaip pas
kutiniu laiku lietuviai Marquet- 
3e Parke pradėjo masiniai jung
tis į savą namų savininkų orga
nizaciją, žinodami ir suprasda
mi, kad tik stiprioje ir gausioje 
draugijoje yra viltis, jėga ir sa
vo teisių apgynimas! Kitaip bū-

-A. & L INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

I INCOME TAX |
į 4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj}
Pigūs automobiliu draudimai.

/ CALIFORNIA SUPER SERVICE
**, Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
f 4824 So. CALIFORNIA AVE.
CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

tų sunku išsilaikyti prieš artė
jantį spaudimą iš rytų pusės, jei 
nebūsime vieningi ir kovingi. 
Todėl nereikia nusiminti, kad 
Marquette Parko lietuvių kolo
nija ateityje gali turėti daug rū
pesčių ir nemalonumų. Kur ki
tur eiti ir kas daryti? Kai visą 
amželį čia išgyventa? Kai čia 
taip sava, miela ir jauku?

Tiesa, paskutiniu laiku ir čia 
atsirado visokių plaukuotų žmo
nių. Bet šitie nėra pavojingi. 
Jie atneša tik netvarka ir.suda
ro nemalonumų. Tačiau jie ne
gresia namų savininkų reikalui, 
išskyrus triukšmo kėlimą ar 
nuomos už butą nesumokėji- 
mą. Tai gali patvarkyti vietos 
policija.

Marquette Parko namų savi
ninkų organizacija jau peržengė 
500 narių skaičių. Dabar jie pla
nuoja išsiplėsti iki pilnos tūks
tantinės ir tuo pačiu žymiai su
stiprėti ir savo narius informuo
ti, pvz., leidžiant savo biuletenį, 
be to, surengiant didesnius po
būvius erdvesnėse salėse, o vasa
ros metu savo gegužines. Tai 
parodė ir pirmasis susirinkimas 
po vasaros atostogų, kuris įvyko 
rugsėjo 18 d. parapijos salėje, 
kur dalyvavo labai gausus narių 
skaičius. Pasirodo, lietuviai 
Marquette Parke jau turi didelę 
jėgą!

Antanas Gintneris
A _____

PIRMYN KVIETIMAS
Kazys Steponavičius

Penkiasdešimt metų ruošęs 
koncertus, operas ir operetes 
visuose JAV didmiesčiuose, 
taip pat Kanadoje ir Lietuvoje, 
Pirmyn Choras buvo paleistas 
ir per paskutinį dešimtmetį 
nieko nebeveikė.

Tačiau Chicagos lietuviai 
mus Įtikino, kad Pirmyn turi 
būti atgaivintas, kadangi da
bar nėra tokios choro grupės, 
kuri statytų operetes arba ko
miškas operas, kurios visuo
met buvo populiaresnės negu 
koncertai arba grand operos.

Dėlto mes esame reikalingi 
Jūsų pagalbos — ne piniginės, 
o tik skirti porą valandų savo 
laiko kiekvieną savaitę. Mes 
pradedame organizuoti choro 
grupę iš pagrindų! Choras yra 
bet kokio pastatymo nugarkau
lis, o be gerokos grupės mes 
negalime “šikšnosparnio” pa
statyti. Šiuo tikslu mes kvie
čiame senųjų narių ir naujų 

usueigą ši sekmadieni, spalio 4

M

Gražios išvaizdos prancūzaitė Pierrette Raina buvo išrinkta 
metu Nicos grožio karalaite. Jai yra didelis pavojus ne vien Nicoje, 
bet ir visoje Prancūzijoje. Kitoje suolo pusėje matome 11 mėnesiy 

jauną liūtę, saugojančią gražuolę.

1970

HELP WANTED — FEMALE 
Darblninkly Reikia

GENERAL OFFICE 
Billing, some typing.

Health insurance, Life insurance 
paid vacation;

Call LU 5-4300

TYPIST
WORK AT HANCOCK CENTER 

Openings in our underwriting Dept, 
for accurate typists. Beginners or 
experienced. Excellent starting salary, 
outstanding fringe benefits. 37% 

hour week.
Call Mrs.JFRANZONE 751-1700 

An Equal Opportunity Employer

SECRETARY
Typing, billing, payroll, answering 

phones.
9—4:30 Monday — Friday.
GEORGE VORIS CO.

