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KAIP DABAR YRA SU BRAŽINSKAIS?
Marija Rudienė pasakoja apie savo

■ kelionę ir įspūdžius Turkijoje
ČIKAGA. — Dviejų lietuvių Bražinskų pabėgimas iš Sovietų 

Sąjungos į Turkiją sukėlė viso pasaulio susidomėjimą. Ypatingai 
tas klausimas buvo įdomus lietuviams užsienyje ir namie, šiomis 
dienomis. Turkijoje lankėsi žinoma išeivijos lietuvių veikėja Ma
rija Rudienė, buvusio Altos pirm. Antano Rudžio žmona. Nors 
jos kelionės svarbiausias tikslas buvo verslo reikalai, ji, lietuviškų 
organizacijų prašoma, nemažą laiko dalį paskyrė Bražinskų pa
dėties išsiaiškinimui. Naujienų prašoma, ponia Rudienė sutiko 
pasidalinti savo įspūdžiais su Naujienų skaitytojais, šiandien 
ir dar keletą dienų spausdinsime Marijos Rudienės pasakojimą 
apie- savo kelionę į Turkiją.

I KRUVINI SUSIRĖMIMAI LENKIJOS 
i MIESTUOSE-PROTESTAS DĖL KAINŲ

VARŠUVA. — Lenkijos vyriausybė atkirto šiaurinį Gdansko, 
i buvusio Danzigo, miesto dalį, policija patruliuoja Gdynios ir So
poto miestų gatves. įvestas draudimas gyventojams naktį pasi
rodyti gatvėse. Pirmadienį ir antradienį tuose miestuose įvyko 
kruvinos riaušės, kuriose buvo užmuštų ir sužeistų. Visi lėktuvų 
skridimai iš Varšuvos į tuos miestus nutraukti. Telefono linijos 

- neveikia, šios žinios atėjo iš Lenkijos radijo štetine, iš Švedijos 
konsulato Gdanske. Austrijos ir Vokietijos radijo stotys sugavo 
žinias iš lenkų radijo stočių riaušių paliestoje strityje.

Nesmagi kelionė

Iš Turkijos M. Rudienė grįžo 
gruodžio 12 d. vakare. Tą pačią 
dieną ji trumpai papasakojo sa
vo kelionės įspūdžius per Lie
tuvių Radijo Forumą. Ji pripa
žino, kad lėktuvų kelionės tapo 
nemalonios dėl oro piratų, žmo
nės ėmė mažiau skraidyti, nes 
visi daiktai muitinėse yra daug 
rimčiau iškratomi. Visur ma
tosi ginkluoti kareiviai ir polici
ninkai. Nemažos apsaugos prie
monės įvestos Londone, Frank
furte, Istambule ir, ypač, Ciuri
che. Tikrinami ne tik keleivių 
daktai, bet ir patys keleiviai. 
M. Rudienė pastebėjo, kad grįž
tant iš Turkijos iš trijų JAV 
lėktuve buvusių keleivių staiga 
pasidarė penki — du jų buvo lėk
tuvo sargybiniai.

Ieškojimai stovykloje

M. Rudienė, Bąlfo direktorę, 
toliau pasakoja: “Į Turkiją iške
liavome su ponia Armoniene 
gruodžio 5 d. vasarą. Abi tu
rėjome Balfo įgaliojimus, jei jie 
kur būtų reikalingi. Aš važia
vau su savo vyro specialiom in
strukcijom. New Yorke mus 
išlydėjo Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis su ponia, kun. P. Geis- 
čiūnas, Balfo reikalų vedėjas ir 
kt. Sekmadienio vakare jau bu
vome Instanbule. Pirmadienio 
rytą nuvykome į Amerikos am
basadą pasiteirauti ar teisinga 
yra vieno laikraščio žinia, kad 
Bražinskai jau yra Instanbulo 
pabėgėlių stovykloje. Konsulo 
padėjėjas patarė pasiteirauti vy
riausybės pabėgėlių skyriuje ar
ba tarptautinių šalpos organi
zacijų skyriuose: World Council 
of Churches arba Catholic Re
lief Service. Pasiteiravus Catho
lic Service įstaigoje patirta, kad 
Bražinskų stovykloje nėra. 4.

Profesoriaus puolimai
Tsbpatį vakarą p. Rudienė ir 

p. Armonienė susitiko su prof, 
dr. Yflmaz Altug, p. Rudžio ar
timu draugu.. Jis yra Istam- 
bulo universiteto teisių fakul
teto dekanas. Jis papasakojo, 
kokį didelį rusai daro spaudimą 
Turkijos vyriausybei. Jie pris
tatė kriminalinius kaltinimus 
Bražinskams ir reikalauja, kad 
jie būtų tuoj grąžinti Sovietijon. 
Jie buvo atsiuntę savo žymų tei
sėją kartu su keturiais parla
mentarais. šie turėjo pasitari
mus su turkų rinktine profeso
rių grupe. Buvo paskirti du tei
sininkai profesoriai iš Istambulo 
universiteto ir du iš Ankaros 
universiteto teisių fakulteto. Jų 
tarpe buvo prof. Faruk Erim, 
Ankaros un-to teisių fakulteto 
dekanas ir Turkijos Teisininkų 
Sąjungos pirmininkas. Pastara
sis po šio pasimatymo su rusais 
parašė žiaurų straipsnį prieš 
Bražinskus ir prieš Trabazono 
teismą, kuris nusprendė, kad 
Bražinskų bėgimas buvo politi
niais motyvais. Tarp kitko tas

IŠ VISO PASAULIO
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DETROITAS. — šeštadienio 
“Detroit News” įsidėjo Justo' 
Pikūno, Detroito un-to psicholo-, 
gijos prof, laišką, protestuojan
tį dėl Vinco Kudirkos išdavimo 
rusams. Panašūs laiškai pasira
šyti Lino Stonio ir Eugene Pa- 
asinen.

WASHINGTONAS. — Ame
rikos visuminis gamybinis pro-! 
dūktas pasiekė vieno trilijono, Į 
(tūkstanties bilijonų) ribą.

NEW DELHI. — Indijos vy
riausybė žada panaikinti princų 
privilegijas, nors Aukščiausias 
Teismas ir pasisakė prieš tokį 
žingsnį. Buvę Indijos valdovai j 
gauna valstybės pensijas, nemo- Į 
ka mokesčių, gauna nemokamai 
elektrą ir vandenį, specialias au
tomobilių lenteles, ginkluotas 
sargybas, patrankų saliutus ir 
jų gimtadieniai švenčiami. Prem
jerė Gandhi pareiškė, kad ji 
sieks tų privilegijų atėmimo 
konstituciniais keliais.

ROMA. — Italijoje vyksta 
demonstracijos ir darbininkų 
streikai. Unijos reikalauja grei
tesnių reformų švietimo, butų, 
mokesčių ir transporto srityse.

DAMASKAS. — Nauja Sirijos 
valdžia atšaukė kai kurių pilieti
nių teisių suvaržymą. Sirai atei
tyje lengviau gaus leidimus ke
liauti į užsienį.. Policija turės 
greičiau gauti teismo sprendimą 
dėl sulaikytų įtariamųjų.

NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos pareikalavo, kad Izrae
lis nepažeidinėtų žmogaus tei
sių užimtose arabų žemėse.

SANTA BARBARA. — Mi
nia studentų plojo, kai naujai 
atstatytame Isla Vista banke 
bomba vėl sužalojo pastatą. Ban
ką buvo nudeginę studentai 
riaušininkai vasario mėnesį.

Priėmė konstituciją
ČIKAGA. — Illinois balsuo

tojai antradienį priėmė naują 
konstituciją. Keturiuose atski
ruose klausimuose buvo pasisa
kyta skirtingai. Balsuotojai at
metė planą skirti teisėjus iš gu
bernatoriaus komisijos parink
tų kandidatų ir paliko seną at
stovų rinkimo būdą.

Balsuotojų amžius Illinois ne
bus sumažintas iki 18 metų. 
Balsuotojai pasisakė ir prieš 
mirties bausmės panaikinimą.

profesorius išreiškė, kad teismo 
sprendimas buvo per skubiai pa
darytas, kad “greitas darbas esąs 
velnio darbas”.

šitas prof. Erim pasisakymas 
prieš teismo sprendimą sukrėtė 
net pačius turkus. Tada prof, 
dr. Altug parašė straipsnį prieš 
tokį Erimo pareiškimą ir apgy
nė Bražinskus ir tą teismo spren
dimą, (b. d.)

NASA bandymu laboratorijoje buvo pagaminti nauji lėktuvo sparnai, kurie padidintu lėktuvo greitį. Kartu lėk
tuvai sunaudotu mažiau kuro ir, tuo pačiu, galėtu v^žti didesnius krovinius. Naujos konstrukcijos sparnai jau 

išbandyti "oro tunelyje", dabar jįio- bus bandomi skridimo sąlygose.

LENINGRADE PRASIDĖJO 12 ŽYDU,
BANDŽIUSIU PABĖGTI, TEISMAS
MASKVA. — Leningrade šią savaitę prasidėjo 12 sovietų žy

dų teismas, yra žinoma, kad tarp jų yra ir r įsų. Jie kaltinami 
sąmokslu pagrobti keleivinį lėktuvą, kuris iš lemngrado Smolny 
aerodromo birželio 15 d. turėjo skristi į Karelijž . Visi kaltinamieji 
buvo sulaikyti paskutinę minutę, kai jie jau >uvo prie lėktuvo. 
Sovietų Įstatymai numato aukštas bausmes t ž “tėvynės išdavi
mą”, kuo jie yra kaltinami. Tuoj po jų suėmimo Leningrado, Ry
gos, Charkovo ir Maskvos žydų tarpe buvo ryta daug kratų, 
apie 4 asmenų buvo suimta. Londono žydų organizacijos manymu, 

 

šis teismas bus pradžia dar didesnio žydų peiįsekiojimo Sovietų 
Sąjungoje.

Vienas iš vienuolikos kaltina- 
mųjų yra teisiamas atskirai, ka-, 
rinib teismo, nes jis buvo pasi
šalinęs iš savo dalinio tuo metu,, 
kada buvo organizuojamas pa
bėgimas. Jis yra 31 metų Vulf 
Zalmanson. Pabėgti bandžiusių 
tarpe yra ir jo sesuo Silvija bei 
jos vyras Edward Kuznecov, ma
tyt, rusas.

Vienas svarbiausių kaltina
mųjų yra lėktuvo pilotas Mark 
Dymšicas, kuris šį planą ir su
galvojo. Lėktuvas buvo 12-kos 
vietų, naudojamas vietiniam su
siekimui. Dymšicas suorganiza
vo 12 asmenų grupę, kuri taria
mai turėjo skristi į Kareliją, bu
vusią Suomijos dalį, kur dažnai 
vykdomos ekspedicijos ir me
džioklės. Visi keleiviai į aerodro
mą susirinko su kuprinėmis, sto
vyklautojų rūbais apsirengę. Kai 
kurie turėjo medžioklinius šau
tuvus ir peilius. Prie lėktuvo 
greit prisistatė milicija ir se
kančią dieną visi buvo suimti.

Manoma, kad teismas užsitęs 
apie 10 dienų, žydai planavę Ka
relijoje nesustoti, bet skristi į 
Suomiją ar, gal, toliau į Švediją.

Nauja karo bazė 
Indijos vandenyne 
WASHINGTONAS. — Ameri

ka ir Britanija paskelbė, kad jos 
statys bendrą aviacijos ir radi
jo susižinojimo bazę Indijos 
vandenyne, Diego Garcia saloje. 
Bazės įrengimai kainuos 19 mil. 
dol. Bazėje bus 250 žmonių jūrų 
laivyno personalas. Bazė teiks 
paramą britų ir amerikiečių lai
vams ir lėktuvams Indijos van
denyne. Ji bus svarbi jūros žval
gybos atrama toje pasaulio da
lyje.

Diego Garcia sala yra 15 my
lių ilgio ir 5 mylių pločio, ji yra 
1,200 mylių nuo Indijos smaiga
lio. Saloje gyvena apie 600 žmo
nių. Bazės įsteigimas pareika
laus trijų metų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Lenkijos neramumai ple
čiasi. Pranešama apie kariuo
menės ir tankų pasiuntimą į riau
šių nusiaubtus miestus. Silezi
joje streikuoti išėjo angliaka
siai. Valdžia skubiai jiems siūlo 
padidinti atlyginimus. Užmuštų 
riaušėse jau yra šeši. Valstybės 
departamentas pareiškė, kad 
Lenkijos valdžia kvailai padarė 
paskelbdama kainų pakėlimą 
prieš pat Kalėdas, kurios katali
kiškoje Lenkijoje yra didžiausia 
šventė. Esą ir politinių priežas
čių. Po susitarimo su V. Vo
kietija Lenkija pažadėjo išleisti 
vokiečių kilmės piliečius. Tas 
sukėlė laisvės ilgesį ir norą išva
žiuoti kitų piliečių tarpe.

♦ Saigon e sprogo granata, 
užmošdama tris ir sužeisdama 
30, pusė jų amerikiečių. Bomba 
karininkų kavinėje užmušė 1 
amerikietį ir sužeidė tris.

< Apie 3,000 pietų vietnamie
čių pradėjo žygį Kambodijoje, 
šios vyriausybės prošomi.

Izraelyje 10 arabų nuteisti 
kalėjimu iki gyvos galvos už te
roro veiksmus Gazos pakraštyje. 

+ Baltieji Rūmai skelbia, kad 
prezidentas Nivonas Kalėdų pie
tums valgys kalakutą.