2414 W. FULTON, CHICAGO 
SH 3-1330

HELP WANTED — MALE 
Darblninky Reikia

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS. MĖNESINIAIS 1SSIM0KĖJIMAIS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

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

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HIGH RATES — PAID

k T Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

QUARTERLY 
6% 

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%% 
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujansi kraustyme 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

v------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i"1" 1 ' . ..... ...."i

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
V. Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00. Į

(domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntimus į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

. ............ —ii i i r 
> .h »-■ ii - 4
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d. 5 vai. popiet Hollywood sa
lėje, 2417 West 43 iStreet. Čia 
susitiksite savo senuosius na
rius ir naujus draugus ir su 
malonumu praleisite keletą 
valandų.

Bus ir užkandžių.
Malonėkite atsilankvti!
P. S. Operetė “šikšnospar

nis” bus statoma Maria High 
School auditorijoje ateinančio 
kovo mėn. 27 ir 28 dienomis.

ARC WELDERS
Patyrę plieno, nerūdyjančio plieno ir 

aluminijaus sulydyme.
Skaityti braižinius ir sustatyti dalis.

TAIP PAT PADĖJĖJAI 
Nuolatinis darbas.
Geri algos priedai. ■.

650 So. 28th AVĖ.
BELLWOOD, ILLINOIS

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

, k, 1 • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

MŪRO BUNGALOW. 6 kamn., įreng
tas skiepas, 60-ta ir Francisco.

. . Ceritralinis šil

užėjusi iš šiaurės

šiaurė atneša žiemą
Po kelių dienų šilto lietaus su 

perkūnija 
šalto oro banga didžioje JA
Valstyvių dalyje išvarė lauk 
paskutines 
medžių lapai skubotai dažosi 
vėlybojo rudens spalvomis ir 
krenta žemėn, šalnų pavojai 
buvo paskelbti visose Vidurva- 
karių lygumose — Wisconsine, 
daugumoje Mirinesotos, Michi- 
gano,šiaurinio Illinojaus ir Pie 
tų Dakotos dalyse, šalto oro 
banga pasiekė net Atlanto pa
krantes. Tik pietinėje Kalifor
nijoje temperatūra tebėra 100 
laipsnių aukščiau nulio.

vasaros dienas ir

Joniškiečių klubas
Joniškiečiu Labdarybės, ir 

Kultūros Klubo eilinis susirin
kimas įvyks antradienį spalio 
6 d. " Talman salėje, 4500 So. 
Talman Avė. nuo 8 vai. vakaro.. 
Reikės aptarti bei paruošti šio 
rudens klubo parengimas salė
je, piknikai jau pasibaigė.

Klubo praeitas susirinkimas 
buvo gausus nariais, jis įvyko 
rugsėjol d. IPrie klubo prisira
šė mums žinomo veikėjo Strak- 
sho žmonelė Mrs. Marie Strak- 
shas^ kuri kaip ir jos vyras 
Frank nuoširdžiai darbuosis 
klubo gerovei. Iš valdybos pra 
nešimų pasirodė, kad visi 
klubo reikalai tvarkingai ve
dami. Protokolai įskaitant ir 
raštininkės Antoinette Kalys 
protokolą priimti vienbalsiai

Klubui atostogaujant pikni
kas liepos 5 d. gerai pavyko ir 
davė gražaus pelno.

Kas dėl daugiau žinių apie 
klubo veiklą jau'buvo spaudo
je parašyta.

Po susirinkimo atšventėme 
kelių gerų klubiečių gimtadie
nius, padainuodami Ilgiausių 
metų, o jie pavaišino mus gar
džiais gėrimais. Dėkojame.

A. Jusas

Kriminalas vis didėja
Chicagos policijos : departa

mento pranešimu, per pusde- 
vinto šių metų mėnesio nuo 
metų pradžios kriminalas Chi
cagoje padidėjo beveik dar 
dviem nuošimčiais (lyginant su 
praeitų metų tuo' laiku). La
biausiai kriminalas padidėjo 
Kensingtono distrikte tolimo
joje miesto pietinėje dalyje, 
kur sunkiųjų nusikaltimų pa
daugėjo net 33 nuošimčiais. Ki 
tas aukšto kriminalo nuošim
čio distriktas yra " Gresham, 
taip pat tolimoje pietinėje da
lyje; 15 nuošimčių padidėjo pie
tinės Chicagos distrikte (South 
Chicago).

Kriminalas su.nažėjo net 25 
nuošimčiais Jefferson Parko 
distrikte šiaurinėje miesto da
lyje. Kitos apylinkės, kur kri
minalas sumažėjo, yra Chicago 
Lawn distriktas,— sumažėjo 
11%', ir East Chicago Avenue 
distriktas — sumažėjo 8%.