PHNOM PENH A S. — Kam
bodžos parlenmentarų grupė ti
ria žinias, kad į Kambodijos eva
kuotas žemes pradėjo krausty
tis Pietų Vietnamo ūkininkai.

WASHINGTONAS. — Mais
to administracija atšaukia iš 
krautuvių vieną milijoną tuna 
žuvies dėžučių, nes rasta jose 
gyvsidabrio nuodų. Pranešama, 
kad nuodų ten esą nedaug, kad 
žuvį galima be pavojaus naudo
ti.

SAIGONAS. — Long Trung 
mieste komunistai įmetė dvi gra
natas į budistų pagodą, žuvo 7 
asmenys ir 87 buvo sužeisti.

Komimistų šantažas 
čekų pabėgėliams 
WASHINGTONAS. — Čeko

slovakijos vyriausybė siuntinė
ja laiškus pabėgusiems į užsie
nį piliečiams ir šantažuoja juos, 
reikalaudama pinigų gynybos 
teisme reikalams. Tūkstančiai 
čekoslovakų gavo laiškus iš “tei
sinių patarėjų, centrų”, kur ad
vokatai siūlosi ginti teismuose 
užsienyje gyvenančius. Už tą 
patarnavimą pabėgėliai turi at
siųsti užsienio valiutos, nes jei 
jie per penkias dienas pinigų ne
atsiųs, lėšos bus išieškotos iš Če
koslovakijoje pasilikusių gimi
naičių. Tie įmokėjimai siekia 
nuo 70 iki 100 dolerių.

Iš Čekoslovakijos po rusų in
vazijos pabėgo apie 100 tūks
tančių žmonių.- Dabar jiems Če- 
koslavijoje organizuojami teis
mai už “nelegalų buvimą užsie
nyje”. Teismai gali juos nubaus
ti už akių nuo šešių mėn. iki 5 
metų kalėjimo, o tie čekoslova- 
kai, kurie padėjo kitiems pa
bėgti, gali būti baudžiami iki 10 
metų kalėjimo.

Pabėgėlių čekoslovakų orga
nizacijos tvirtina, kad nemažai 
atsiras tokių, kurie užmokės rei
kalaujamą seumą, kacl komu
nistai nesikabintų prie likusių 
krašte giminių.

New Yorke mažėja 
komunistu balsai
NEW YORKAS. — Valstijos 

sekretorius paskelbė New Yor- 
ko lapkričio 3 d. rinkimų rezul
tatus, iš kurių matosi, kad ko
munistų partijos kandidatas į 
valstijos gubernatorius surinko 
7,760 balsų. Tuo pačiu partija 
negauna “pastovios partijos” 
vardo ir turės kituose rinkimuo
se vėl registruotis, siųsti peti
ciją. Kada į gubernatorius ko
munistai išstatė kandidatą 1942 
metais, jis gavo 45,220 balsus, 
o 1938 m. komunistas surinko 
net 105,000 balsų. Nuo to laiko 
komunistų gaunami balsai visą 
laika krito.

New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris gavo 3,151,434 bal
sus, o jo svarbiausias konkuren
tas, demokratų partijos kandi
datas Goldbergas gavo 2.4 mil.

PHNOM PENHAS. — Kam
bodijos karinė vadovybė paskel
bė, kad per tris dienas parašiu
tininkų brigada nukovė 2,000 
komunistų kareivių.

Sutartis dėl žuvų 
nepalanki Amerikai
WASHINGTONAS. — Ame

rikos ir Sovietų Sąjungos susi
tarimas dėl žūklės teisių Atlanto 
vandenyno pakrantėse buvo, kaip 
jau pranešėme, pasirašytas pra
ėjusį penktadienį, tačiau Ame
rikos kongrese ir žuvininkystės 
pramonėje pasigirdo balsų, kad 
ta sutartis nėra Amerikai palan
ki. Daug kas kaltina pareigū
nus, kad jie nesiderėjo pakanka
mai kietai.

šios derybos iškilo viešumon 
daugiausia dėl lietuvio Simo 
Kudirkos pabėgimo ir jo išdavi
mo rusams. Kartu tas pabėgi
mas turėjo įtakos į rusų laiky
seną. Sutartį sudarant, Ameri
kos pareigūnai, ieškodami nuo
laidų iš sovietų, kaip vieną iš 
Amerikos nuolaidų siūlė paleng
vinimus sovietų žvejij laivams 
Amerikos uostuose, kur jie įga
lėtų pasiimti maisto, vaisių, van
dens ir' galėtų pasitaisyti savo 
įrankius. Sovietai pradžioje to 
įėjimo į Amerikos uostus reika
lavo, tačiau po Simo Kudirkos 
įvykio jie pakeitė nuomonę ir ne
parodė susidomėjimo Amerikos 
uostais. Tuo pačiu sovietai ne
nusileido silkių žvejojimo klau
simuose.

Sutartis pratęsė iš trijų mė
nesių iki trijų su pusę mėnesio 
laikotarpį, kada negalima gaudy
ti kai kuriu žuvu.

Sovietų laivams pradėjus daž
nai lankytis Amerikos uostuose, 
pabėgėlių, kaip Simas Kudirka, 
atsirastų daug daugiau. Tą ži
no ir patys sovietai.

Britų parlamentas 
pritarė reformoms 
LONDONAS. — Britanijos 

parlamentas patvirtino vyriau
sybės planą reformuoti darbi
ninkų ir darbdavių santykius. 
Balsavimas buvo 324 prieš 280. 
Tai rodo, kad ir 14 darbo parti
jos atstovų galvoja, kad tokio 
įstatymo Britanijai reikia, nes 
iki šiol britų darbininkų ir darb
davių sutarčių neprižiūrėjo tei
sės organai ir tos sutartys daž
nai būdavo vienašališkai laužo
mos.

Debatuose buvęs premjeras 
Wilsonas, dabartinis opozicijos 
vadas, prikišo vyriausybei, kad 
ji darbo santykių klausime pa
mėgdžioja Ameriką. Sunku bū
tų įrodyti, kad Amerika geriau 
tvarko savo pramonės darbo rei
kalus, negu jie tvarkomi Brita
nijoj. Amerika neišvengia strei
kų ir turi daug problemų su uni
jomis. Neišvengs jų ir Britani
ja, nežiūrint vyriausybės plano.

Amerikos unijos irgi ilgai ko
vojo prieš Taft-Hartley aktą, 
kurį jos vadindavo "vergų dar
bo Įstatymu”. Šiuo metu prieš 
panašius įstatymus skelbia ko
vą Britanijos darbininkų unijos.

Gdanske ir Sopote minios žmo
nių plėšė krautuves, degino val
džios įstaigas ir puolė miliciją. 
Kovose dalyvavo maži vaikai ir 
jaunos mergaitės.

Riaušės kilo dėl paskutinio 
Lenkijos valdžios nutarimo pa
keisti prekių kainas. Nors kai 
kurie pramonės gaminiai buvo 
atpiginti, gyventojus sukrėtė ži
nia, kad akmens anglys pabrangs 
25%, rūbai — 25% , o mėsa ir 
mėsos gaminiai — net 33%. Jau 
prieš tuos pakėlimus Varšuvoje 
ir kituose miestuose būdavo di
delės eilės prie mėsinių. Mėsos 
kainų pakėlimas dabar, prieš pat 
Kalėdas, supykino gyventojus ir 
išsiveržė riaušėmis miestuose 
prie Baltijos jūros.

Pranešimai sako, kad riaušėse 
miestams buvo padaryta daug 
žalos, sudeginta daug namų, au
tomobilių, išplėšta daug krautu
vių. Kartu su riaušėmis įvyko 
darbininkų streikai. Varšuvoje 
valdžios įstaigos atsisako kal
bėti su korespondentais apie 
darbinjnkiį^rieramumus.

Iš Sovietų Sąjungos praneša
ma, kad naujame automobilių fa
brike, Togliatti mieste, įvyko už
sieniečių darbininkų: vokiečių, 
italų, britų, prancūzų streikas. 
Darbininkai reikalauja teisės 
grįžti Kalėdoms namo. Togliatti 
dirba ir 10 amerikiečių techni
kų. Jie irgi parėmė savo drau
gų streiką. Maskvoje pranešta, 
kad streikas truko tik keliolika 
valandų ir greit buvo išspręstas. 
Darbininkai, kurie nori, galės 
grįžti per šventes namo.

Sovietų darbininkai, papras
tai, nestreikuoja ir unijos yra tik 
valdžios organas. Darbdaviai už
sienio darbininkams greit nusi
leido, nes be jų jie negalėtų už
baigti automobilių įmonės staty
bos darbų.

Laukia naujų žinių 
apie Venerą

MASKVA. — Sovietų erdvė
laivis "Venus 7” išmetė į Vene
ros planetą instrumentų kapsu
lę, kuri leisdamasi ant planetos, 
35 minutes siuntė radijo signa
lus. Vėliau tie signalai susto
jo, manoma, aparatai buvo su
traiškyti tos planetos atmosfe
ros spaudimo, kuris yra 140 

kartų didesnis už žemės. Tem
peratūra Veneroje siekianti 1000 
laipsniu Rarenheito. Manoma, 
kad tokiame karštyje sovietų 
kapsultės parašiutai neilgai iš
silaikė.

Amerikos mokslininkai laukia 
naujų žinių iš sovietų paskuti
nės kelionės į Venerą. Ypatin
gai juos domina Veneros debe
sų cheminė sudėtis. Dėl tų de
besų yra įvairių teorijų. Vene
ra tiriama be įgulos skraidančių 
erdvėlaivių jau nuo 1962 m., ka
da planetos apylinkėse buvo 
amerikiečių Mariner 2. Sekan
tis Amerikos skridimas į Venerą 
ir Merkurijų įvyks 1974 m.
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i Kūno, prote ir jausmu darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

*  JWAS ADOMAVIČIUS, M. D.

. ŠLAPIMO PŪSLĖS VĖŽYS
išsigelbėję nuo perankstybos sklerozinės mirties, 

saugokimės nuo priešlaikinės tokios pat vėžinės negerovės.
Mediciniškas patarimas

Žinomas Olandijos internistas, 
diriiąs'’Oricag’oje; tvirtina, kad 
imogus peranksti nenumarintas 
arteriosklerozinių širdies ligų, 
turi laukti mirties nuo vėžio. 
Tiedvi giltinės yra žmogaus di
džiausi priešą?. T6dė! visi rei
kiama? budėkime’ dėl išvengi
mo bereikalingai ankstybos nuo 
vėžio mirties. Įsidėmėkime visi 

. sekančius faktus šlapimo pūs
lės vėžio reikalu. Trumpumo 
dėlei minėsime vien pūslės vė
žį, supraskime, kad čia kalbamą 
apie šlapimo pūslę.
Liūdna pūsičš vėžio statistika

1968 metais apskaičiuota, kad 
Jungtinėse A. Valstybėse šlapi
mo pūslės vėžiu mirė devyni 
tūkstančiai žmonių, šioje vieto
je’ vėžys sudaro tuziną procen-’ 
tų visų tais metais diagnozuotų-’ 
naujų žmogaus vėžinių susirgi
mu. Tas mirimu skaičius nuo 
pūslės vėžio sudarė tais metais 
4% visų vėžiu mirties atsitiki
mų.

Prisimintina, kad šiame kraš
te nauji vėžiu susirgimai pasi
taiko 907 tiems žmonėms, ku
rie turi virš 50 metų amžiaus. 
Virš 70 metų sulaukusiems nau
ji vėžiu susirgimai siekia 45<&. 
Įdomu, kad vyrai suserga vėžiu 
dažniau už moteris: jie net 70% 
visų vėžinių, susirgimų apturi.

šitie faktai'yra išdavos dar
bo, atlikto per dešimtmetį 
Seattle miesto 220-ties lovų li
goninėje. Joje per paskutini de
šimtmeti : pūslės vėžio susirgi
mų būta 62: tai vienas pūslės 
vėžys kas antras niėnuo. Pūslės 
nuo 26 metų iki 86. Amžiaus vi
durkis pūslės vėžiu susirgimui 
_ 61 m.

Giedri pūslės vėžio 
■■ gytfyūfo faktai

Ankstybas, pūslės auglių diag-

nozavimas pagerina ligonio pa
gijimo galimybę. Teoretiškai 
imant, ankstybi vėžiai net 100% 
pasiduoda kontrolei — gydymui. 
Žinoma, diagnozė turi būti anks
tyba ir gydymas atsakantis. O 
kad pajėgtume anksti pūslės ve
ži susekti, turime nuodugniai iš
tirti kiekvieną su šlapimu krau
javimo atsitikimą. Anksti su
sekus pūslės auglį — jis esti ne
didelis ir pagydomas išdeginimu 
einant prie jo per išorinį šlapi
nimosi • kanalą. Išgydžius taip 
pūslės vėžį, paciento gydymas 
nepasibaigia; visą jo gyvenimą 
jis periodiškai turi tikrintis pas 
gydytoją — urologą savo pūs
lės vidų , (daroma cystocopija — 
cystoscopy). Mat, pasikartoji
mai vėžio pūslėje neretai pasi
taiko.

Arabų 
aujuje

Prijaukintas jūros liūtas, pavadintas Juodabandžiu, daly\auja Bahamos akvariume kalėdinėse apeigose, kur jis 
su kitais liūtais veža Kalėdų senelį.

į pūslę ir prašalinta ten užsili
kusio šlapimo 15 cc. Gydytojo 
diagnozė buvo: begi j antis pros
tatos uždegimas — prostatitis.