Bendrai iš 21 policijos dist- 
riktų kriminalaš'padidėjo 9 dis 
triktuose, iš jų septyniuose pie 
tinėje ir pietvakarinėje dalyje. 
Kituos 12 distriktuose krimina
las sumažėjęs.

Miesto ligoninėms 
gresianti krizė

Chicagos metropolijos 
navimo taryba perspėja,
šio miesto ligoninėms gresia fi
nansinė krizė, ir kad krizės re- 
zultate artimiausių 5 ar 10 me
tų bėgyje gali sugriūti visa me
dicinos aptarnavimo sistema. 
Ligoninės nebėgalinČios ten
kinti sveikatos globos reikala
vimų tradicinėmis fondų kėli
mo priemonėmis. Esanti bai
mė, kad ligoninių -laukia iki

pla- 
kad

OVERSEAS PACKAGES 
CHRISTMAS DEADLINE

Air All the Way 
30-lb. Limit

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAI. DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI. 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS* 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

Paskutinė data kalėdiniams- siunti
niams į užsienius slysti yra lapkričio 
28 d., jei jie siunčiami oro paštu. Vė
liau išsiuntus, paštas negarantuoja, 
kad siuntiniai pasieks adresatą laiku.

šiol neregėta finansinė krizė, I dymas, ganias, geros pajamos. Gera 

kurios pasekmėje sergantieji vieta, Brighton. Parke, 
žmonės nebeturėsią kur eiti.

Planavimo tarybos pirminin 
kas Edgar Peske sako, kad Chi 
cagos ligoninės per ateinančius 
5 — 10 metų bus reikalingos 
trijų bertanių bilijono dolerių. 
Ligoninių statyba tiek pabran
gusi, kad šiandien vienos nau
jos ligoninės lovos įrengimas 
kaštuoja $50.000, kai 1948 me
tais kaštavo tik $12,000.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

SAVININKAS PARDUODA 2 BUTŲ 
po 4 kamb. mūrini namą, gazo šilima, 

garažas. 2825 So. SHIELDS. 
Tel. VI 2-0569.

JUOZAS (JOE) JURAMS
■^j Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 

] nūs, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
1 kitas užs. ir vietinės gamybos masi-

« nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę'

TEN STEBUKLAI, ČIA NAMAI
PUIKUS, DIDELIS 2 po 6 mūras. 

Gazu šildymas, platus sklypas, mūro 
garažas, arti ofiso. $30,000.

4 BUTŲ ant kampo mūras. Sausas, 
švarus, iš geru rankų, Marquette Par
ke. $44,000. '

2 BUTU. 14 metų modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. $36,000. a

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19.600.

VERTINGAS AP ARTMEN T1NIS prie 
Jaunimo Centro, švarūs butai, pasto
vūs gyventojai, $11.000 nuomos. Įmo
kėti $15,000. Rimtas pasiūlymas. — 
$44.000.

BEVĖRLY WOODS 14 metų gelsvų 
plytų apartamentinis. Patogūs butai, 
yra rūsys, apie $14,000 pajamų. Su- 
tarkit apžiūrėti.

9 KAMBARIU 12 metu fabrikanto 
rezidencija. 5 miegamieji, 2 vonios, 
mūro garažas, graži vieta. $37,500.

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

-—Adv. Jonas Gibaitis atosto- RICHMOND AUTO SERVICE 
gų proga buvo išvykęs į Euro- ’ ■ 2934 West 63rd St.
pą. Dirba Valstybės gynėjo TeL GR 6-3134 arba GR 6-3353 
Hanrahan įstaigoje. Manoma J
kad jis įsijungs : p rvisuomeninį į j ~ “
darbą, naudingą :ir.- aktualų iš- ? APDRAUDŲ AGENTŪRA:
eivijai, pavergtai Lietuvai ir; narna, automobi-
Amerikai. I į syd?f kates ir biznio.

— Kęstutis A. Gaigalas, artile-- 
rijos balistikos ir meteorologi-
jos E - 2 specialistas, yra issiųp-, M55 Kecfaie Ave PR g.3233 
tas Į Vietnamą. Jis yra baigęs 
Chicagos miesto kolegiją. Tė- 
vai Juozas ir Barbora gyvena 
Pulmano priemiestyje.