Jis buvo gydomas nuo prosta
tito gyvsidabrio nitrato skiedi
nio (silver nitrate) pridegini
mais (bladder irrigation). Na
mie ligonis priiminėjo sėdimą
sias vonias (sitz baths). Griež
ta dieta jam buvo paskirta — be 

i aštrumų, ir patarta pasirodyti

traus inkstų uždegimo (acute 
glomerulonephritis). Jauni žmo
nės dažniausiai kraujuoja su šla
pimu dėl inkstų bei pūslės tu
berkuliozės. Mažai skysčių ge
rią, ypač podagra (gout) ser
gantieji kraujuoja iŠ šlapimo ta- 
kų dėl juose-akmenų atsiradimo. 
Yra dar ir kitų priežąsčių krau
javimui su šlapimu. Bet visi gy
dytojai žino, kad vėžį šlapimo 
takuose reikia visų pirma iš
jungti esant juose kraujavimui. 
Nustatyta, kad ne urologas1 gy
dytojas apžiūri nuo 20 iki 40 
su šlapimu kraujuojančių ligo
nių iki pasitaiko vienas taip 

[kraujuojąs dėl vėžio. Bet vėžys 
nediagnozuotas neša tikrą ir 
greitą mirtį. Gi, anksti pūslės 
vėžy susekus, pakanka, palygin
ti, mažiau sudėtingo gydymo. 
Dar nepamirština nė vienam: 
tikrinkitės pas gydytoją perio
diškai — nerečiau kas metai — 
kiekvienas, kuris turėjot kartą 
šlapimo takuose vėžį.

Pasiskaityti. Family Phyši- 
sian, Vol. 2, Nr. 5, November 
1970.

pasitaiko 
parazitas 

(Schistosoma haematobium). 
Ten dažnai pasitaiko pūslės vė
žiai, net ankstybame amžiuje. 
Net 50 metų nesulaukusieji, tų 
parazitų turį šlapimo pūslėje, 
net penki iš šimto apturi toj pūs
lėj vėžį.

Pūslės vėžio diagnozavimas
Pirmas pūslės vėžio ženklas 

yra kraujuotas šlapimas (hema
turia). Labai stiprus kraujavi
mas su šlapimu esti 80% visų 
vėžio atsitikimų. Tik per mi
kroskopą susekamas šlapime 

esti pūslės vėžio atsiti
kime 10%. Kiti nusiskundimai 
tokiais atvejais esti: dažnas šla
pinimasis, veržimas šlapintis, 
naktinis šlapinimasis, šone skau
smai ir pūslės ištempimas (pvz. 
pas vieną nėščią moteriškę). Šla
pimo pūslės vėžys nustatomas 
tik peršvietus šlapimo takus 
X-Ray ir padarius cystoskopiją 
(cystoscopy). Šis tyrimas at
liekamas su specialiu instrumen
tu, įeinant per išorinį šlapimo 
kanalą į pūslę ir jos vidų apžiū
rint gydytojui.

Išvada. Kiekvienas didelis 
ar mikroskopinis (paprasta aki
mi nepastebimas) iš šlapimo ta
kų kraujavimas reikia laikyti 
vėžio pasekme iki tol, kol bus 
išaiškinta tikroji (kartais visai 
kita) tokio kraujavimo priežas
tis. žinoma, kad vaikai dažniau
siai kraujuoja su šlapimu dėl aš-

da ugiau prirašyta antibiotikų. Į pradėti gydytis tik tada, kai 
Trečią kartą po savaitės pacien
tui pas gydytoją atsilankius, bu
vo Įvestas į pusę zondas — ir 
ten užsilikusi©' šlapimo buvo 
rasta gana daug 225 cc. Po dar 
dviejų savaitinių vizitų, gydy
tojas pakeitė antibiotikus. Kai 
ir tai nepadėjo — tik tada ligo
nis buvo atsiųstas ligoninėn to
limesniam ištyrimui.

Ligoninėj”tebesitęsė šlapume 
pūliai ir kraujas. Ištyrus X-Ray 
spinduliais šlapimo takus ir 
pūslę ((intavencus pyelogram) j tl4 
buvo rasta nelygumai .(irregula-1 
rity) šlapimo pūslėj. Cystosco- 
pija (cystoscopy) padarius — 
apžiūrėjus su specialiu vamzde
liu (cystoscopū) pūslės vidų — 
buvo rasta auglys ■— vėžys (tu
mor) užimąs visą kairę šlapi-1 
mo pūslės pusę. Po trijų savai
čių buvo daryta, operacija —

joks gydymas nesti galimas. De
ja, šiandien dauguma lietuvių 
dar šitaip nevykusiai mėgina 
tvarkytis savo svarbiausią gė
rybę — sveikatą.

Pūslės vėžio kilmė
Tikra šlapimo pūslės vėžio 

kilmė dar nėra galutinai nusta
tyta. Paskiri tyrinėtojai paduo
da savo tyrimų davinius Gyd. 
Wallace Anglijoje susekė, kad 
3 % pūslės vėžių, esti" atsiradę 

['įtakoje pramonėje žinomų, vė- 
i žius iššaukiančių medžiagų. 
Gyd. Hulburt tvirtina, kad žy
mus pūslės vėžių skaičius gau
nasi pasekmėje tabako rūkymo. 
Net 82% visų su pūslės vėžiu at^ 
vykusiu i minėtą Seattle, Wash

ington, ligoninę ^buvo rūkoriai 
' — daugiausia cigarečių vergai, 
j Daugumas gydytojų, gyd. Hurl-

Mokykimės iš svetimo nelaimės’

Labai dažnai kiekvienam gy
dytojui pasitaiko sekantys ligo-. ... -
mai.' ‘Fasimokymiii iš kito nelai- j P^s gydytoją, po vienos savaitės, 
mės paduodame čia gyd. Ward > Kraujas nesirodė per tą laiką. 
B. Hurlburt, dirbančio L. S. Pu- p0 savaįfės apžiūrint ligoni, 
blic Health Service Hospital, j0 §iapimas buvo drumstas — 
Seattle, W ashington, aprašymą į jęaįp įr pjjmą kartą prieš savaitę 
dviejų ligonių likimo. j tiriant — nebuvo kraujo mato-

Pirmas pavyzdys. Paroje po- nia’ šiaip žiūrint, šlapimas ne- 
kelį cigarečių surūkąs 58 metų buvo tirtas mikroskopiškai. Pro- 
vyras prieš dvi savaites ėmė stata vis tebebuvo padidėjusi vi- 
gausiai — beveik vienu krauju i dutiniai — du plušai padidėji- 
— šlapintis. Jis kraujo’ krešu-: nio. Buvo įvestas 25F kalibro 
jhsris šlapinosi penkias dienas— zondas į pūslę — ji buvo sidabro .
tik po tb apsilankė pas gydyto-; nitrato skiediniu perplauta. Bu- prašalinta priešakiniai dubens tvirtinimu, mano, kad kai 
jai. Tada gydytojas šlapume i vo patarta pacientui sugrįžti vėl1 
surado tik pavienius raudonuo- i po savaitės. Taip pacientas lan-

Po savaitės apžiūrint ligoni,

audiniai. Prisėjo dalį nugaros kuriais atvejais tabako rūky- 
smegenų išpiauti, kad nepake- i mas esti šlapimo pūslės vėžio

siūs kraujo kūnelius per mik- i kėši pas gydytoją aštuonis kar- liamus skausmus sumažintų. Vė- : prįežastimi. 
rdskopą tirdamas ligonio šlapi- tus per tris mėnesius prostatos 
mą. šlapimas buvo neraudonas masažams. Po to jis nebuvo to- 
tuo metu. Prostata jo buvo pa- ’ liau gydytas, nes nekraujavo su 
didėjus (du plušai padidėjimo), i šlapimu.
Ji buvo minkšta ir truputį skau- 
siftinga. Po nusišlapinimo pas 
gydytoją, buvo 22F zondas įves
tas per išorinį šlapimo kanalą

Kas f ik turi gerą skoni, 
Viską perka pas LieponJ!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marquette Pk.z 62 T T So. Western*, PR $-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Tik po dviejų metų ligonis at
vyko pas tą gydytoją su trejo
pu negalavimu surištu su šla- 
pinimusi: I. jį vertė šlapintis 
(urgency), 2. skausmingas ir 
sunkus buvo šlapinimasis (dy
suria), 3. naktimis vertė šlapin
tis (nocturia). Mikroskopiškai 
ištyrus šlapimą, jame buvo ras- 

j ta pūlinių kūnelių (baltųjų 
į kraujo rutulėlių), raudonųjų tų 

: ‘ kūnelių (mikroskopiškas kraujo 
kiekis šlapime). Jam antibio
tiku gydytojas prirašė nau
doti nuo prostatito. Po savaitės 
šlapimo sudėtis buvo nepakitusi. 
Buvo išmasažuota prostata ir

ON 90 DAY NOTICE 
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PER ANNUM PER ANNUM

ANNUM JPER PER PER ANNUM
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UP TO 
§20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

OF $5000 OR MORE 
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2 YEAR MATURITY
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žys jau buvo išsiplėtęs. Po dvie
jų metų po operacijos ligonis mi-; 
rė nuo kraujo užkrėtimo, turė
damas pūslės vėžio vaikus pa- • 
klidusius po dubenį ir plaučius j 
(metastases).^Greičiausiai, au- ■ 
glys dar nebuvo toli pažengęs i • 
prieš keturis metus, kai pirmą 
sykį pacientas ėmė gausiai su 
šlapimu kraujuoti. Pilnas to su
sirgimo pačioje pradžioje išty
rimas būtų, greičiausiai, išgel
bėjęs paciento gyvybę ir apsau
gojęs jį nuo baisių kančių dėl 
vėžio išsiplėtimo ir peranksty
bos mirties. Tenebūna nė vie
no sulaukiančio šio paciento li
kimo. Ir gydytojai turi čia pa
sitempti: reikiamai pacientą iš
tirti ir atsakančiai gydyti.

Laimingas pacientas — 
pasekmė tinkamo gydymo

Antras pavyzdys pūslės vėžio. 
Pusantro, cigarečių pokelio die
noje surūkąs 68 metų vyras bu
vo nuodugniai urologiškai ištir
tas po to, kai atsitiktinai jo šla
pimą tiriant, buvo rasta mikros
kopinis kraujavimas su šlapimu 
(microscopic hematuria), šlapi
mas tokiu atveju neatrodo kru
vinas neginkluota (miroskopu) 
akim žiūrint. Tai buvo 1962 m. 
Cystoscopiškai šištyrus tą žmo
gų, buvo rastas mažas pūslės 
auglys-vėžys. Tuoj buvo pra
dėtas gydymas? Nuo tada (1962 
m.) pacientas tikrinosi sveikatą 
— buvo jam daroma cystoskopi- 
ja dvidešimt kartų. Maži beat- 
augą vėžio vaikai pūslėje buvo 
kelis kart rastis Jie buvo pride
ginti elektros pagalba, arba į 
pūslę įpilant stipraus šarmo 
(thiotepa). žmogus dar ir da-. 
bar tebedirba savo darba.2 I

Kiekvienas dabar supras kaip 
elgtis ir naudosis šių dviejų vy- i 
rų patirtimi. Kiekvienu atveju į 
susirgus, reikia būti patyru- Į 
šio gydytojo mioduzniai apžiū- į 
rimam. Reikale prisieina atlik-' 
ti visi galimi šlapimo takų tyri-1 
mai. Bet visų tyrimų vadovas į 
turi būti gydytojo sąžiningumas .> 
ir patyrimas. Jokie tyrimai ne-

Į atstos gydytojo1 orientavimosi. 
Tik mes visi negyvenkime seno
višku nerangumu ir neimkime’

SKAITYK IR KITAM PATARK
SKAITYTI "NAUJIENAS"

Ilgameeio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai §4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui/ Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir' ki- 

tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių
site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

tas

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Christmas stacking.

After they open the toys and the ties and 
the wallets and the watches, there’s one

It’s nestled at the bottom of the Christ
mas stocking. It’s a U.S. Savings Bond.

Probably the easiest gift you can give. 
Just stop at the bank and pick it up.

And, it’s one of the nicest gifts anyone 
could hope to receive.

It even comes with its own special gift 
envelope-. Choose from font different

What’s more, now there’s a bonus inter
est rate on all US. Savings Bonds—for E 
Bonds, when held to maturity of S 
years 10 months (4% the first year). That 
extra %> payable as a bonus at matur
ity, applies to all Bonds issued since June 
1, 1970. •. with a comparable improve
ment for all older Bernds.

A U.S. Savings Bond. For Christmas.
It will help fill a stocking this year. And ■ 

a wallet in the years to come.

Bonds are safe. If lost, stolen, or destroyed,

until redemption. And always remember,

fa!© stock in America.
n ci rvgnsr pęynę ua pcnca.

1739 Soi Halsted Street Chicago, III 60608
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KRIMINALISTAI IR LAISVĖ
Milijonai žmonių nukankin

ta ir išžudyta Rusijoj ir rusų 
okupuotuose kraštuose. Bijo
dami rusų okupantų teroro, 
milijonai pasitraukė i vakarus. 
Ir dabar, statydami į pavojų 
net savo gyvybę, kai kas sten
giasi pasprukti iš maskolių ver 
gijos. Visus mėginusius bėgti 
ir pabėgusius jie vadina krimi
nalistais. Jiems kriminalistai 
kūdikiai, vaikai, seneliai, mo
terys ir vyrai, kuriuos kan
čioms ir lėtai mirčiai jie išve
žė i Sibirą. Kriminalistai visi, 
kurie antru kart raudonajam 
sjaubui slenkant i Lietuvą nuo 
jų teroro pasitraukė Į vakarus. 
Pagaliau ir paskutiniai įvykiai 
skaudžiai nuaidėję laisvame 
pasaulyje: kriminalistai tėvas 
su sūnum Brazinskai, krimi
nalistas ir laisvės siekes Simas 
Kudirka. Pagal komunistinių 
burliokų logiką — vilkui ir avis 
yra kriminaliste, jei ji mėgina 
pasprukti nuo jo kruvinų dan
tų. > - - -■ . ' ’ - ----- ■' 
>> Tačiau, kartas nuo karto 
visas laisvas pasaulis pamato, 
kad tikrieji tarptautinio masto 
kriminalistai sėdi ten, apsitvė
rę rūdyjančia geležine uždan
ga. Lenino, Stalino su Deržms 
kiu, Berija ir kitais sukurtas 
valstybiniu mastu kriminaliz- 
mas, ten tęsiamas ir dabar.

Šį kartą laisvąjį pasaulį, 
ypač Ameriką, vėl sukrėtė ru
sų įvykdytas kriminalas su mū 
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APLANKYS KASDIENA...

. # -> Visuomenei ir paskiram asmeniui “Naujienos”
■ Sfijk dabar yra reikalingesnės, kaip bet kada ...

- - ■ “ Todėl Kalėdų ar Naujų Metų proga “Naujienų” 
aKnak prenumerata yra ideali ir prasminga dovana tė- 

tUHt vams,. vaikams, giminėms, draugams, kaimynams, 
. pažįstamiems; seneliams ir kitiems.

“Naujienos” padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių artu
mą nežiūrint nuotolių ir bus ištikimu ryšininku visai išeivi
jai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

PRAŠOME NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA

Siunčiu $20.00. Prašau siuntinėti “Naujienas” kaip Kalė
dinę dovaną metams (pusei metų $11.00).

VĄRDAS, PAVARDĖ---------------------$-------------
NR~'IR GATVĖ ......--------------------- -- .----

ŽIESTASVALST.

Siuntėja vardas ........ i......;..,..
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DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽiU
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną 
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 

* galėtų žiemos pasiskaitymams 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 A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakoji
mas duos progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių švie- 
šuolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS G Y V jeNIMAS, 
Juozo Adomaičio - šerno gyvenimo bruožaL Išleido Ame- 
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl^ 
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ 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 

čekį ar Money orderi tokiu adresu:

sų tautiečiu Simu Kudirka. Pet
kai kurių Amerikos pareigūnų 
žioplumą, ar blogą valią, mas 
kolių budeliai savo kriminali
nį žvėriškumą pademonstravo 
net Amerikos teritorijoj

Dar buvo aklų, kurie neti
kėjo rusų komunistų sadisti- 
liais nusikaltimais. Dabar tu
rėtu atsiverti akvs visiems. 
Juos teisinti gali tik tų krimi
nalistų talkininkai ir jų samdi
niai.

Daug kartų buvo kalbėta, ir 
šaukte šaukta, kokia nelaimė 
ištiko mūsų tautą. Liudijimais, 
straipsniais, knygomiss ir do
kumentais, saviems ir sveti
miems, buvo rodomas okupuo' 
tuose kraštuose maskolių lau
kinis žvėriškumas ir užgrobtų 
tautų kančios. Kai kas trum
pam stabtelia, susimąsto, jau
tresni net ašarą nubraukia ir 
vėl lyg nieko nebuvę. O tuo 
tarpu ten kasdien vyksta mas
kolių kriminalinis siautėjimas. 
Kas atskleis uždangą ir paro- 
dvs kiek dabar nekaltu žmo
nių kenčia tų kriininalisų ka
lėjimuose? Kas nušvies Sibiro 
plotus, kur dabar mūsų tautos 
kankinių likučiai kenčia vergų 
stovyklose, o “laisvieji” vargs- 
tea skurde ir tėvynės ilgesy? 
Kas paguos tuos, kurie prara
dę sveikatą iš Sibiro grižo, bet 
savo tėvynėje atėjūnų laikomi 
paskutinės rūšies piliečiais?

Susideginęs čekoslovakų stu

W-

Plieniniai vamzdžiai be siūliy buvo pirmą kartą 
Shelby liejykloje, Ohio, 1890 metais. Tais pačiais rf 
iškilmėse vamzdžiai buvo vežiojami, parade.

pradėti gaminti 
lėtais Liepos 4-os 

Ši.ndien plieninius 
vamzdžius naudoja ne tik lėktuvai, bet ir erdvėlaiviai.

dentas atkreipė viso pasaulio 
dėmesį į brutalią rusų agresiją 
jo tėvynei. -Mūsų Simas Ku
dirka parodė visam laisvajam 
pasauliui dar kartą tikrąjį ko
munistinio burlioko veidą. Ku
dirka ir Brazinskai parodė, 
kokiame baisiame kriminar 
listų laikomam kalėjime yra 
pavergtos tautos, kad jų žmo
nės, statydami pavojun net sa 
vo gyvybę, stengiasi pasiekti 
laisvę. Kartais ir mes laisvę 
per mažai vertiname, čia mums 
akivaizdus pavyzdys ko ver
ta laisvė.

. ‘ - -- " • . • ‘ - f
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Baletmeisterio Jaunučio Puodžiūno
baletas - scenos perlas

šiemetiniame, tradiciniame 
birutininkių parengime, įvy
kusiame Jaunimo Centre, lap 
kričio mėn. 21 d. (Nepriklauso 
mos Lietuvos kariuomenės 
šventės * dienos . išvakarėse) 
scenos programą išpildė balet
meisteris J. Puodžiūnas su sa
vo mokinių grupe, pasitaiki
nęs savo kolegą taip pat balet
meisteri Sim. Velbasi. c

J. Puodžiūnas scenai pateikė 
savo naują kūrinį: liaudies 
dainos motyvu sukurtą baletą 
“Pasimatvmas”. Čia lietuviu 
tautos subtilumas, jos roman
tika žavėtinai atsiskleidė tradi 
cinio baleto judesy. Jei kurio
je vietoje mokinių pastangos 
ir sušlubavo, tai pats balet
meisteris su savo kolegomis 
profesionalais, S. Velbasiu ir 
V. Korsakaite, tas “sprageles” 
išlygino ir visą pastatymą “iš
vežė” — parodė gana aukšta
me meno lygyje. Baleto meno 
garbintojai tapo sužavėti ir šį

netu- 
užmiršli,

pasilikusi tauta 
sų laisvės neturi, 
s gali tik su ilgė
jų laisvę slegia

Laisve džiaugdamiesi 
rime nė valmdėlei 
kad didžioji mūsų tautos dalis, 
kad visa ten 
nė šešėlio mii 
Jie apie laisvi 
siu svajoti.
kruvina Kremliaus satrapų ir 
jų pasamdyti) budelių letena. 
To akivaizdoje mes visada tu
rime būti aktyvūs, kaip šio 
šiurpą sukėlusio Įvykio dieno
mis. Mūsų pareiga visam pa
sauliui šaukti į ir parodyti di
džiuosius ir tikruosius krimi
nalistus. P. Vn.

baleto pasirodymą pavadino 
net “scenos perlu”. Tenka pri
pažinti, kad baletmeisteris J. 
Puodžiūnas tokio ivertinimo ir 
užsitarnavo ir kaip kūrėjas ir 
kaip išpildytojas. Pagarbus 
dėmesys priklauso ir jo studi
jos mokiniams parodžiusiems 
pasigėrėtinų pastangų. Vaka
ro rengėjos, birutininkės atsi- 
dėkodamos menininkams juos 
apdovanojo gyvomis gėlėmis: 
V. Korsakaitei įteikė rožių 
puokštę, o jauniesiems šokė
jams gėlių pynę — vainiką. 
Publika savo nuotaikas ir pa
dėką išreiškė ilgu plojimu. 
Publikos buvo apie pora šimtų 
asmenų, tai: pačios birutinin
kės, ramovėnai ir svečiai, dau
gumas jų — pastovūs biruti- 
nmkių parengimų lankytojai. 
Šokiams grojo A. Stelmoko 
naujai sudarytas orkestras. 
Publika buvo džiuginama ir 
laimėjimais. Laimėjimų stalą 
tvarkė Jautokienė, Žilienė ir 
Rasa Valantinaitė. Dar buvo 
ir “solo” laimėjimai tai meni
ninkų padovanoti paveikslai, 
ju eilėje ir vienos birutininkės, 
Grudinskienės paveikslas ir 
mozaikos -didžiulė vaza.

Šiuo metu Chicagos L. D. K. 
Rimtės draugijos centriniam 
skyriui vadovauja šios sudėties 
valdyba: M. Babickienė — 
pirm., V. Kulikauskienė — vi- 
cepirm., E. Dainauskienė, Ge
nienė, Gustaitienė. šioms tal
kina visa eilė pasišventusių bi
rutininkių. Na, o itin daug ir 
visa jaunatviška energija tal
kina Irena Kulikauskaitė. Ji ir 
pėsčia ir važiuota: kada tik 
kur reikia... Ataimanant, kad

ILGAI IŠLIEKANTI IR ATMINTINA DOVANA KALĖDOM

ENCYCLOPEDIA LITUANICA
1G1 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127, TEL.: (617) 268-7730, VAKARE — 282-2759

MAŠININIS KALENDORIUS
Jungtinėse Amerikos Valstijo- 

es elektroninės skaičiavimo ma
šinos vis drąsiau eina uždarbio 
apskaičiuoto;ų, sąskaitų už nau
dojimąsi telefonais išrašinėtojų, 
darbo grafikų sudarytojų ir kt. 
pareigas. Tačiau jos susiduria 
su viena rimta kliūtimi — lai
ko skaičiavimu. Mes įpratę prie 
keistos dienų, valandų, minučių 
ir sekundžių “mišrainės”. Tuo 
tarpu mašina, kurios darbas pa
grįstas tam tikra skaičių siste
ma, labai nemaloniai jaučiasi, 
imdama skaičiuoti, kiek, pavyz
džiui, laiko išdirbo darbininkas 
nuo vasario 18 d. 20 vai. 27 min. 
iki vasario 19 d. 5 vai. 12 min.

Kompanijos “Western elec
tric” darbuotojai siūlo iš pagrin
dų pakeisti esamą kalendorių, 
pritaikant jį mašininiam “mąs
tymui”. Pirmiausia panaikina
mas metų skirstymas mėnesiais. 
Dienos prasideda nuo Nr. 1 (sau
sio 1 d.) ir baigiasi Nr. 365 ar
ba Nr. 366 (keliamaisiais me
tais) .' Toliau vietoj valandų, mi
nučių ir sekundžių įvedama “mi- 
lipara” — viena tūkstantoji da
lis paros (1.44 min. arba 86.4 
s.).

Projekto autoriai puikiai su
pranta, kokie iškiltų sunkumai, 
pratinant žmones prie naujos 
laiko skaičiavimo sistemos. Ta
čiau, jų nuomone, žmonija gau
tų tokią naudą, kuri pilnai apmo
kėtų pirmųjų metų arba dešimt- 
mečiii nepatogumus.

Anglai "išrado" šunkatę
Būdavo sakoma, kad vokietis 

išradęs beždžionę. Dabar galima 
dar pridėti, kad anglas išrado 
naują gyvulį — šunkatę.

Londono naminių gyvuliukų 
krautuvės savininkas Roy Tuff 
tvirtina, kad jam pavyko pada
ryti tai, ko zoologai iki šiol neti- 

kiekviena liet organizacija.ryš 
kiną, gyvina lietuvišką gyve
nimą, palaiko tautinę gyvybę, 
tai birutininkėms ir tenka ši 
tautinė pagarba už jų taip gy
vai, gražiai, vystomą organiza
cinę veiklą. Tik sėkmės ir iš
tvermės joms. A. Beržienė 
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kėjo — sukergti škotų terrier 
veisyės šuniuką su juoda kate 
ir rezultate gauti šunkatę, tai 
yra pusiau šunį, pusiau katę. Tą 
naujadara jis pavadino “dogat”.

Spaudoje paskelbta tų šunka- 
čių porelės nuotrauką, šunkačių 
porelė turi “veidelius” ir galvu
tes kaip šuniukų, bet turi katės 
plaukus, ūsus ir nagus. Gyvuliu
kai kartais “loja”, bet retkar
čiais miauksi kaip kačiukai, šu
nų globos lygos pareigūnas sa
ko, “Girdėjome, kad daug kas 
bandė anksčiau, bet niekada ne
sisekdavo”. PRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Now a

turn Sony’s TV-110U bn wherever the action is. .With an 11! 
diagonal screen it’s sized for the whole family and a real light* 
weight in its class. A snap-in-and snap-out filter gives clear, 
glare free viewing. It operates on Sony battery. 12V auto/bo# 
battery or AC house current. And all solid state circuitry proi 
vides highly stable performance. Sony Family TV has other 
advanced features. Such as push-pull on/off switch, instant ■’ 
picture and sound, a swing away handle for indoor or oiitdoo^ 
portability and an earphone for private listening. The clean, 
modern styling-in rich black and chrome makes it a handsome t . 
prize to own. Come in and see Sony’s Family TV.: SONY^i .■! *

GLASER’S FURNITURE & APPLIANCE (B 
5115-5123 So. Kedzie Ave. Tel: PR 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS : - - ;

VENGIA SUSITIKTI
Už mažametį Prancūzijos ka

ralių Liudviką XV valstybės rei
kalus tvarkė Orleano kunigaikš
tis. Jis buvo didelis cinikas. Kar
tą sutikęs rašytoją ir filosofą B. 
Fontenelį, jam tarė:

— Aš netikiu į jokią dorą, ne
tikiu, kad pasaulyje yra dorų 
žmonių.