—- Dail. Skulptorės Eleono
ros Marčiulionienės darbų pa
roda |vyks spalio 10 — 18 d, 
Čiurlionio galerijoje. Bus iš
statyta virš 50 darbų.

— Sesuo vienuolė Joyce, 
OSF (Biežytė) yra Keamy, NJ 
Lietuvių parap. mokyklos ve
dėja. Jos tėvai yra žinomi vei
kėjai Dr. Steponas ir Ona Bie- 
žiai.

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

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
' automobi-

gyvybės, svei- 
atos ir biznio.

Patoflios Išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS 
6455 So. Kadžio Ave. PR 8-2233

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th SUTIEET 

PRospect 8-5454

DAŽAU NAMUS 
K VIDAUS m LAUKO 
Valau kilimus ir baldus.

Pilna apdrauda.
L RUDIS TeL CL 4-1050

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolls 
320814 W. 95th St. 

GA 4-8654
r re and Casuativ Comoa .,

12 METU 1% AUKŠTO mūrinis. 5 
ir 4 kambariai. Platus sklypas, gra
žus rūsys, gerofe Marquette Manor 
vietoie. Tik $35,000.

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

APYNAUJTS 3 BUTU MŪRAS. Ši
luma gazu. aliuminijaus langai, platus 
sklypas Gage Parke. $45.000.

6 KAMBARIU MŪRINIS BUNGA
LOW, šiluma gazu. Aliuminijaus lan
gai, 2 automobilių mūro garažas. Mar
quette Parke. $21.000.

GRAŽUS 4 BUTU MŪRAS, kabi
netinės virtuvės, nauja šiluma gazu. 
Aliuminijaus langai. 2 auto mūrinis 
garažas. Geros pajamos. Marquette 
Parke. $54,500.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

— LB Woodhaven, NY apy
linkė išleido vytį 2% x 2 colių 
dydžio, aukso spalvos skyde, 
raudoname fone. Įklijuoti į 
automobilių langus yra jo pir
minė paskirtis.

— Rašytojas Juozas Tininis, 
Los Angeles, Calif, parašė rb- 
maną “Dailininko žmona”. Ro
manas greit pasirodys knygų 
rinkoje.

— Lietuvių Fondo Tarybos 
posėdis šiaukiamas sekmadie
nį, spalio 4 dieną, pirmą vai., 
Jaunimo Centre, Chicagoje. Vi
si tarybas nariai prašomi posė
dyje dalyvauti.

MŪRINIS NAUJAS 3 BUTU — 2x4% 
ir 3% kamb. Visi butai apšildomi ir 
šaldomi air cond. Parduoda savinin

kas. Tel. HE 6-2722. ‘ /
YPATINGAS BARGENAS CICERO—

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR-KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achor, 

Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980 
k -- -»

NUOSTABUS 3 MIEG. NAMAS su 
įrengtu rūsiu, baru, centr. vėsinimu 
ir garažu .prie uoės netoli 129-tos ir 

Green. Mamuette RE, 
Tel. PU 5-7444

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

LAIKRODŽIAI IR BRANGEHTBtt 
Pardavimas ir Taisymai 

2644 WEST 69th STREET 
TaL: Republic 7-1941

SIUNTINIAI 
l LIETUVA 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didellf pasirinkimas Įvairi y pro- 
kiy. Automobiliai, Jaldytuvai, 

maistas, pinigai.

♦ Lietuvos Dukterų Draugija __. „orr * a. i VYTAUTAS ŽUKAUSKAS rengia vartotų rūbų išpardavi
mą (rummage sale), kuris įvyks 2608 West 69th Street 
spalio 1 d. nuo 8 vai. ryto iki 8 Chicago, Illinois 60629 
vai. vakaro Cardinal Mundelein WA 5-2787
salėje, 2306 West 69 gatvė. * i Dideli, pasirinkimas Įvairly pro-

Jums nereikalingus švarius kly. Automobiliai, Šaldytuvai, 
dar vartotinus rūbus prašome , maistas, pinioai.
pristatyti rugsėjo 30 d. nuo 4 iki į~
8 vai. vak. į tą pačią salę. Dėl SKAITYKPATS IR PARAGING 
smulkesnių informacijų skam-
binti telefon. 422-3535 arba] KITUS SKAITYTI
23S-4345. (Pr). ‘ NAUJIENAS

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir berstatau senus vi
sų rūšių namo apšildymo pečius Ir 
air-conditionlng 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 Žukauskai
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. AB ALL ROOMING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas Ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimai veltui, kreipkitės bet kada