— Kunigaikštį, — atsakė Fon- 
tenelis, — pasaulyje yra dorų 
žmonių, tik jie vengia su jumis 
susitikti.
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LOS ANGELIEC1U GEDULO DIENA 
DĖL SIMO KUDIRKOS IŠDAVIMO

Lenkų Susivienijimo Amerikoje laikraščio 
pranešimas iš Los Angeles

Krupavičiaus laidotuvės
Mišios atnašautos, maldos sukalbėtos, giesmės su

giedotos. Galvas nulenkė aukšti bažnyčios kunigaikščiai 
ir paprasti tikintieji. Prie kapo pasakyta kalba ir sugie
dotas Lietuvos himnas.

Prelatas palaidotas pagarbiai, pagal lietuviškus lai
dotuvių papročius. Prisilaikyta velionio testamentan 
Įrašytos valios. Į kapus suvažiavo daug žmonių, ir visi 
džiaugėsi, kad didelis lietuvis ir galvojantis katalikas bu
vo palaidotas pagarbiai, kaip pridera laidoti kiekvieną 
lietuvi.

Į kapines suvažiavusiems buvo malonu, kad neteko 
būti liudininkais visų tų nepageidaujamų naujovių, ku
rias lietuviams airiai prievarta nori primesti. Visai ne
pasirodė tarškantis trokelis, nežvangėjo pasibaisėtini 
kablio retežiai ir karstas nebuvo iškeltas, sukinėjamas 
ir vartomas, kaip kokiame cirke. Bet visų svarbiausia, 
karstas nebuvo vežamas Į lietuvių nemėgiamą koplyčią. 
Jis buvo atvežtas tiesiai prie duobės. Ilgamečių velionio 
bendradarbių ir gerbėjų jis buvo nuneštas prie kapo ir, 
gražiai, kaip lietuviai moka tai daryti, visų akivaizdoje 
Įleistas Į amžinos ramybės vietą.

Kiekvienas bažnyčios dignitorius, — o jų buvo labai 
aukštų ir tų aukštybių dar siekiančių, — pasiklausė kal
bos ir giesmės, pagarbiai nusilenkė, saują žemių Įmetė 
ant .visų akivaizdoje nuleisto karsto, susimąstė ir nuėjo. 
Visi džiaugėsi gražiomis ii’ lietuviškomis prelato laidotu
vėmis. Ne vienas pastebėjo, koks didelis skirtumas tarp 
prelato Krupavičiaus laidotuvių ir prieš jĮ mirusio pre
lato karsto palikimu koplyčioje, o vėliau skubiu išvežimu 
ir eiliniu meksikiečių pakasimu.

Liūdniausia, kad veik nei vienas saują žemės bėręs 
dvasiškis piršto nepajudino tokioms laidotuvėms išsiko- 

/ votį. Pakuždomis pritarė daugelis, bet išeiti viešai ir 
kovoti už lietvių teises kazimierinėse kapinėse drįso tik 
tai prelatas Krupavičius. Jis suprato lietuviams pada
rytą skriaudą, jis matė pasityčiojimą iš lietuvių ir jis 

, labai gerai pažino savus užmiršusius ir prie galingųjų 
prisiglaudusius karjeristus. Nepajėgęs kovon • Įtraukti 

s dvasiškių, jis ragino pasauliečius, patarė netylėti, ne- 
J nusileisti, bet kovoti už savo teises. Jeigu rankų bučia

vimas ir prašinėjimas negali suminkštinti gobšų širdžių, 
tai patarė kelti skriaudą viešumon ir protestuoti.

Lietuviai katalikai kapines Įsteigė, žemę nupirko,

Dziennik Związkowy gruodžio 
12 d. nr. straipsny “O Prawo 
Azylu” (Apie politinės prieglau
dos teisę) suminėjęs, kaip lap
kričio 23 dieną JAV Pakrančių 
Sargybos laivo “Vigilant” kapi
tonui atsisakius duoti egzilio 
teisę lietuviui jūrininkui Simui 
Kudirkai, jis buvo sovietų jū
rininkų Amerikos laive ir terito
rijoje suraišiotas ir iki sąmonės 
netekimo primuštas, toliau rašo:

Los Angeles susidarė “Con
cerned Americans For The 
Rights Of Political Asylum” ko
mitetas, kurio pirmininkas yra 
p. Uogis Kubilius. Komitetas 
tarp gruodžio 1 ir 6 d. pravedė 
efektingas demonstracijas mies
to centre, vyriausiai dalyvau
jant lietuvių kilmės piliečiams ir

______________  

morgičius išmokėjo, pagerinimus įvedė, o vėliau ne tik
tai pinigai iš jų buvo atimti, bet net lietuvių vardas ka
pinėse panaikintas. Įvesti grynai biznieriški ir visai ne
lietuviški laidojimo metodai. Ne dvasiškiai, bet pasau
liečiai ir pasiryžę sklypų savininkai atga/o lietuvių var
dą kazimierinėms kapinėms ir iškovojo teisę padoriai 
palaidoti žmogų. Prel. Krupavičius ragino pasauliečius 
kovoti už sklypų savininkų teises, kovai reikalingus pi
nigus dėjo ir užtat pats galėjo būti pagarbiai kazimieri
nėse palaidotas.

Lietuvių katalikų pinigais Įsteigtas ir leidžiamas, 
bet nedidelės marijonų grupės kontrolėn patekęs di
džiausias lietuvių katalikų dienraštis Dnugas apie pa
sauliečių ir sklypų savininkų kovą nieko klausyti neno
rėjo. Redaktoriai užsikimšo ausis ir užsidėjo diržingo 
kaktuso lapus ant akių, kad nieko nematycų ir nieko ne
girdėtų. Jie girdėjo tiktai aukso skambesį ir praleisda
vo žinias, grynu auksu apmokėtas.

Draugo redaktorius, pranešdamas ąjie prel. Krupa
vičiaus mirtį, peržiūrėjo velionio spausdimus ir nespaus
dintus rašinius, pavartė senus dienraščio numerius ir 
parašė Įžanginį, kurį pavadino “Užverčiant vieną isto
rijos lapą”. Redaktorius mano, kad palaidojus įtakingą 
dvasiškį, bus užmirštos ir palaidotos tos problemos, ku
rias velionis kėlė, bet kurių redaktoriai nemėgo, apie 
kurias nenorėjo nieko girdėti.

Bet redaktorius ir visa apie jį susispietusi grupelė 
klysta. Kaip ausų užsikišimas nepadėjo -airiams kazi- 
mierinių kapinių problemų užmirštin nustumti, taip pre
lato palaidojimas istorijos lapais neužvers jo keltų pro
blemų. Pasauliečiai atgavo dalį prarasiu teisių ir suge
bėjo pagarbiai palaidoti daugelio mylimą prelatą. Jie yra 
pasiryžę ir toliau tęsti kovą, kol jiems bus sugrąžintos 
ir kitos teisės. Jie klydo, kai manė, kad galima už žmo
nių teises kovojančiam prelatui užčiaupti bumą. Jie klys
ta, kai panašiai elgiasi su galvoti galinčiais ir proble
mas suprantančiais katalikais. Prelatas palaidotas, bet 
liko daug lietuvių idealistų, kurie kovos už.prelato skelb
tas idėjas, už pagarbą žmogui ir už laisvą minčių pasi
keitimą kiekvienu svarbesniu gyvenimo klausimu.

žymia dalimi jaunimui.
Nuo gruodžo 1 dienos prie 

juodo karsto ant Federalinių 
Namų laiptų prie Los Angeles 
gatvės stovėjo sargyba — dieną 
ir naktį “100 Valandų Budėji
mas”. Gruodžio 5 dieną esant 
gražiam orui įvyko eisena ir 
karstas su šimtu plakatų buvo 
perneštas į Pershing Square 
centrinį punktą. Aplink parką 
per ištisą valandą buvo nešioja
ma du šimtai plakatų su protes
to šūkiais (Kolėl?, Turkija ne
pabūgo, Menkės už mėsą, ir t. 
t.). Apie 11 valandą 300 plaka
tų ir 1,500 žmonių susirinko par
ko centre.

Susirinkimą pradėjo ir prave
dė Dr. Algirdas Avižienis, UOLA 
universiteto profesorius. Po jo 

į susirinkusius kalbėjo: p. Floyd 
Wakefield, Kalifornijos valsty
bės 52 distrikto kongresmanas; 
Dr. Olgierd Klejnot, Los Ange
les K. P. A. (Amerikos Lenkų 
Kongreso) pirmininkas; Avo Pi- 
irisild, estų organizacijų pirmi
ninkas; Nick Medvid, bendros 
amerikiečių Americans For 
Freedom of Captive Nations or
ganizacijos ir ukrainiečių orga
nizacijų pirmininkas; p. French, 
čekoslovakų atstovas; Matthew 
Andreejeff, Bulgarų Tautinio 
Fronto; latvių atstovas ir p. Rū
ta Lee, žinomoji lietuvių kilmės 
aktorė.

Dr. O. Klejnot iš Lenkų Kon
greso pareiškė: “Mes esame čio
nai, kadangi mus visus jungia 
didis sukrėtimas dėl pragariško 
įnerti jos akto, oficialiai vadina
mo nuosprendžio klaida (error 
of judgement)! Amerikos Pa
krančių laivas, paruoštas akci
jai, leidžia svetimos šalies būriui 
įsikelti ir sumušti į mėsą prie
glaudos ieškojusį jūrininką, jį 
suraišioti ant Amerikos (laivo) 
denio ir akiplėšikai jį išsigaben
ti. Jokios kalbos negali mus įti
kinti, kad ši situacija buvo siur
prizas. Per daug amerikiečių 
yra savo akimis matę Berlyno 
Sieną. Kai tik prieš savaitę ke
turi vokiečiai iš Rytų Vokieti
jos laivo nušoko į jūrą prie Flo
ridos krantų, bet jie buvo lai
mingi, kadangi jų laukė ir jie 
buvo paimti privačių piliečių.

Buvo “nuosprendžių klaida”, 
sakytume, nuo 1920 metų turėti 
reikalus su Sovietais kaip su bet 
kurios normalios tautos atsto
vais. Priešingai, jie yra’tos ka
linių tautos, Įkalintų Tautų So
vietų Sąjungos kalėjimo sar
gai. Bolševikinio Materializmo 
vardan jie užlaiko milžinišką 
tautų koncentracijos lageri. Ačiū 
Dievui, kad lietuviai laužiasi per 
tas Sovietų Sąjungos kalėjimo 
sienas. Jie demaskuoja tų žmo
nių skerdikų begėdingo prie mū- 

■sų gerinimosi melą. Mes ame
rikiečiai dabar irgi esame be
tarpiški geografiniai kaimynai 
su ta pasauline komunizmo grės
me. Dėlto elgkimės su prieglau
dos ieškančiais kaip elgiasi tau
tos tokios kaip Turkija, o ne kaip 
tokia tauta, kurios laivų denius 
gali trypti svetimos šalies kalė
jimo sargai. Tegyvuoja laisva 
Amerika ir Laisvė Pavergtoms 
Tautoms!

♦

Aklamacija priimtas Komite
to atsišaukimas ir rezoliucija 
skamba sekančiai;

Grąžinti JAV garbę! Mes šio
je demonstracijoj susirinkę reiš
kiame gilų susirūpinimą, kokį 
mes, kaip amerikiečiai, jaučia
me kad būtų išlaikyta Amerikos 
Tradicija suteikti politinę prie- 

! glaudą -laisvės siekiantiems pa-

Mūsų spaudoje
Tikrai liūdna

VI. Ramojus “Draugo” Nr. 
292 antrašte “Liūdna lietuviui 
seniausioje’ bažnyčioje” rašo:

Lapkričio 30 d. po eilės metų 
teko aplankyti seniausią Chica- 
goje lietuvių šv. Jurgio bažny
čią Bridgeporte, kur buvo teikia
mas Sutvirtinimo sakramentas. 
Toje bažnyčioje 1953-50 m. lai
kotarpyje tekdavo kas sekmadie
nį melstis, ji spindėjo tvirtu lie
tuvišku charakteriu ir labai gau
siai būdavo lankoma lietuvių. 
Per didžiąsias šventes žmonės 
nelabai tilpdavo bažnyčioje, da
lis pasilikdavo net šventoriuje. 
Kai apie 1953 m. vysk. V. Briz- 
gys čia teikė Sutvirtinimo sakra
mentą, apeigos ilgai užtruko, 
nes lygiateisę vietą tada turėjo 
ir lietuvių kalba.

šiandien gotiškoji šv. Jurgio 
bažnyčia išviršiniai pagražėjusi. 
Vidus išdažytas šviesia spalva, 
o šviesos jūroje taip ryškiai pra
simuša daili medinių altorių go
tika. Tai žinia, kaip seniausios 
lietuvių bažnyčios išvaizda šian
dien rūpinasi jos dabartiniai ad
ministratoriai. Bet man, kaip 
lietuviui, dvasinis seniausios 
Chicagos lietuvių šv. Jurgio baž
nyčios veidas lapkričio 30 d. iš
kilmėse pasirodė be galo liūd
nas. Sutvirtinimo apeigų metu 
neteko užgirsti jokio lietuviško 

bėgėliams visame pasaulyje, šio 
susirinkimo tikslas yra:

1. Prašyti JT (Jungtinių Tau
tų) Aukštąjį Komišionierių Pa
bėgėlių Reikalams Princą Sa
dr uddin Aga Whan ištirti tuos 
dalykus ir stengtis išlaisvinti 
lietuvį jūrininką Simą Kudirką;

2. Prašyti Jungtinių Valsty
bių Prezidentą išleisti Egzeku- 
tyvi Potvarkį, suteikianti lietu
vių jūrininkui politinę prieglau
dą, reikalaujant, kad jis, jei dar 
tebėra gyvas, būtų grąžintas J. 
A. V-bėms;

3. Prašyti, kad Prezidentas 
Nixon duotų instrukciją Valsty
bės Departamentui suteikti pil
nus faktus šioje byloje Senato 
Užsienių Reikalų Komitetui; 
kurs tą incidentą investiguoja, 
kad faktai būtų paskelbti Ame
rikos visuomenei.

4. Reikalauti rezignacijos ar
ba pašalinimo Pakrančių Sar
gybos karininkų tiesioginiai at
sakingų už užpuolimą ir nelega
lų jėga pagrobimą lietuvio jū
rininko iš JAV Pakrančių Sar
gybos laivo”.

Susirinkimas baigėsi Ameri
kos himno giedojimu, o karstas 
buvo nugabentas į lietuvių šv. 
Kazimiero bažnyčią, kur gruo- 
džoi 6 dieną įvyko specialios pa
maldos Kudirkos intencijai.

Klaidinantis užrašas "Bourbon" ant 
vandens tanko. Jis stovi Bourbon, Mo. 
miestelyje, 60 myliy Į vakarus nuo St. 
Louis. Miestelyje yra 779 gyventojai.

žodžio nuo altoriaus, jokios lie
tuviškos giesmės, o ir vyskupas 
buvo amerikietis. Tik minioje 
Sutvirtinimo liudininkų girdė
josi vienas kitas lietuviškas bal
sas.

Toliau VI. Ramojus rašo, kad 
ir su lituanistine mokykla daly
kai negeresni. Mokykla bevei
kianti paskutinius metus, nes be
likę -18 mokinių. Pirmo skyriaus 
jau Visai nebesą. Kai 4 mokiniai 
baigs mokyklą, dėl likusių 14 
“nėra ko mokyklos belaikyti”.

PAGUODA
Vienam jaunavedžiui žmona 

pagimdė pirmąjį kūdikį — rau
doną gražią mergytę. Gavęs 
naujagimę pamatyti vyrelis sa
vo džiaugsmu ir nujautimais da
linasi su ligoninės slauge! — 
Tik pamanykite, sesele, sako jis, 
kaip tai yra šiame pasaulyje. 
Štai gimsta tau tokia mažučiu
kė, kaip kumščiuke, dukrelytė, 
tu ją 'augini, myli ir globoji, ir 
štai tau ateina koks niauras ir 
ją iš tavęs atima...

— Tikėkime, kad tamsta to 
nesulauksi... suramino vyrelį 
gailestingoji seselė.

S Reikia būti truputį pana
šiems, kad susipratus ir trupu
tį skirtingiems, kad įsimylėjus.

(Paul Geraldy)

• 'Prakalbos, kad pataptų am
žinos, neprivalo amžius trukti.

(Dr. Horacy King)

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS
Pakalnės (Lankos) ir Labguvos apskritys

Devyni nemunai, devynios saulės.
Ir mirksta debesys kaip žąsys vandeny.
Kaimenė kuterių, prigludusi prie kranto, 
Šviežia žuvim alsuoja ir aitria derva.

Kada užgęsta raudoni stogai žalių kaštonų vygėj, 
Skirvytė mirkčioja bakenų akimis.
Devyni nemunai žvaigždes per naktį plukdo 
Į Kuršių marių mėlynus tinklus.

Vytautas Mačiu i ka
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Ledams iš upės išėjus, ja jpradėdavo kursuoti 

ekskursinis garlaivis, savo pasirodymu atidarydamas 
navigacini sezoną tarp Tovelninkų ir Tilžės. Kada jau 
Gilijoje pasirodydavo vandens ratų varomi garlaiviai 
“Cito” ir “Rapid”, plaukią prieš srovę į Tilžę keleivių 
įr prekių susisiekimui tarp Karaliaučiaus ir Tilžės, tada 
jau visiems būdavo aišku, kad ledai jau yra išėję ir iš

į kitų upių — Deimenoje. Priegliuje ir kitur, taigi vasa- 
£ ros sezonas jau yra tikrai prasidėjęs.
į LAPYNŲ ŽIRGYNAS

Ljelmninkai. maht, turėjo ypatingus gabumus 
ir supratimą arklių priežiūros ir auginimo srityje, nes 

- visus Sfivo žirgynus vokiečiai buvo sukoncentravę be
veik wen tik Mažosios Lietuvos žemėse, čia, šalia ka- 

į- fališkųjų Trakėnų, įsruties Jurbarko ir kitų žirgynų. 
1 |)uvo taip pat ir didelis skaičius mažesnių privačių žir- 

gynųZGlėbtų po visus Mažosios Lietuvos apskričius.
Vienas toks privatus žirgynas yra buvęs ir grafų 

5 Keyseriingk valdomame Didžiųjų Lapynų dvare. Kaip 
ų ir visi kiti Mažosios Lietuvos lietuviški vietovardžiai, 
/ vėliau ir šio dvaro vardas buvo suvokietintas, pavadi

nant jį Gut Reutenberg. šis Didžiųjų Lapynų dvaro 
žirgynas buvo įsteigtas 1801 metais, gi ypatingą dėmesį 
jam pradėta skirti nuo 1824 metų, kada iš Anglijos bu
vo Įvežta rasinių kumelių kaimenė, toliau plečiama at
sigabenant rasinius eržilus iš Darkiemio apskrities ir iš 
Gelgaudiškio dvaro, esančio šakių apskrityje. Deja, 
vėlesniais laikais Didžiųjų Lapynų dvaro žirgynas pra
dėjo nykti, jame Įsiveisė arklių epidemijos ir apie 1860

Turgaus diena Skaisgiriuose
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metus čia tebuvo auginami eržilai vietinių, žemės ūkio 
darbams naudojamų kumelių kergimo reikalams. Po 
dešimtmečio šis žirgynas buvo beveik visai likviduo
tas, nors likutis dar išsilaikė iki pat šio šimtmečio pra
džios.

8. SKAISGIRIŲ TURGAI
Skaisgirių valsčius su to paties vaido miesteliu yra 

pačioje pietinėje Pakalnės.apskrities dalyje, įsispraudęs 
tarp Įsruties, Tilžės — Ragainės ir Labguvos apskričių 
žemiu. Pats Skaisgirių miestelis yra svarbus geležinkelių 
ir plentų mazgas, čia susibėga plentai, einą iš Tilžės 
per Labguvą ir Tepliuvą į Karaliaučių, o taip pat čia 
atsišakoja ir plentas i Įsrutį. Pro Skaisgirius taip pat 
eina ir Tilžės — Labguvos geležinkelio linija. Ordino 
laikais šiose apylinkėse buvo plačios girios, kurios ir 
davė šiai vietovei Skaisgiiių vardą.

Parapija Skaisgiriuose buvo Įkurta XVII amžiuje, 
Naujai Įkurtos parapijos pirmuoju kunigu 1683 melais 
paskiriamas Motiejus Vilhelmas Meisneris, čia iškuni- 
gaves iki mirties, kuri užklupo 1708 m. kovo mėn. 13 
d. šusterio giesmyne, išleistame 1705 metais, buvo iš
spausdintos kelios Mcisnerio giesmės, tarp jų ir “Ak, 
ainzio žodis koks stiprus” giesmė. Po jo mirties į Skais
girių parapiją kunigu 1708 metais buvo atkeltas Adomas 
Fridrikas šimelpenigis. Jis čia kunigu išbuvo iki pasimi
rė 1710 m. spalio mėn. 23 d. (Aleksandrynas, II, p. 29). 
Skaisgiriuose kunigaudamas jis vertė į lietuvių kalbą 
katekizmą ir Senojo Testamento Exodus. Skaisgirių 
kapinėse yra taip pat palaidotas ir 1912 metais miręs 
Klaipėdos kunigas Jonas Pipiras, nes tuo metu Skais
giriuose kunigavo jo žentas.

Skaisgirių valsčiui priklouso Didieji Girutiš- 
kiai, Išdagėliai. Mažieji Girutiškiai, Mažieji Viks
vai. Didieji Viksva. Klėtelai, Kampai Uosininkii 
ir kiti kaimai. Pačiame Skaisgirių miestelyje 1939 
metais buvo apie 2000 gyventojų. Į vakarus pasi-
— THURSDAY, DECEMBER 17, 1970

traukusių miestelio gyventojų tarpe randame Berentų, 
Skilandaičių ir kitas lietuviškas pavardes. Miestely 
gyvenusi Emilija Veberienė — Rudaitytė, dabar atsi
dūrusi Vakarų Vokietijoje, yra gimusi 1879 melais.

Iš Didžiųjų Giratiškių vakaruose dabar gyvena 
Ambrazai, Baltruvaičiai, Gešvenlai, Kalvaičiai, Nau
jokai, Nauvartaičiai, Stanuliai, Šimkaus šeima, Valai
čiai, Treinio šeima, o taip pat ir Raudžio šeima.

Iš Mažųjų Giratiškių gyventojų vakaruose randasi 
Adomaičių. Jaučio, Juškos, Mertinaičio, Brochcrto ir 
Itošmano šeimos.

Uosininkų kaimo ūkininkų šeimoje išaugęs Juo
daitis Augustas, baigęs pradžios mokyklą ir pasimokęs 
pirklio amato, šimtmečio pradžioje vertėsi kaip Įvairių 
mašinų pardavimo agentas if šj darbą sėkmingai jungė 
su lietuviškų knygų bei laikraščių platininiu. Be to, jis 
kurį laiką buvo Klaipėdoje Lietuviškos Ceitungos re
daktoriumi ir suteikė jai lietuviškesnės dvasios, dėl ko 
netrukus turėjo iš to darbo pasitraukti.

(Bus daugiau) |



DR. ANNA BALIUKAS
AKtV, AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
- Ofiso telef.: PRospect £3229 
Rezid. telef.: WAlbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.’

A.M r.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1. 
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

Telef.: PRospect 6-5084

Rez. teL 2394683

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. B1EŽ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
ireciad. ir se Kmart. ofisas uždarytas 

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

RADIJAS • LAIKRODIS 
BE RODYKLIŲ: 

JŲ VIETOJE — JUDĄ 
SKAIČIAI

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

AT1D. SEKM. 11—4

■3»

DR. PETER BRAZIS 
physician and surgeon 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vai., 
anirad., penKtadieni nuo 1—5, treč. 

ir sestad. tiktai susitarus.

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrisias.

DR. EDMUND E. CIARA w. »isr oitChEf
Tel.: OR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

Apdraustas perkraustymas 
Iš įvairi y atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.; FRontier 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA 
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

sesuo. 10—z vai.
Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tek: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telef.: GArden 3-7278

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO. ILL. 60629

HOT SPRINGS, ARK. i 
Prieškalėdiniai parengimai 
Hot Springs daugelio yra va- j 

dinamas miesteliu, nors jis ir, 
turi apie 40,000 gyventojų. Tas' 
didelis “miestelis” savo grožiu Į 
pralenkia daug šio krašto mies- j 
tų. Jis yra kalnų apsuptas, o 
kalnai apaugę gražiais medžiais. I

Vieta gyvenimui labai gera 
ir graži. Žmones daugiausia pa-' 
traukia mineraliniai vandenys, 
kurie, kaip skelbiama, pasižymi, 
gydomąja savybe. Tad daug čia 
suvažiuoja sveikatos pataisyti, j

Iš vienų šaltinių bėga karštas 
vanduo, o iš kitų — šaltas. Vie
tos ir apylinkių gyventojai ga
lionais veža tą vandenį ir nau
doja gėrimui. Vanduo yra labai 
švelnus ir sveikas gerti.

Miestelyje yra didelių namų, 
ištaigingų ir turtingų krautu
vių bei didžiulė salė, turinti net 
5,000 sėdimų vietų.

Gruodžio 7 dienos vakare bu
vo surengtas Kalėdų paradas. 
Prasidėjo 7 valandą. Parade da
lyvavo keturi orkestrai, armijos 
rezervo daliniai su vėliavomis, 
aukštesniųjų mokyklų mokiniai, 
skautai, policija, pašto ir Bell 
kompanijos vežimai, na, ir kau
bojai.

Vežimų buvo įvairių. Kiekvie
na kompanija stengėsi kaip ga
lima geriau pasirodyti. Lengvo
mis mašinomis važiavo Hot 
Springs burmistras, vietos ir 
Arkansas valstijos gražuolės ir 
t. t.

Gruodžio 10 d. Convention sa
lėje buvo rodomi Kristaus užgi
mimo paveikslai ir giedamos ka
lėdinės giesmės.

. Buvo ko pasižiūrėti ir pasi
klausyti. Tokia maža vietovė, o

bar piketuoja nustatytas s K ai— 
dus. Ir piketuoja dieną ir nak
tį.

Laikraščių savininkai ir uni
jos vadai pradėjo derybas. Ta
čiau kol kas mažai kas teatsiek-
ta. Laikraščių savininkai pa
siūlė darbininkams mokėti $225 
per savaitę, suteikti ilgesnes 
atostogas bei visokių kitų leng
vatų. Unija reikalauja $250 per 
savaitę ir kitų pagerinimų, 
rockfordiečiai kaip bematant iš
perka iš kitų miestų prisiųstus 
laikraščius. Daugiausia laikraš
čių yra prisiunčiama iš Chica- 
gos, Milwaukee ir Beloito.

Sustojusių ^ūkraščių savinin
kai skelbia, jog jie netrukus pra
dės leisti laikrpščius, nepaisyda
mi streiko. Bęt ar jiems tai pa
siseks, tai kit|s klausimas.

Policijos vhjšininkas pareika
lavo padidinti! policininkų skai
čių, kad galėtų tvarką palaikyti. 
Esą, privažiavo visokių “hilbi- 
lių” iš pietų 
daugiau jėgų, 
vieno naujo policininko.

Meras teigia, kad biudžetas 
jau nustatytai 
policijos departamento padidi
nimas bent š 
įmanoma, nes 
jiems policininkams.

Kaip iš ties 
departamentu, 
vokti neturint 
galėtų tą reik|lą tinkamiau nu
šviesti.

uio žudžius ir priminė, kad ne 
senai kuopos narės dainavo 
Beatričei Ilgiausių mėtų, jai 
švenčiant 25 metų laimingo ve, 
dybinio gyveimo sukaktį...

Beatrice Jezavitas buvo pa
laidota Lietuvių Tautinėse ka
pinėse. Paliko nuliūdę vyras 
Adam, sūnus James ir tėvas — 
Mockus. Paliko giliai liūdin
čios ir jos draugės. Beatrice 
nuo pat jaunystės dienų dalyva 
vo lietuvių sueigose ir organi
zacijose. Ji priklausė Naujos 
Gadynės ■chorui, Alice Ste
phens vadovaujamam mergai
čių ansambliui ir SLA kuopai, 
kurios sekretorė ji buvo 10 me
tų.

Gaila ir liūdna netekus ge
ros lietuvaitės, ypač kad ji bu
vo tik 52 metų amžiaus.

Christine Austin

[G U Ž A U S K Ų 1 
į BEVERLY HILLS GtLINYčIA

GŽLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

įTelefonai; PR 8-0833 ir PR 8-0834

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapa m ę gėlės.

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

r policijai reikia 
bent dvidešimt

ir priimtas, tad

ųo tarpu yra ne- 
lebus pinigų nau-

į yra su policijos 
sunku yra susi- 
laikraščių, kurie

žvalgas

PALAIDOJO BEATRICE 
JEZAVITIENĘ

Gruodžio 5 d. staiga ir neti
kėtai mirė Beatrice Mockutė-
Jezavitienė. «i buvo pašarvota 
Drake & Sor laidotuvių kop-

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRU RGAS 
Priima tik susitarus 

Valandos: pirmad., ketvirtad. 5—8,

Ofiso tek: HE 4-1818 arbą.RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

Jeigu ateinančiais metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, kad nebūtų 
sutrukdymų ir grupinė kelionė būtų 
pigesnė.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Jo vadovaujamoje įstaigoje dabar dir
ba dvi lietuvaitės — Josephine Mile- 
riūtė ir Laima Luneckienė. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

tiek daug padarė. Garbė rengė
jams, kad jie taip sumaniai vis
ką sutvarkė.

Programa prasidėjo lygiai 8 
valandą (reikėtų visiems pasi
mokyti punktualumo I). šviesos 
užgeso ir pasigirdo varpų skam
bėjimas bei “Silent Night” gie
dojimas. Iš salės pradėjo eiti 
giesmininkai, baltai apsirengę, 
su žaliomis ir ružavomis švieso
mis. Giesmininkų kėdės buvo 
sustatytos nugaromis į sceną. 
Visi ėjo į paskirtas vietas ir su
stojo. Pasigirdus žodžiui “sėski-

lyčioje, kurie je įvyko atsisvei
kinimas. Apdgas gražiai pra
vedė kun. John Timmerman. 
Solistas Algirdas Brazis giedo
jo giesmes ir Aitrinus. SLA 134 
-tos kuopos pirmininkė Helen 
Čižauskienė tire atsisveikini-

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8
DR. FRANK PLECKAS 

OPTOMETR1STAS 
KALBA LIETUVIŠKAI 

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

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

te”, visi susėdo. Reginys buvo 
tikrai nepaprastas. Dirigavo mo
teris. Kai 400 giesmininkų su
giedojo “Avė Maria” ir “Silent 
Night”, tai tiesiog išspaudė aša
ras iš akių.

Salė buvo sausakimšai pri
kimšta. Galėjo būti apie 6,000 
žmonių. Programai pasibaigus 
apleidome salę. Ėjome trise-: Ke- 
zys, Grybauskas ir aš. Viena

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj) 

Pigūs automobilių draudimai.

2656 WEST 63rd STREET
Vai.: antrad. nuo 1—4 po pietų, 

ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.
Ofiso telef.: 776-2880

Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 6W1 STREET 

TeL: REpublic 7-1941
>> _ -J

panelė pribėgo prie Kezio ir pra- i 
dėjo kalbėti: “Jūs, tur būtj už
sieniečiai. Jūs kalbate ne kaip 
mes. Mes Jūsų kalbos nesupran-; 
tame. Prašome pasakyti, ar pa-1 
tiko programa?”

Mes atsakėme, kad programa 
buvo atlikta labai gerai ir gra
žiai. Patenkinta mergaitė nu
bėgo. Vėliau ji mus pasivijo, bet 
jau buvo ne viena: kartu su ja 
buvo ir jaunas vyras, kuris tuoj ' 
pradėjo klausti, ar patiko pro
grama ir kas mes esame. Atsa- • 
kėme, jog programa labai patiko, I

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio, i
Patogios i šs i mokė

jimo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233
-------- -

APDRAUDŲ

YOU*

o mes esame lietuviai.
Jaunuolis pareiškė, jog jis esąs 

studentas iš Texas valstijos. Esą,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika, spec. MOTERŲ ligos 

Ofisas: 2652 WEST 59th STREET 
TeL: PR 8-1223

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123, 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 3-6195

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, :
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

aš lietuvius gerai pažjstu. Jie 
yra labai priešingi komunizmui 
ir atkaklūs kovotojai. Pridūrė 
dar, kad jam yra žinoma, kas at
sitiko su Bražinskais ir Simu 
Kudirka. Patyręs jis apie tai iš 
laikraščių.

Tai pasakęs, jis paspaudė 
mums rankas ir dingo minioje.

The Iron Curtein 
įsai soundproof.

She can’t come to you for the 
truth, but you can reach her. 
Radio Fret Europa does get the 
truth through.
ww to RMie Free Europe 
lax 1968. ml vernon. nr.

Organizmas pradeda 
priimti transplants

Du mokslininkai — dr. Ralph 
Reisfield ir Michael Pellegrino iš 
Scripps klinikų, La Jolla, Calif., 
pranešė, kad jiedum pasisekė 
izoliuoti iš žmonių kūno celių 
substanciją — antigeną, kuri 
įšvirkšta . operuotiną pacientą, 
gali jo kūną priversti priimti 
jam prioperuojamą svetimą or
ganą, sakysim inkstą, širdį, plau
čius ir t. t. Iki šiol didžiausia 
tokių operacijų nepasisekimo 
priežastis buvo ta, kad kūnas 
svetimo kūno jam prioperuotą 
organą atmeta.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— 9-to Wards Lietuvi v Demokratę 
Klubo valdyba kviečia visus narius at
vykti į klubo priešmetinį narių susi
rinkimą, kuris Įvyks gruodžio mėn. 17 
d., 7 vai. vak., Visų šventųjų parapi
jos svetainėj, 108 St, ir So. State St. 
Susirinkimas yra svarbus ir būtinas 
visiems nariams tuo, kad bus renka
ma nauja valdyba ir revizijos komisija.

Juoazs Skeivys, pirm.

1970 m. lapkričio men. 17 d. Alytuje tra- I
giškai žuvo Lietuvos Evangelikų Reformatų
Bažnyčios kuratorius < - *

Agronomas 
PETRAS VARIAKOJIS

G-ili užuojauta Velionio šeimai, giminėms, 
prieteliamš ir pažįstamiems.

Liūdi . ■
Lietuvos Ev. Reformatu Kolegija

Vienerių Metų Mirties Sukaktis
A. A.

GEORGE A. FUKA, Sr.
Gyv. 6936 So. Talman Avė.

Mirė 1969 metų gruodžio mėn. 17 dieną, sulaukęs 54’ metų am
žiaus. Gimė Chicagoje, Illinois.

Palaidotas 1969 m. gruodžio 20 d. Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Nellie (pagal tėvus Strolla), duktė Dolores, 

sunūs — George ir Gerald, uošvienė Julija Strolla, švogeris Algird 
Strolla. sesuo Jadvyga Purkins su seimą, sesers Mary Stukas šeima ir 
kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Mirties metinių proga, kviečiame prisiminti velionį George A. 
Fuka. Sr. geru žodžiu.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai ir giminės.

ROCKFORD. III.
Spaadds badas

Jau kelios savaitės kai Rock- 
fordas neturi laikraščių. Neišei
na du vietos dienraščiai “Mor
ning Star” ir “Register Gaze
tte”. Tai atsitiko dėl streiko. 
Streikuoja tų laikraščių “balta- 
kalnieriai”. Pradžioje piketavi- 
mas buvo masinis. Kai teismas 
tokį piketąvimę uždraudė, tai da-

PETER ELEMENT SENULIS
Gyv. 6005 So. Sacramento Ave.

Mirė 1970 m. gruodžio mėn. 15 d., 7:00 vai. ryto, sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Šeduvos parapijoj, 
Velžiu kaime.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nulipdę: žmona Petronėlė (Vadinskaitė), duktė Bernice 

Yanas, žentas Stanley, anūkė Patrice Traub, jos vyras Robert, proanū- 
kas John Robert Traub ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Veronika Sloger su šeima.
Priklausė Chicagos Lietuvių draugijai ir Kęstučio pašalpos klubui.
Trečiadienį, 5 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Pėtkaus Marquette 

koplyčioje. 2533 W. 71st Street.
Penktadienį, gruodžio 18 dieną 9:00 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios i šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų šus laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Peter Klement Senulio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka;
Žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorius Donaldas Petkus. Tel. 476-2345.
iąui. ........

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, Ill. Phone: OLymptc 2-1003

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

________L_J_________________________ L__ - »■■■ ■ _ ■ ------------- — - ■ - —

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

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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[ Paulauskienė artėja prie šimtinės 
t Brigita Paulauskienė, virš gerai jaučiasi, todėl nėra 
70 melų išgĄ’venusi Chicagoje.'kio pagrindo manyti, 
jčia šeimą išauginusi ir i žino- šimto metų nesulauks, 
įjes išleidusi, pamažu artėja 
Jji ie šimto metų. Šių metų lap
kričio 13 dieną Paulauskienė 
savo vaikų ir paėįstainų taqie 
paminėjo savo 98 melų sukaktį 
jr gražiai žingsniuoja prie šim
tinės.
; Ji yra sveika, gerai jaučiasi.
tlirdi, orientuojasi ir gali skai- Dabar laisvai vaikštinėja, 
1vli. Ji vra viena tu retu lietu- rvtum nieko nebūtu. .....
Vaičių, kuri lengvai gali su-* dūke, 
laukti šimto metų. Matyt, kad 
ji yra kilusi iš ilgai gyvenan- 
Jėios giminės. Paulauskienės 
Įėvas gyveno 99 melus, o bro
liai ir kiti giminės veik šimti
nės sulaukė. Paulauskienė

(P.iigita Paulauskienė skailo< 
Naujienas nuo pirmojo nume- 

jo- rio. Prie Naujienų ji yra tiekį 
kad ji pripratusi, kad nebegali be jų j 

apsieiti. Jai patinka Naujie- 
Prie porą metų lūžo vienos nose skelbiamos žinios ir geras 

josios kojos kaulas. Kaulo ši-iinformacijas duodantieji straipi 
pulys įstrigo i raumenis. r|'e-įsniai.
ko ją vežti ligoninėn, kur gy-i Jeigu Chicagos pašto ceut- 
dytojai du mėnesius kaulus ras kurią dieną laiku laikraš- 
spaudė, senon vieton stum-viu) nei.švežioja į apylinkių pašj 
dė, raišiojo ir kalinėjo. Iš Ii-4° įstaigas arba laiškanešys ku 
goninės ji išėjo sveika ir žvali. ' ! Naujienų numerį kur kitur į 

ta- užmeta, tai ji pradeda neri-Į 
.........L....... Turi laz- niauti. Ji pati skambina į paš-l 

vaikščioja visai be jos. i tų ir teiraujasi, kodėl laiškane- 
Tik tolimesnėn kelionėn eida-!šys neatneša jai priklausančio 
ma pasiima lazdele. dienraščio. Ji žino, kad laik-Į

Bet Paulauskienė yra ne lik raščio administracija moka 
vyresnio amžiaus lietuvė mole i paštui už pasižadėjimą teikti 
ris Chicagoje. Ji yra viena se-jgerą patarnavimų, bet neap- 
niausių Naujienų skaitytojų.,dairūs dabartiniai pašto tar- 

inautojai nesugeba, nepajėgia 
i arba nenori to patarnavimo 
teikti.
Linkime Brigitai Paulauskie
nei geros sveikatos ir norime, 
kad ji stipri sulauktų šimto 
metų, kurie jau ne už kalnų.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

visiems skaitytojams linki

8550 So. PULASKI TEL.: 582-8550
Kad šventės būtų linksmesnės, pas mus galite gauti 

pačiomis žemiausiomis (cut rate) kainomis ne tik Įvairiau
sių Amerikos gaminių, bet ir užsienio. Turime geros deg
tinės, likerių, konjakų, vermutų, vyno ir įvairaus alaus. 
Pabandykite! Esame tikri, kad nesigailėsite!

a?

4

Prof. Vaclovo Biržiškos

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

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

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. £0608. — Tel. 254-3320

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Passbooks

L>

— PAID

Investment 
bonus plan 

31,000 minimum

QUARTERLY

35,000 minimum
2 year certificate

$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. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209

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

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly
—------------------------------ -------------------------------------------------

Frank Zogas, President

Madigan smerkia
Kudirkos išdavimą

Michael Madigan, demokra
tų partijos atstovas Illinois 
seime, pasmerkė dabartinės 
krašto administracijos lapkri
čio 23 dienos nutarimą neduoti 
tremtinio teisių radijo opera
toriui lietuviui Simui Kudirkai.

JAV aiški pareiga buvo su
teikti globą žmogui, 
nuo komunistinės 
Mes amerikiečiai,
traukę į kovą prieš visas ko
munistines jėgas, o čia pasi
taikė, įvykis, kurio metu mes 
būtume galėję suteikti laisvę 
žmogui, bėgusiam iš komunis
tinės vergijos, bet to nepada- 
rėm.

bėgusiam 
tironijos, 

esame isi-

Aš kreipiuosi į Prezidentą ir 
Valstybės Departamentą imtis 
galimi] priemonių, kad minė
tas radijo operatorius būtų pa
leistas.

“Ilgojo Jono” antenos 
žeria ledus aplinkui

Didysis Chicagos 100 aukštų 
apie 1,400 pėdų pastatas John 
Hancock arba “Long John” 
dangoraižis prie 875 N. Michi
gan Avenue ant savo stogo turi 
dar dvi 349 pėdų aukštumo 
antenas, kurios žiemos metu 
apledėja, o saulei dienos metu 
pakilus atšyla ir ledas virš 
pusantro tūkstančio pėdų kris
damas žemėn sudaro pavojų 
nebe tik praeinantiems, bet ir 
automobiliais pravažiuojan
tiems. Tokiomis valandomis 
policija Delaware aikštėje nu 
kreipia trafiką.

Per John Hancock antenas 
transliuojamos programos šių 
televizijos stočių: 2, 5, 9.32 ir

AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60832 

PHONE: 254-4470

Tiršta oro tarša
Praeitą antradienį oro tarša 

pasiekė aukščiausią laipsnį ši 
rudeni su .13 dalimis sieros dvi 
degio ir 1.78 dalių medžiagos 
dalelyčių milijone oro. Aplin
kos kontrolės direktorius Pos
ton aiškina, kad tą rytą iš ryto 
anglies dūmai ir oro konversi
ja laikė prislėgę dujas nelei
džiant joms pakilti ir 
dyti.

išsisklai-

iwsmio
2 Years Savings 

Certificate 
JJAinimum $5.000)

Padėka Chicago
A. G. Vinikas ir P.

iš East Chicagos laiške Chica
go Tribune redaktoriui rašo:

Chicago Tribune parašė pui 
vedamąjį. kritikuojantį 
valdžios elgesį neduo- 
prieglaudos nuo komu- 
laivo pabėgusiam lietu-

Tribune
Indreika
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kų 
mūsų 
dant 
nistų 
viui:

“Jūsų gausūs straipsniai pa
dėjo mums neprarasti tikėji-

Filmu aktorė Britt Ekland mėgsta 
naujausio stiliaus rūbus. Jos apsiaus-1 
tas visai be rankovių, spalvos derinasi' 

su ke.nėmis.

SECRETARY
EXPERIENCED IN SHORTHAND 

TYPING AND FILING 
One girl office.
35 hour week.

35 E. WACKER 
641-3164

DEPENDABLE WOMAN
For working mother. 5 day week. 
Steady. Care of two school age boys. 
8:30 A. M. til 5:30 P. M. Good salary 

for right person. References. 
Excellent transportation near.

642-2273

MISCELLANEOUS 
įvairūs Dalykai

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

YOUNG LADY WANTED
FOR GENERAL OFFICE WORK 

Salary commensurate with ability 
and experience. Apply: 
RUBIN BROTHERS

1127 W. DIVISION — 5th Floor 
337-3530

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJTMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE^ l

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

mo Jungtinėmis Valstybėmis. 
Jūsų rašytojai-yrą priešingi ko 
munistų užgrobimams. Chica
go Tribune stovi už laisvę ir 
yra Amerikos žmonių balsas.

Lietuviai žino, kad laisvę 
reikia saugoti. Turint tokius 
draugus kaip Chicago Tribune 
mums teikia viltį, kad galbūt 
kurią dieną mūsų pavergtoji 
tauta vėl bus lasva.
šiuomi norime išreikšti mūsų 
padėką.

Tuo tarpu vienu mažiau
Chicagos kriminal. teismas 

nuteisė nuo 20 iki 50 mehj ka
lėjimo Michael Brooks, 18 me
tų amžiaus, iš 6915 S. May 
Street, kurs prieitų metų gruo 
džio 28 d. tavernoje prie 1447 
W. 51 Street per apiplėšimą 
mirtinai peršovė žmogų ir tų 
pačių metų gruodžio 25 d. per 
apiplėšimą kitos tavernos mies 
to pietinėje dalyje peršovė 
bartender ir dar spalio 11 
ną apiplėšė žnogų. Kiti 
jo sėbrai dar bus teisiami.

die-

• - Lietuviu Kareiviu drau
gystės narių susirinkimas Įvyks 
gruodžio 20 <i„ 1:30 v. p. p. Li
berty svetainėj e, 14 Str, ir 49 
Ct. Visi nariai kviečiami laiku 
atvykti, nes turėsime svarbių 
reikalų aptarti. Aptarsime atei 
ties veiklą ir ateinantiems me
tams rinksime naują valdybą. 
Taip pat rinksime ir reikalin
gas mūsų veiklai komisijas. O 
kol mūsų gimtasis kraštas pa
vergtas, tai visi turime dar stip 
riau veikti ir prisidėti prie jo 
išlaisvinimo. Taigi neužmirš
kime gruodžio 20 dienos.
K. P. Deveikis, Sekretorius

— Vilniaus Krašto Liet. S-gos 
Čikagos skyrius, branginda
mas senas lietuvių tradicijas, 
š. m. gruodžio mėn. 20 d., sek
madienį Liet. Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave., ruo
šia kūčias. Pradžia 3:30 vai. 
p. p. Skyriaus valdyba malo
niai kviečia visus vilniečius ir 
jų bičiulius šiame šventvaka
ryje dalyvauti ir bent akimir
kai užmiršti komercines Kalė
dų nuotaikas. Valdyba

— Povilas ir Gertrūda Dar
giai, Pittsburg, Pa. vadovauja 
lietuviškai radijo programai iš 
stoties WVIT sekmadieniais, 
12:30 vai. Pareitos savaitės 
programoje kalbėjo senatorius 
Richard Schweiker ir ukrai
niečių atstovas apie išduotą 
sovietams lietuvį jūrininką Si
mą Kudirką. Buvo paminėtas 
prel. Krupavičius P. Dargio 
kalba ir atitinkama programa, 
šis lietuviškas židinys veikia 
37 metus.

— Naujienų kalėdinis nu
meris išeis gruodžio 23 dieną. 
Skelbimai ir Kalėdiniai sveiki-

FOR SALE
Must sacrafice 7 rooms Mediterranean 
urniture. 2 velvet sofas, hide-a-bed, Mr. 

& Mrs. chair, dishes, chain and tiffany 
lamps. Zig Zig sewing machine, mir
rors, paintings, antiques, wrought iron 
wall decorations, suede kitchen set, 
heavily carved AM FM stereo, 8 track 
tape player. African weapons, skins, 
carvings, all authentic. Many miscel
laneous. Original cost over $10,000 

— sacrifice all for $2,500.
Will separate. 

CALL 
327-1632 or 327-2920 

2235 No. CLIFTON

nimai yra priimami dabar. 
Gruodžio 24 dieną išeis eilinis 
Naujienų numeris.

— Lietuvių Fondas, 2422 W. 
67th St., Chicago, Ill. 60629, se
kančių metų pradžioje paskirs 

Įtys pelną lietuviškoms kultūri
nėms bei švietimo įstaigoms 
taip pat pagal gautus prašy
mus specialiems darbams ir 
projektams. Skirstymo komi
sijos pirmininku yra Dr. J. Va
laitis. Įvairiose lietuviškose 
kolonijose yra sudaryti lėšų 
telkimo komitetai tikslu pa
didinti neliečiamą fondo kapi
talą.

■— 'Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų organizacijos 
Švietimo vadovė J. Charaska 
dalyvavo Chicagos švietimo 
Tarybos viešame apklausinėji
me priimant biudžetą sekan
tiems metams. Ji aiškiai ir 
griežtai pasisakė prieš berei
kalingą vaikų vežiojimą dėl 
integracijos, mokyklų panau
dojimą siekimui integracijos 
tikslų Įvairiose apylinkėse ir 
pinigų švaistymą Įvairiems 
nieko bendro su mokymu ne
turintiems projektams bei tų 
projektų brangiai apmoka
miems patarėjams. Apklausi- 
nėjįme dalyvavo daugiau kaip 
380 organizacijų atstovai, ku
rie daugumoje išreiškė nepasi
tenkinimą švietimo Tarybos ir 
mokyklų superintendento Dr. 
J. Redmondo atliktais darbais 
ir būsimais planais, kurie neį
eina Į pagrindinius vaikų mo
kymo tikslus.

— Dail. Bronius Murinas po 
operacijos šv. Kryžiaus ligoni
nėje sugrįžo. namo. Jaučiasi ge
riau, bet teks namuose pasilsė
ti, kol sustiprės.

— Dail. Donna Rhae Prusis 
darbų paroda buvo atidaryta 
praėjusį sekmadienį Balzeko 
muziejuje. Atsilankė daug žmo
nių Į atidarymą. Buvo ir didžių
jų dienraščių atstovų. Paroda 
tęsis iki 1971 m. sausio 11 d.

— Janina ir Ramojus Mozo- 
liauskai sveikina draugus ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių ir Nau
jųjų Metų proga. Vietoje kalė
dinių kortelių skiria auką Bra
žinskų bylos reikalams, (pr.)

♦ STANISLOVAS VAIČIUS, 
gyv. 3543 So. Wallace St., Chi
cago, HI., mirė šių metų gruo
džio mėn. 3 d. Roselande ar ki
tur yra gyvenusi jo pusseserė, 
kuri galėtų tvarkyti palikimą. 
Prašome pusseserę ar kitus ve- 
lionies gimines tuojaus atsiliep-

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

RESTORANAS — VALGYKLA. Dvie
jų aukštų namas, moderniški ir nauji 
įreigimai — judri vieta — labai geras 
biznis, lengva aptarnauti.

3 BUTAI ir BIZNIO patalpa. Rink
tinė vieta Marquette Parke. $43,000.

11 BUTŲ MŪRAS. 10 metų. 60 p. 
sklypas, geros pajamos, puiki vieta.

ŠIMAITIS REALTY
NOTARY PUBLIC, INCOME TAX, 

INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1056

ŽMONĖS PERKA NAMUS
LENGVŲ $ 14,000 pajamų iš apar- 

tamentinio mūro, kuris ir 15 metų ne
turi. Pastatytas turtingam rajone. 
Kaina greitam pirkėjui $77,000.

KUKLUS NAMELIS — 2 butukai 
pačiame Marquette Parke. Kaina 
S17,000, gal ir mažiau.

2 GERI MŪRINIAI NAMAI Brigh
ton Parke. Duoda virš $16,000 nuo
mos ir mažos išlaidos. Jei pamatysi, 
tai nupirksi už S52.500. • - -

5 BUTŲ ŠVIESUS MŪRAS ir 3 auto 
mūro garažas pačiame Marauette Par
ke. $7,500 pajamų. Tik dėl ligos ati
duoda už $48,000.

PLATUS LOTAS, Marquette Parko 
centrinėje 
tarsim.

PUIKUS.

susi-

. ..

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

mechanikai, vilkikas.

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd St

Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

gatvėje. Kaina

DIDELIS 2 no 5 mūras. 
Gazu šildymas platus sklvpas, mūro 
garažas, arti ofiso. S29.500.

2 BUTU, 14 mehi modernus mūras, 
3 auto mūro garažas, Marquette Par
ke. S36 000.

9 KAMB. MŪRAS, gražus — kaip 
naujas. Geros pajamos, arti mūsų. 
$19,600.

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

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

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

GA 4-8654

.........
1TAT1 FARM

IMBUtANCt

Sate Farm fire ami Casualty Company

ti. St. Vaičių pažinusieji ir ži
nantieji, kur jo giminės gyvena, 
prašome paskambinti telefonu 
HI 5-8956 arba parašyti tokiu 
adresu: Mr. Anton Normal, 
8640 So. Honore, Chicago, lui
nais 60620. (Pr).

REAL' ESTATE AND . BUILDERS, 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454 • •

5 KAMBARIŲ mūrinis, 6-tas pada
rytas šildomam porčiuje. šilima gą- 
zu, moderni virtuvė ir vonia, 2 auto
mobiliu earažas. 820.500.

4 KAMBARIU EXPANDABLE (vir
šus neužbaigtas), apvnauiis mūrinis. 
Šilima gazu. aluminijaus langai. 2 au
tomobiliu garažas, šoninis įvažiavimas, 
platus sklypas. $25.000.

5 KAMBARIU mūrinė rezidencita. 
šilima gazu. 1% auto garažas, platus 
sklypas. $18.900. , .

2 PO 6 MŪRINIS. 2 atskiri karštu 
vandeniu šildymai gazu. Modernios 
virtuvės. 2 automobilių garažas. Mar
quette Parke. $32.000.

2 PO 5% IR 4 KAMB. RŪSY, Siti- 
ma gazu. alumin. langai, platus skly- 
oas. graži nuosavybė Gage Parke. 
$43 000

4’ PO 5 IR 1 BUTAS RŪSYJE, mū
rinis. Alumin. langai, šildymas gazu, 
garažas. Marquette Parke. $52,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO. ILL. 60609
TEL: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute- 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI 
■NAUJIENOSE”. —TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE


