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ŽIAURIOS MEKSIKIEČIU JAUNIMO RIAUŠES
KĄ KITI RAŠO APIE KUDIRKOS BYLĄ

Ryšium su gegužės 27 d. Vakaruose paskelbtomis žiniomis 
apie Simo Kudirkos nuteisimą Vilniuje 10 metų priverčiamo darbo 
stovyklos bausme, pasaulio spauda įvykiui paskyrė vedamuosius 
bei komentarus. Vašingtono dienraštis “The Evening Star” bir
želio 1 d. vedamajame “Išdavimo” veiksmas, nurodė, kad žinia 
apie S. Kudirkos nubaudimą “lyg šešėlių perskrodė laisvųjų žmonių 
dvasią”. Dienraštis, pastebėjęs, kad Pakraščių Sargyba, jos gar
bingos praeities nežiūrint, Kudirkos prašymą pernai atmetus, 
visuomenės akyse, jau niekuomet nebus gerbiama, kaip ligšiol.

Laikraštis pažymėjo, jog Ku
dirką., sugrąžinus rusams, dar 
labiau išryškėjusi sovietų tiro
nija. Sovietai, barbariškai aiš
kindami teisės dėsnius, randa, 
jog Kudirkos noras pabėgti lai
kytinas išdavimu... Amerikiečių 
pasipiktinimas dar pakyla, tu
rint galvoje tai, kad tie ameri
kiečiai oficialiai nepripažįsta ru
sams teisės valdyti Lietuvą, bu
vusią nepriklausomą valstybę. 
Kudirkos nuteisimas — tai smū
gis ir civilizacijai. v =

Londono “The Times” geg. 28 
d. žinią apie S. Kudirkos nubau
dimą paskelbė po platesnės in
formacijos apie nuosprendžius 
keturių žydų byloje Rygoje. 
Dienraštis priminė, kad Kudir
ka buvęs teisiamas už “išdavi
mą” ir kad Įvykis buvęs sukė
lęs protestus JAV-se.

Kitas Londono dienraštis “The 
Daily Telegraph” geg. 28 d. pa
skelbė žinią apie nuosprendi 
Vilniuje, pridūręs, kad neofi
cialiomis žiniomis S. Kudirka bu
vęs suimtas praėj. metų pabai
goje ir kad jo žmona pareiškusi, 
jog Simas buvo paskelbęs bado 

—-streikąir buvęšmaitinamasper 
prievartą, Tas pats dienraštis 
vedamajame “Priespauda Bal- 

, tijos .kraštuose” .tą pačią dieną 
. paminėjo Rygos žydu ir Kudir-- 

koš nubaudimą ir ryšį taip abie
jų-bylų nuosprendžių. Dienraš- 

...tis rašo ; “Kai kam iš mūsų trys 
_p Baltijos valstybės atrodo nesan- 
. čiomis, tačiau to negalima pa

sakyti; apie jų nelaimingas tau
tas, net ir po masinių, deporta
cijų bei 30 sovietizacijos metų. 
Visi tie niūrūs įvykiai turėtų 
bjjti Įspėjimu Maltos gyvento
jams/kurių; salą sovietai norėtų, 
paversti savo “nuosavybe”. Ne-' 

"'SCTiai'Salimbi^p/ątYykę trys: so
vietų ‘ žurnalistai ir jų tikslas 
buvęs — stebėti laisvus rinki* 
mūs Mąltoje.'■ ■ ■>' •

Tas pats laikraštis kitoje vie
ptoje pateik ė žinią iš Vašinstono, 
kuria JAV apgailestaujančios S. 
Kudirkos -nuteisimą, -nors ir pa
brėžtas pasitenkinimas, jog lie
tuvi^ nebuvęs nuteistas griež- 

v;zfešhe~bausme.* - e p ■ 
' JAV televizijos ’ stotys gegu- 

žėš'ST d. ir spauda birželio .1 d. 
‘ ' 'paskelbė žinią: S. Kudirka krei- 

;pėsis i Aukščiausiai į Teismą Vii- 
‘ ■•niujė, pateikęs apeliaciją.. Pra- 
icr?šyihas buvęs atmestas.
. “Vaba Eesti Sona” (Laisva

sis Estų žodis), New Yorke, nr. 
^i'birž. 3<d. laidoje Si Kudirkos 

’rtyTeiIčalū’ldęjS,šavo vyr. redakto- 
‘-/•fiaūš^'Hi Tiaudsepp - vedamąjį, 
‘ ‘ • pavadintą • “Reikalingas nau j as 
- Nrferhber^d “teismas”;^ Rašoma,

*• ^kad-S.- Kudirka gavęs “10 metų 
^ergų-darbo'stovykloj iš kurios 

r- ištrūkti yratiek pat-galimy
bių, kaip laimėti loterijos bilie-

į>£sak;ėstų laikraščio, “Kiidir- 
ka^mA -lietuvis, Lietuvos pilie
tis, buvęs priverstas gyventi sO- 

r-vžetų-nkupacijeje^ Kaltinti jį 
~ ‘3$dayyste’Y -r- tai nesąmonė.

Todėl, yrą suprantama, kad šis 
t nepagrįstas nuosprendis sukels 

protestą visuose kraštuose, ku
rie Lietuvos bei kitų Baltijos

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Sian- 
dien Vakarų Vokietijos kancle
ris Willy Brandtas susitiks su 
prezidentu Nixonu.

ROMA. — Sekmadienį ir va
kar Italijoje vyko Romos, Ge- 
nojos, Bari ir Sicilijos miestų sa
vivaldybių rinkimai.

SAN FRANCISCO. — Fede- 
raliniai agentai ir policija sau
go Alkatrazo salą, kurioje anks
čiau buvo kalėjimas, o vėliau 
salą buvo okupavę indėnai, ku
rie dabar jau visi išvaryti. Ta 
okupacija truko 19 mėnesių. Per 
ta. laika indėnai išdraskė visas 
metalines vielas, vamzdžius ir ki
tą metalą. Sala ateityje bus 
valstybinis parkas.
; MASKVA. — Sovietų naftos 
ministeris pareiškė tarptautinia
me naftos specialistų suvažiavi
me, kad sovietai jau stato 6,500 
mylių ilgumo vamzdžių liniją, 
kuri iš Sibiro naftos laukų ga
bens ją į Europą ir į Ramiojo 
vandenyno uostus.

HONG KONGAS. —šiaurės 
Vietname buvo sudalyta nauja 
vyriausybė su tuo pačiu prem
jeru Van Dong/ Jis pareiškė sa
vo kalboje', kad vietnamiečiai ko
vos tol, kol nors vienas agreso- 
rihsį.liks?Viętnamd žemėje. Bū
sią dar .daug sunkumų, tačiau 
pergalė būsianti šiaurės Viet
namo rankose. ? Vietnamas pa
dėsiąs “išlaisvinti” ir Laosą bei 
Kambodiją. ■'

TEL AVIVAS. — Egipto kari
nis lėktuvas vėl perskrido virš 
Izraelio pozicijų Sinajuje. Jį ap
šaudė Izraelio priešlėktuvinė gy
nyba.

valstybių okupaciją laiko sutar
čių ir .tarptautinių teisių pažei
dimu. Vokietija ?už kraštų oku
pavimą, elgesį juose, lyg jie jai 
būtų priklausę, buvo atsidūrusi 
Nuernbergo teisme ir nusikal
tę vokiečiai pareigūnai buvo nu
bausti. Aišku, kadNuernbergo 
tribunolo 'precendentas tebega
lioja visoms valstybėms ir da
bar. Tuo būdu, sovietų parei
gūnų nusikaltimai prieš įsta
tymus taip pat turi būti perduo
ti tarptautiniam teismui.

Tiesa, pažymėjo ėstų laikraš
tis, “nors Lietuvos respublikos 
pareigūnai neturi galios apkal
tinti rusus, bet tai visai nesuma
žina teisės iškelti Kudirkos klau
simą ten, kur teisė ’ir tiesa 
vis dar tebegalioja. Lietuvos 
respublika neteko savo veikimo 
galios ne dėl savo kaltės, bet dėl 
Sovietų Sąjungos ir Hitlerio suo
kalbio, įžiebusio antrąjį pasau
linį karą. .. Karui pasibaigus, 
Kremlius nepildė savo įsiparei
gojimų ir atsisakė apleisti kraš
tus, kuriuos jis būyo okupavęs. 
Dabar jis baudžia ir tuos pilie
čius, kūne liko jo nagūose, už 
tai, kad jie trokšta ištrūkti į 
laisvę, kas yra jų Šventa teisė, 
šis klausimas turi būti tuojau 
keliamas” — pabrėžia “Vaba 
Eesti Sona” savaitraštis New 
Yorke. ' (E)

&

Atrodo, kad karinė muzika patinka Auroros, Ohio, akvariumo delfinui. Jis iš' vandens iššokęs 
net pabučiavo mariny orkestro trimitą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

ARGENTINOS KARINĖ VYRIAUSYBĖ
PRADĖJO DERYBAS SU J. PERONU 

* /

BUENOS AIRES. — Argentinos prezidentas, gen. Alejandro 
Augustin Lanusse pradėjo aktyviai derėtis su buvusio diktatoriaus 
Perono šalininkais. Be jų paramos jis neturi vilties sugrąžinti 
Argentinai demokratinę valdžią ką jis yra pažadėjęs. Peronistai, 
savo keliu, dažnai važinėja į Madridą, kur egzilėje gyvena jų va
das Juan Domingo Peron. Jie derisi su Peronu ir su gen. Lanusse. 
Peronistai Argentinoje tuo svarbūs ir įtakingi, kad jų vadai su
lindo į Argentinos darbininkų unijas, kurios. Inekooperuoja su 
karine vyriausybe.

Peronas gyvena Ispanijoje 
gražiame namex milijonierių 
kvartale, saugomas, ne .fik, isk 
panų policijos, bet ir privačių 
sargybinių su vilkiniais šunimis. 
Peronas jau 11 metų gyvena 
egzilėje, vengia susitikti su laik
raštininkais -ir mažai pasirodo 
Madrido gatvėse.

. Sakoma, kad .Peronas už sa
vo paramą Argentinos preziden
tui reikalauja įvairių nuolaidų. 
Pirmiausiai, Argentinos ambasa
da turėtų turėtų išduoti Pero
nui pasą tuo simboliškai parody
dama, kad Peronas gali, jei no
ri, sugrįžti į Argentiną. Toliau 
Argentinos valdžia turėtų ati
duoti Peronui jo mirusios žmo
nos Evos kūną. Sakoma, kad 
Eva yra palaidota Italijoje. Pe
ronas reikalauja ir pensijos, ku
rią gauna visi buvę Argentinos 
prezidentai. Pagaliau, Peronas 
reikalaująs savo karinio laips
nio. Jis buvo Argentinos kariuo
menės generolas.

Už šių sąlygų išpildymą Pe
ronas įsakytų savo pagrindinei 
partijai — Justicialistams ben
dradarbiauti su karine valdžia 
ir atsiriboti nuo kairiųjų mark
sistinių grupių, su kuriomis da
bar peronistai iš vieno veikia. 
Peronistai net remia teroristi
nių grupių veiklą Rosario ir 
Cardobos miestuose.

Argentinos vidaus reikalų mi
nisteris Arturo Mor Roig pa
reiškė, kad tos kairiosios parti
jos ir grupės, kurios neplanuoja 
priešvalstybinių veiksmų, bus 
toleruojamos ir jų teisės apsau
gomos. Komunistų partija Ar
gentinoje yra uždrausta. Jos na
riai yra prisiglaudę kitose mark
sistinėse grupėse, o dalis akty
viai veikia peronistų partijoje.
i ;-/ ' ■ - V * * f k

Keturi dar gyvi
‘ SYDNeJUS. — Iš Austrijoje 
vienu kartu gimusių devynių 
kūdikių vakar keturi dar buvo 
gyvi, tačiau iš jų trys buvo kri- 
tiškbje padėtyje ir daktarai kal
bėjo, kad ateinančios 48 valan-

0 Gynybos sekretorius pra
šė teisingumo departamentą iš
aiškinti, kaip slapti Pentagono 
dokumentai pateko į New York 
Times redakciją. Jų tarpe yra 
nutarimas bombarduoti šiaurės 
Vietnamą. Nutarimas padarytas 
1964 m., prezidentui Johnsonui 
rengiantis rinkimams. Jo kon
kurentas Goldwateris viešai rei
kalavo pradėti bombardavimą 
tačiau demokratai tada jį vadi
no karo kurstytoju, nors slaptas 
nutarimas bombarduoti jau bu
vęs padarytas.

♦ Los Angeles uoste apie 50 
jaunų žydų planavo protestą 
prieš žydų persekiojimus, — pri- 
sirakinti grandinėmis prie so
vietų prekinio laivo. Jie buvo 
pakviesti į laivą ir ten susitiko 
kapitono pavaduotoją Chaimą 
Goldbergą. Sutikę tautietį, žy
dai ėmė kalbėtis, užmiršo savo 
sumanymą ir pradėjo gerti už 
taiką ir draugystę tarp Sovietų 
Sąjungos ir Amerikos.

♦ New Yorko miestas privers
tas atleisti 8,000 tarnautojų, jų 
tarpe ir 25 aukštus pareigūnus. 
Anksčiau jau meras buvo pa
naikinęs 10,800 darbų.

♦ Kariniai lėktuvai ir laivai 
ieško Ramiajame vandenyne din
gusio karo aviacijos transporto 
lėktuvo su 24 asmenimis. Lėktu
vas dingo pakeliui iš Pago Pa
go į Havajus.

PANMUNJOMAS. — Ameri
ka pasiūlė šiaurės Korėjai išga
benti iš demilitarizuotos zonos 
visus kareivius ir karinius įren
gimus ir tuo sumažinti įtempimą 
prie abiejų Korėjų sienos.

dos nuspręs ar vaikai gyvens ar 
mirs. Stipriausiai laikėsi pirma 
gimusi mergaitė. Motina, 29 me
tų Geraldine Brodrick, yra svei
ka ir ją žada paleisti iš ligoninės 
kaip po normalaus gimdymo.

Armijos vadovybė apkaltino gen. John 
Donaldson šeiiy civiliu Vietname nu
žudymu. Jis anksčiau vadovavo 11-tai 
pėstininkų brigadai, kurioje tarnavo 
ir nuteistas už civilių Šaudymą įeit. 

William Calley.

Septyni nužudyti Detroite
ALBUQUERQUE. — šiame Naujosios Meksikos mieste, tu

rinčiame 267,000 gyventojų, vakar įvyko jaunuolių riaušės, kurias 
malšindama policija ėmė šaudyti ir 13 peršovė. Iš jų du mirtinai 
sužeisti. Suimti 125 jaunuoliai, sužeistų iš viso yra virš 50. Po
licija kaltina jaunus meksikiečių kilmės “Juodųjų Barečių” orga
nizacijos narius. Neramumai prasidėjo sekmadienį miesto parke, 
kur susirinko apie 500 jaunuolių. Policijos detektyvai pabandė 
suimti parke kelis viešai girtuokliaujančius jaunuolius, kuriuos kiti 
ėmė nuo policijos ginti.

Aplankė sovietų 
jūrų laivyną

MASKVA, -r- Sovietu gyny
bos ministeris.Acįrei Grėško, ka
ro laivyno vadas admirolas Ser
gei Gorškov.ir. vyriausias poli- 
trukas gen. Aleksei Jepišov. ap
lankė sovietu karo laivus Vidur
žemio jūroj. Sovietų žinių agen
tūra, paskleisdamas šią žinią at
kreipia dėmesį į tai, kad laivy
nas, “susidedąs iš 40 iki 70 lai
vų (jų skaičius nuolat keičia
si) yra Viduržemio jūroje sau
gota ir -ginti sovietų interesą;'...

Didieji .vadai kreisery “Der- 
žinski” susitiko su visds eska
drilės ; kapitonais ir tarėsi apie 
laivyno uždavinius. į - ' .

du broliai teroristai
SANTIAGO. — Čilės policija 

jau sugavo kairiuosius revoliu
cionierius, kurie kaltinami nu
šovę buvusį vidaus ’ reikalų mi- 
nisterį. Policija atsekė būrelį 
jaunų vyrų ir moterų į vieną 
miesto garažą, kuriame nusikal
tėliai slapstėsi. Susišaudyme du 
svarbiausi grupės nariai žuvo: 
broliai Calderon. Trys kiti vy
rai ir trys moterys pasidavė po
licijai.

Arturo ir Roland Rivera Cal- 
deronai jau seniau buvo žinomi 
savo teroro veiksmais. Jie re
voliucijos vardan plėšdavo ban
kus, krautuves; Jų grupė — Or
ganizuotas Liaudies Avangaij- 
das — padarė daug nusikaltimų. 
Garaže buvo rasti trys automo
biliai, kuriuos gauja naudojo 
plėšdama bankus, rasta ginklų, 
amunicijos, dinamito ir maišai 
smulkių pinigų, pagrobtų įš 
vienos krautuvės prieš dvi sa
vaites.

Nauja Solženicino 
knyga Paryžiuje
PARYŽIUS. — Nobelio pre

miją laimėjęs rusų rašytojas 
Aleksandras Solženicinas vėl iš
leido užsienyje knygą “Rugpiū- 
tis 1914”. Išleistas pirmas tomas 
turi 563 puslapius. Turinys — 
I-sis Pasaulinis karas.

Rašytojo pasisakyme knygo
je sakoma, kad knyga negalėjo 
išeiti Sovietų Sąjungoje, išsky
rus pogrindžio spaudos samizdat 
formoje, nes cenzūra neleidžia. 
Jei nebūtų ir kitų priežasčių, sa
ko Solženicinas, tai užtenka vie
nos ------ Dievo vardą reikėtų ra- 

Partizanai apšaudė
Liberijos laivą

TEL. AVIVAS. — Izraelio' vy
riausybė paskelbė, kad Liberijos 
tanklaivis,- plaukiąs su nafta į Iz
raelio uostą, buvo Raudonojoje 
jūroj užpultas ir minosvaidžiais 
apšaudytas iš greitlaivio nežino
mos kilmės. Laive padarytos 
trys skylės, tačiau jis tęsia sa
vo kelionę į Elatho uostą.

Libane Palestinos Išlaisvini
mo Populiarus frontas paskel- į --------- x/ievu varu^ icmctu ia-
bė, jog tanklaivį su nafta Izrae- syti maža j a raide, o jis negalįs 
liui apšaudė jo partizanai. Tank- • taip žemai nukristi, todėl lei- 
laivis yra registruotas Liberi-laivis yra registruotas Liben- džiąa šį kūrinį užsienyje.
joje, tačiau jo savininkai ne-l Solženicinas iš sovietų rašy- 
skelbiami. Laivas statytas 1965 tojų sąjungos buvo išmestas už 
m., jo 38 asmenų įgula yra įvai
rių tautybių, kapitonas —grai
kas.

savo nepaklusnumą ir cenzūros 
nekentimą. Jo knygos labai pa
plito užsieniuose.

Meksikoje studentai 
malšino riaušes

MEKSIKA. — Prez. Echever
ria pavedė vyriausiam prokuro
rui išaiškinti aplinkybes, kurio
se praėjusį ketvirtadienį žuvo 10 
studentų ir 160 buvo sužeisti. 
Demonstracijų dalyviai sako, 
kad juos puolė, policijos pade
dami, dešinieji radikalai, susi
organizavę į “Vanagų” organi
zaciją.

Spauda kaltina ir Meksikos 
miesto merą Dominguez, kurio 
policija nedarė žygų sustabdy
ti dešiniųjų ir kairiųjų studen
tų kovoms.

Dešinioji “Vanagų” grupė tu
rinti apie 1,000 narių, gerai iš
mankštintų ir ginkluotų. Jie 
naudojosi radijo aparatais ir tu-

Sekmadienį prasidėję nera
mumai tęsėsi ir vakar. Grupės 
jaunų meksikiečių daužė krau
tuvių langus, plėšė prekes, degi
no pastatus ir mašinas, lakstė 
gatvėmis su plytgaliais ir tuščio
mis bonkomis. Visa Albuquerque 
policija buvo sumobilizuota ir 
Tautinė Gvardija stovėjo pasi
rengusi įžengti į miestą, jei 363 
policininkai nebepajėgs susitvar
kyti su jaunuoliais. Paskelbtas 
draudžiamas laikas.

“Juodųjų barečių” vadai kal
tina policiją brutalumu. Jaunuo
lių delegacija, vieno kunigo ve
dama, nuėjo į miesto rotušę skų
stis dėl policijos šaudymo. į mi
nią. Meras pažadėjo išaiškin
ti prasižengusius ir juos nubaus
ti. Policija aiškinasi neturėjusi 
pakankamai jėgų jaunuolius ki
tu būdu išskirstyti, todėl turė
jusi panaudoti ginklus. Jaunuo
liai primušė ir šešis fotografus, 
laikraštininkus, kurie bandė pa
tekti į patį riaušių centrą. Mies
te buvo sudeginti 22 pastatai. 
Ginkluoti sargybiniai pastatyti 
saugoti banku, ir viešų, pastatų.

Vakar .Detroite įvyko masinė 
žmogžudystė, kurią policija aiš
kina. Septyni asmenys, trys vy
rai ir keturios moterys buvo ras
ti nužudyti viename name, neg
rų rajone. Visų nužudytųjų 
rankos užpakalyje buvo surištos. 
Policija spėlioja, kad tai kovos 
tarp dviejų narkotikus platinan
čių gaujų vaisius. Detroite šia
me gaujų kare jau žuvo 25 as
menys, tačiau ši ekzekucija su 
septyniais nušautais yra di
džiausia.

Rytų Vokietijos 
komunistų kongresas

BERLYNAS. — šiandien Ry
tų Vokietijoje turi prasidėti ko
munistų partijos kongresas, ku
ris turėjo būti atidarytas jau 
pirmadieni. Atidarymas buvo 
nukeltas dėl to, kad pirmadienį 
negalėjo atvykti sovietų parti
jos vadas Leonidas Brežnevas.

šis įvykis rodo, kaip priklau
somas Berlyno režimas nuo 
Maskvos. Rytų Vokietijoje lau
kiama valdžios personalo pakei
timų. Ulbrichtui dar prieš kon
gresą pasitraukus ir jo vietą 
užėmus Honeckeriui, laukiama 
jam artimų žmonių pakėlimo į 
aukštas partijos vietas.

Kongrese svarbiausi bus eko
nominiai klausimai. Bus kalbama 
ir apie Rytų Vokietijos santy
kius su Vakarų Vokietija. Ho- 
neckeris, kaip ir Ulbrichtas prieš 
jį, kietai laikosi Bonos atžvilgiu 
ir kalba apie visišką ryšių su 
Vakarų Vokietija nutraukimą.

VIENA. — Austrijos prezi
dentas Franz Jonas vėl buvo 
prisaikdintas naujai 6 metų ka
dencijai.

rėję automobilius, kuriais “va
nagai” vaikė kairiųjų demons
tracijos dalyvius Meksikos gat
vėmis.
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SVEIKATOS DRAUDIMAS YRA BŪTINAS KIEKVIENAM
šio krašto medicinos pagalba yya nepakankama, ne

ekonomiška ir menkai tvarkoma.

James Taylor is Raleigh, N. C. sukonstruktavo lodantį narna, ko jk važinėti sausuma,
bet gali ir vandeniu plaukti. Manoma, kad tokie "treneriai" amerikiečiu tarpe turės didelį pa

sisekimu.

TVIRTA SVEIKATA - PASTOJ LAIME 
prate k rewmv pagrindai

JUuiausių nakdn žinių BW.uJUm ptrttUtbm

Ne vyniokime vaton svarbių 
visiems, ypač mažiau pasiturin
tiems, ręikalų. Kelkime viešų-, 
mon netvarkingai teikiamą čio
nykščių medicininę pagalbą. Me
diciniško žurnalo žymus veda
mųjų rašytojas Morris Fish- 
bein, M. D-, kartą (Sept. 4,1970) 
parašė, kad šio krašto pramonė 
pasitarnavo žmonėms, pagamin
dama cukrum aplietus javainius 
(ceręals). Juos, girdi, vaikai no
riai vąlgo. Žinoma, tokios im 
dustrinės pastangos labai ma
žai ką pataisė viso krašto žmo
nių nędąsimąitinimą, nors čia 
maisto kalnai stūkso. Užtai Bąl- 
timorės gydytojas Frederick E. 
Phillips, to pat žurnalo šių me
tų pradžios (Jan. I, 1971) puo
lą minėtą žymų gydytoją-rašy- 
toją,. kąm jis nesprendžia mity
bos sunkenybių iš esmės, o tik 
“cukrum tepa šio krašto rim
tas problemas. “Tai, pagal gyd. 
Philliips, kenkia tiek pačiai me
dicinai, tiek visiems piliečiams. 
Jis toliau tvirtina, kad tiek šio 
krašto gydytojai, tiek jų drau
gija (AMA) yra įsivynioję Į sa
vo savanaudžius reikalus ir už
simerkiu prieš gresiančius šiam 
kraštui ir bendrai visai žmonijai 
pavojus. Žinoma, mes susyk ne-, 
išspręskime visų sunkenybių, 
bet negalima tylėti turint sun-

kenybes prieš akis. Jau vien pri
pažinimas netvarkos medicinos 
pagalbo teikime bus žingsnis pir
myn Į greitesnį tos pagalbos su
tvarkymą šiame krašte. Juk 
yra faktas, kad mitybos ir me
dicinos pagalbos teikimo sunke
nybės pasireiškia ne tik šiame 
krašte, bet ir visame pasaulyje, 
čia vien vaikiškų žaislų pasiū-: 
lynaas sergantiems bei badau
jantiems žmonėms nėra joks žmo 
niškas elgesys.

Milijonai šio krašto žmonių 
neaptarnaujami mediciniškai
Mediciniškiem reikalam skir

tame žurnale American Journal 
of Public Health gyd. George A. 
Silver tvirtina,, kad dabartinė 
šio krašto žmonėms mediciniš
ka pagalba yra nepakankama, 
neekonomiška ir menkai tvarko
ma. Tas gydytojas žino, ką jis 
rašo. Jis yra “executive asso
ciate of the National Urban Coa
lition”. Jis tvirtina, kad mili
jonai šio krašto žmonių nepakan
kamai mediciniškai aprūpinami, 
jei -iš viso jie tokią pagalbą ap
turi. Jis kaltina šį kraštą, kam 
jis nepriima visuotinio sveikatos 
draudimo (national health in
surance). Jau dauguma pramo
nėskraštų tokį savų žmonių 
sveikatos draudimą turi. Anks-

John Pakel Sr., Chicago Taupymo ir Skolinimo. Ben
drovės pirmininkui miyųis, Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovės reikalai, kaip ir iki šioliąi, bus. tvarkomi ga
bios prezidentės Philomenos p. PąkeĮ.

Viskas palieka Pakelių šeimos rangose. Jokių per
mainų nebus. Viskas yra tvarkoj, taip ir pasiliks. Aš esu 
Chicago Savings & Loan- direktorius jau dvidešimt septyni 
metąi ir esu su Taupymo Bendrovės reikąląis gerai susipa
žinęs. Visi direktoriai labai gerai žino, kad Philomena D. 
Pąkęį gabiai ir nuoširdžiai viską tvarko.

— W. B. Sebastian,
, - . Viceprezidentas - direktorius

Direktoriai:
W. B. Sebastian
Charles Beacham-Bachunas 
Albert Kueltzo 
Dr. Raymond Bartz 
Stanley Balzekąs Jr.
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čiau nebuvo jokios vilties šia
me krašte įvesti visuotiną žmo
nių sveikatos draudimą, bet da
bar 
do.

tokia galimybė jau atsira-

Gydytojai žiūrėjo vien 
savų reikalų

Gydytojas Silver tvirtina, kad 
visais praėjusiais metais sveika
tos draudimo reikalais kalbant 
nebuvo atsižvelgiama į pacien
to teises, o vien tik kalbama bu
vo apie gydytojams rūpimus sa
vus reikalus. Nebuvo kalbama 
apie paciento teises gauti reikia
mą medicinišką pagalbą kiekvie
nu atveju, bet apie tai, kaip vi
suotinis sveikatos draudimas pa
lies gydytojo su pacientu santy- 
lius, kaip gydytojas prie tokio 
draudimo galės pasidaryti vals
tybės tarnautoju, kaip, ligoninės 
paims kontrolėn. medicinos rei
kalus, kaip galėtų .privačios ap
draudimo bendrovės, patenkinti 
sergančiųjų reikalus.

. . ■» i i *

Reikalai nesitaiso ir prieš pen
kis nųetus įvedus Medicare.'Nei 
pakankamai seneliai gauna me
diciniškos pagalbos, hėi ji buvo 
tinkamai pagerinta.' Medicare 
tik pakėlė neišpasakytai gydy
mosi iškaščius. Užtai gyd. Sil
ver reikalauja dviejų dalykų: 
1. reikia geresnio’medicininės 
pagalbos teikimo, 2. modernus 
mediciniškas patarnavimas turi 
būti kiekvienam prieinamas.

Nuo 1913 metę mediciniškas 
patarnavmąs nuolat keičiasi

Visais sveikatos teikimo’ rei
kalais buvo rūpintasi. Ir.net da
bar nieko staigaus neįvyko svei
katos reikalų tvarkyme. Senas 
būdas medicinos teikimo išny
ko. Komerciniais pagrindais Įsi
kūrusios klinikos ima užleisti 
vietą grupinei mediciniškai prak
tikai. Atsirado įvairūs draudi
mo vienetai: Kaiser Permanent

PER ANNUMPER ĄNNŲM

/Q PER ANNUMQ PER ANNUM <0 PER ANNUM

OF $500Q OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES * 
OF $10QQ 

ONĘ YĖĄR MATURITY

Chicago Savings
and Lotą Am o cit t i

INSURED

.;U

(intradermally), po odą ir į 
raumenis. Jau >po keturių v»- 
landų nuo suleidimo minėtų vais
tų, pacientas pajunta, kad nėra 
skausmo ir nesivysto toliau gan- 
grenavimas- Patinimas po pa
ros praeina ir temperatūra kren
ta. Ne visi gydytojai šitą gydy
mą žino — čia yra asmeninis vie
tų) iš Nebraskos gydytojo paty-

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

4 MONTH maturity

ON ?0 DĄY NOTICE 
1 Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
u ACCOUNTS

ptVIOENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY,

Chicago Savings and Loan Assn
JOHN PAKEL, Sr. Chiirmin of the Boord Mrs. PHIL

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575 1
HOURS] Mon. 12 K M. to 8 F. M. Tort. » to 1 Thurs. 4 FrL 0 to 8. Sat

PAKEL, President

& to 12:30
v

planas, Blue Cro^s, Blue Shield, 
seneliams pagalbos teikimo pla
nas ir pagaliau Medicare. Įvai
riose valstijose šiame krašte vy
rauja Įvairūs' įstatymai sveika
tos teikime. Veteranai. aprūpi
nami mediciniška pagalba. Pri
vačios nelaimingų 'atsitikimų 
(accidents) ir ligotumo draudi
mo bendrovės išaugo į milžiniš
kas įstaigas; Aišku/kad tai yra 
nuolatinis keitimasis' mediciniš
kos pagalbos. Keičiasi, ir gydy
tojo su ligoniu santykiai...

Visuotinis sveikatos draudimas 
yra neišvengiama būtinybė

Ligoninės jau samdo visą lai
ką joje dirbančius (full-time sa
laried) gydytojus. Pirmosios pa
garbos centrai ligoninėse darosi 
ne ligoninėj esantiems pagalbos, 
teikimo vietovės.:.. Universitetų 
medicinos mokyklos turi savas 
mokymo ir tyrimo vietoves — 
ligonines. Jos ; didžią dali ser
gančiųjų aptarnaujaj Nuolat 
keičiantis mediciniškai pagalbai, 
dabar rimtai susirūpinta sveika
tos draudimu visiems. Gyd, Sil
ver tvirtina, kad toks visų pi
liečių pilnas sveikatos draudi
mas nekainuotą daug daugiau, 
negu dabar tokiam reikalui iš
leidžiama. . Tik reikia tinkamai 
lėšas tvarkyti: Sumažinimas ne
reikalingo ligoninėse gulėjimo 
būtų viena gera visuotinio drau
dimo savybių. Tada galima bū
tų daugiau skilti gydytojų bei 
gailestingų seserų ligonių prie
žiūrai. Dabar visur trūksta me
diciniškojo personalo. Gydyto
jai netiria tinkamai ligonių be 
ligoninės, visi siunčiami Į ligo
nines. Jos užverstos menkes
niais ligoniais, dėl to kenčia be 
reikiamos pagalbos sunkesnieji 
ligoniai. Pagal gyd. Silver, ne
būtinai sveikatos reikalus ad
ministruoti turi gydytojai, li
goninės; gal. sešerys ir kiti trys 
milijonai šiame krašte medici
nos srities profesionalų. Jo pla
nas yra visų sveikatos reikalų 
administravimą pavesti vals
tybininkams, ne'gydytojams bei 
ne' kitiems profesionalams, mat, 
tie; pagal gyd.; Silver, iki šiol 
pasirodė esą savanaudžiai ir tik 
savus reikalus ’fciną. Gydytojų 
administratorių-'darbą turės už
imti American" Public Health 
Association. ‘

Pasiskaityti. Medical World.
News, Jan, I, 1971.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

’ Voro įkandimo gydymas
# ‘ “cortisonu”
Klausytas, Prašau paaiškinti, 

kaip geriausiai padėti voro. įkas
tam žmogui, kurio oda ima tin
ti, raudonuoti po įkandimo (spi
der bite). - *

Atsakymas. Rudojo voro įkan
dimas yra pavojingas. Įkandi
mas turi būti atpažintas ir kuo 
greičiausiai gydomas. Pradžio
je mažas įkandimas gali atrody
ti visai nekaltu, nepavojingu. Jei 
negydysim — toji maža vieta 
įsivystys Į~ didelę votį, nekrozą. 
Kad turėtume pasisekimą to
kio įkandimo- gydytame, turime 
gydymą pradėti vėliausiai dar 
72 valandoms nepraėjus. “Cor- 
tizonas” geriausiai tvarko voro 
įkandimo pasėkas (spinder bite). 
čia paduosime visų žiniai sėk
mingą gydymą nuo. tas šią va
sarą galinčios pasitaikyti nege
rovės. Suleidžiama trys ad,atos 
“cortisono”. Kiekvienas leidi- 
mas po keturis miligramus cor
tisono (dexamethasone); Į odą

Kareivių išradingumas — 
žmonių neapdairumas

Klausimas. Baisu kas daro
si dabar Vietname esančių karių 
tarpe, jie narkotikus vartoja ir 
prezidentas Įsako juos prievar
ta gydyti nuo narkomanijos 
pirm negu jie grąžinami Į na
mus. Dabar paskelbta, kad ka
reiviai. varto ją naują chemikalą 
C-4 savam narkotizavimuisi. Kas 
tai čia per daiktas?

Ątsąkymas- Chemikalas C-4 
yrą sutrumpintas vardas sprogs
tamosios medžiagos. Visai ne- 
narko.tizavįmuisi kareiviai šį 
chemikalą vartoja. Be reikalo 
nesiorientuojantiėji apšaukė ka
reivius narkomanais, vartojan
čiais naują priemonę C-4. Tik
rumoje chemikalas C-4 turi, 
reikšmės dar ir kitose dviejose 
srityse. 1. -Įtrintas Į dantų pa
viršių, palieka blizgančius ir. 
švarius dantis. 2. Daug švarbes-

nįs yeiJąP1*3 šis: po kelių mi
nučių P° to chemikalo išgėrimo 
ima kareivį krėsti šaltis. Jo tem
peratūra pakyla: atrodo, kad ką- 

' reivis susirgo maliarija. Jis iš 
kovos lauko vežamas ligoninėn. 
Kadangi po maliarijos išgydymo 
kartais atkrintama, bet krauju- 
je maliarijos parazitų neran
dama, tai tokie kareiviai palai
komi maliarikais. Tai tęsiasi ke
letą dienų. Mūšis jau būna pa
sibaigęs ;----- mūšio draugai es
ti sugrįžę į savo bazę. Tie simu
liantai irgi nepraranda savo drau 
gų tarpe blogo vardo:-jie-laiko
mi mūšyje dalyvavę, tik atkri- 

■ tę maliarijos ligon. -Matom, kad 
čia nėra narkomanija, tik karei
vių išradingumas išvengti var
go.

ŽEMAITIS IR ESKIMAS
Panašūs anekdotai; 1) Ka pri- ' 

kropiau šiaulytį, rupūžę, ta pri- 
kropiau: dvi veršinas už veiną 
pardaviau 12) Du prekybos agen
tai giriasi ką pardavę eskimams. 
Vienas sako: Aš eskimams par
daviau tris tuzinus šaldytuvų, 
dabar važiuoju atostogų! Ant
ras sako: “O aš vienai eskimei 
kuri norėjo iškilmingai palai
doti savo mirusį -vyrą, Įkapėms 
pardaviau kostiumą su dviem po
romis kelnių!

ta

DEDEŠ ŠERNO GYVENIMO BKLOŽM
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę Šerną 
asmeniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi i 
jo paskaitų. Dabar jie gali paskaityti, gražiai surašytą Dė- 
aes šerno gyvenimą.- Jiems bus įdomu prisiminti senus lai
kus ir pasiskaityti graziti istorijų. Naujai atvykęs lietuvis . 
galėtų žiemos pasiskaitymams nupirkti Antano Rūko para
šytą - Vienišo, žmogaus Gyvenimą - Dėdės Šerno gyvenimo 
bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimeną ir pa
žinojo, o naujiesiems ateiviams, ' jaunimui, rašytojo A. 
Rūko lengvas, vaizdus gražia literatūrine forma pasakojp- 
mas duos, progos susipažinti su m,ūsų pirmųjų išeivių švie
suolių gyvenimu ir jų kieta, ideologine veikia.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS' GYVENIMAS,' 
Juozo. Adomaičio ~ šeno gyvenimo- bruožai. -'Kleido Ame
rikos Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, 1962 in. 206 pslM -

GAUNAMA “NAUJIENŲ^’ ADMINISTRACIJOJE

Good attentions never saved a penny.

Verda darbas visose sveikatos 
reikalais besirūpinančiose 

vietovėse <t -

Verda darbas šio krašto ad
ministracijoje, kongrese ir pra
monės išlaikomose draudimo 
vietovėse: visi lenktyniaują vi
suotinio sveikatoj draudimo'pla
nų paruošime. Reikia visiems 
savus reikalus apginti ir kartu 
piliečių reikalavimus sveikatos 
srityje patenkinti. Pažiūrėsim 
kas iš jų užims tyriausio. vadovo 
sveikatos rėikaįubšė vietą šia
me krašte. Visūotinis sveikatos 
draudimas šiame krašte jau ima 
pirmuosius savos aušros spindu
lius rodyti, nežiūrint organizuo
to kai kurių gydytojų ir jų or
ganizacijų didžiausio protesto.

I š y a d a. Visi kultūringi 
kraštai j-aų senai.įsivedė visuo
tinį sveikatos draudimą. Ten 
darbininkams susirgus, jokių iš
laidų nereikia daryti — tas ap
saugo žmogaus ateitį.

aside from year check each payday and

intnrnatic saving power.
After aB, įt’ą hard to spend money you

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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crerimkted.
And it’s abaost effortless. Afi you do is

Oh, yea’s toach it someday. Foe that 
house, or dream vacation, or for your 

. kids’ coOege education. - .
And now there’s a bonus interest 

rate on all U. S. Savings Bonds—for E 
Bonds, 514% when held to maturity of 
5 years 10 months (4% the first year). 
That extra payable as a bonus at 
maturity, applies to all Bonds issued 
tince June 1, 1970 . , , with a compą-. 
rable improvement for all older Bonds.

So think k over. The Payroll Savings 
Plan- It’s a small effort, but it’s a big 
commitment. For-you and your country.

Wee stock inAmenco.
higher poying US SoeingiBansk.
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A. L TAUTINĖS S-GOS GYVAS IR

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos dvyliktasis seimas įvyko 
1971 m. gegužės 29 ir 30 d., 
Philadelphijoje, Pa.

Seimas pradėtas iškilmingu 
posėdžiu. Prezidiumą sudarė 
vietos skyriaus pirm. V. Mato
nis, seimui rengti komiteto pirm. 
V. Gruzdys, kun. Sakalauskas, 
Naujosios Vilties redaktorius 
dr. J. Balys ir S-gos valdybos 
pirm. T. Blinstrubas bei nariai: 
V. Mažeika, K. Pocius ir M. Šim
kus.

Atidaromąjį žodį tarė seimui 
rengti komiteto pirm. V. Gruz
dys. Sveikino seimo šeiminin
kas, Philadelphijos skyriaus 
pirm. V. Slatonis ir tolimesnį 
seimo vedimą perdavė Sąjungos 
pirm. T. Blinstrubui. Invokaci- 
ją sukalbėjo kun. K. Sakalaus
kas, o himnus sugiedojo O. šal- 
ciūnienė.

Sąjungos pirmininko žodis
T. Blinstrubas savo žodyje pa

sidžiaugė gausiu dalyvių skai
čiumi, pasveikino skyrių atsto
vus ir svečius. Pažymėjo, kad 
Tautinė S-ga visą laiką savo vei
kloje siekė visų lietuvių dar
naus ir vieningo darbo. Sąjun
gai rūpi ne vien politiniai tiks
lai, bet nemažiau lietuvių kul
tūra ir lietuvybės išlaikymas.

Sąjunga atidžiai seka oku
pantų dedamas pastangas susilp
ninti tremties lietuvių veiklą bei 
skaldyti vieningą darbą ir griež
tai reaguoja. Sąjunga stovėjo 
•ir tebestovi už pilną nepriklau

somos Lietuvoj atstatymu o 
visus tuos, kurie nori priside
rinti prie aplinkybių ir gal ne
sąmoningai pasitarnauja .oku
pantų tikslams, kviečią atsisa
kyti nuo ardomojo darbo ir jung
tis į bendrą frontą prieš Lietu
vos pavergėją.

Garbės nariai
Sąjungos pirm. T» Blinstrubui 

pasiūlius, aklamacijos būdu, bu
vo išrinkti į garbės narius dr. 
Juozas Bartkus iš Chicagos ir 
poetas Nadas Rastenis iš Bal
timorės. Abu šie asmenys yra 
nusipelnę ne vien Tautinei S-gai, 
bet ir visai lietuviškai visuo
menei. Abu yra aktyvūs lietu
vių kultūriniame ir politiniame 
gyvenime.

Mirusių narių pagerbimas
Mirusių narių sąrašą paskaitė 

viceprm. V. Mažeika ir atsistoji
mu bei susikaupimo minute mi
rusieji buvo pagerbti.

Paskaita

Paskaitą — Tautinė idėja lie
tuviškos išeivijos veikloje — 
skaitė dr. Jonas Balys, “Nau
josios Vilties” redaktorius. Pa
skaitininkas iškėlė gana drąsių 
teigimu, neįprastų mūsuose pa
sisakymų. Savo žodyje jis-pa
lietė mūsų veiksnių struktūrą, 
veiklą bei refpnnas. Palietė jau
nimą, egzilinės vyriausybės su
darymą ir kt. Vėliau, darbo po
sėdžio metu, iškilo gyvos disku
sijos dėl jo teigimų.

Škoty fotografas Lewis McLeod buvo nuvažiavęs į komunistinę Ki
niją, kur jis padarė nemažai filmy ir fotografijų. Čia jis matomas 

prie Didžiosios Kiny sienos.

Sveikinimai

Sveikinimai buvo tik raštu. 
Būdingesnius ar tik jų ištrau
kas paskaitė vicepirm. V. Mažei
ka. Sveikinimų buvo gauta per 
30.

Tikroji Brazilija
Dr. Armonas savo kelionių j 

Pietų Ameriką aprašyme — 
“Ąnąpus Andų Amazonės” 
Brooklyno “Darbininke” be kt. 
rašo:? • JL.

i rai — kraugeriai šikšnosparniai, 
jo žemėje, medžių ir vandens pa- 
1 šaulyje, karaliauja nuodingiau
sia- irT tiaišiaūšia, iki 7- pėdų il- 
gipi ^jYątė’‘'biLshpp»Ht<er’’ ir tin-, 
guš,; Bo pėdų4 -ilgio, - Smaug
lys (“a<įaęorK|ą”]f. kufB bę ,dį-. 
delio vargo gali * praryti‘ ’ mažą 
jauną briedį.-- ^Aligatoriai ir boa 
smaugliai papildo ,tą karaliją; 
bet "baisiausias sutvėrimas yra | 
‘piranhą’.; tai vienos pėdos ilgio 
žuvis, turinti aštrius didelius 
dantis, labai plėšri. Tokios žu
vys būriais užpuola žmogų ar 
gyvulį ir per trumpą laika visiš- 

I j^dirv,0J’e. tenkinamasi talkinti kai suryji> palikdamos tik 
kaulus. . r

! Didžiausias žmogaus priešas 
Amazonėje yra milžiniško dydžio 
vabzdžiai, termitai ir skruzdė
lės, kurios, keliaudamos pulkais, 
sugriaužia namų stulpus, suėda 
batus ir žmonių drabužius. Ten 
veisias žiogai, kurie yra žvirb
lio dydžio, o vorai, kaip baisioji)

Gyvūnijos karalija”
Iš Amazonės srities įvairios 

gyvūnijos pažymėtini jaguarai, 
juodosios pumos, briedžiai ir 
vandens graužikai. Naktimis ore 
viešpatauja milžiniški vampy-

ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau mus žudė kulkomis, dabar

— daina. PreL J. Kučingis
Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams. įnirusiems kankinių 

mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisvę, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus pažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vykdoma genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistinę spaudą ir pirkti leidinius, ob
jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą: u -

Liudas Dovydėnas, MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 
intymūs duomenys apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vytautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas. 273 psl., kaina 5 dol. Jame aprašoma kaip bolževikai .valdo ir 
vargina žmones pavergtoje Lietuvoje.
___ Jurgis Gliaudą, SIMAS.. Platus literatūrinis aprašymas apieJ5imo 
Kudirkos pabėgimą ir jo išdavimą rusams. Tragedija įvyko bendra- 
darbiautojų ir tiltų statytoju su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičiantį komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas, 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vyriausvbės kapituliacija prieš bolševikus ir jos na-^ 
rių elgesys tragiškose dienose.

Stefanija Rūkienė, GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkią pavergto lietu
vio dalią. Aprašymo būdas ir stilius prilygsta geriausioms garsiosios 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei
džiant Lietuva, bėgimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk
lose, Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas,. PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl., $4,00.

Č1KAGIETĖS {SPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašymai, ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1,00. Yra taip pat 
išversta į anglų kalbą.

K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETŲ SĄJUN
GĄ. §i knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl., 
$1.00.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU f VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00. ”

D. Kuraitis, KELIONĖ Į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabuma neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas. VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl., $1.00.. Didžiojo klasiko mintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio TJ ANEKDOTUS. 
52 psl., $1,00.

Šie ir kiti leidiniai yra gaunami
NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

Darbo posėdis.

Darbo posėdžiams vadovauti 
buvo sudarytas prezidiumas iš 
šių asmenų: pirmininko Jono 
Jurkūno ir vicepirmininkų: Dū
dos iš Los Angeles, J. Bačansko 
iš Baltimorės, E. čekienės iš 
New . Yorko ir Al. Laikūno iš 
Cleveland©. Sekretoriatan: Jo
nas Mockus, Gustavas Palaitis 
ir Juozas Maurukas. Be to, su
darytos šios komisijos: manda
tų, registracijos, nominacijų ir 
rezoliucijų:- i

! Altos skyriams. Kultūrinėje vei
kloje daugiausia pasireiškė kny- 

, gų pristatymu, rašytojų pami- 
' nėjimu, dailės parodų rengimu, 
jaunimo klausimais ir t. t.

Naujų organų rinkimai

Nominacijų komisijos siūly
mu Sąjungos pirmininku vien- 

: balsiai išrenkamas trečiam ter- 
1 minui Teodoras Blinstrubas,. o 
nariais: Kazys Pocius (taip pat 
trečiam terminui), Kazys Ka
sakaitis, Algis Modestas ir Sta
sys Virpša. Revizijos komisi- 
jon: dr. J. Juodikis, P. Vėbra 
ir M. Šimkus. Taip pat sudary
ta ir Sąjungos Taryba.

Nutarimai
Nutarimus perskaitė Bronius 

Tiškus. Nutarimai bus paskelb- 
vėliau spaudoje ištisai.

Baigiamosios pastabos
A. L. Tautinės Sąjungos sei

mas buvo gausus dalyviais (ne
žiūrint, kad ruoštas pačiame kon
tinento pakraštyje), darbingas 
ir vieningas bendrais lietuviš
kais klausimais. Diskusijos bu
vo gyvos, bet korektiškos, ne
užgaulios. Philadelphijos sky
rius, ypač seimui rengti komite
tas (V. Gruzdys ir V. Matonis) 
seimą organizavo gerai ir pats 
seimas praėjo nuoširdžioje

Nuo

ti

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

Pranešimai

Pranešmus padarė Sąjungos 
pirm. 'Tr Blinstrubas apie bend
rą veiklą, o iždininkas Mečys 
Šimkus — apie finansus. Revizi
jos komisijos aktą perskaitė 
Bronius Kasakaitis. Be plates
nių diskusijų, Sąjungos organų 
veiklą, seimo dalyviai vieningai 
patvirtino.

(Vienos valandos pertrauka).
Po pertraukos pranešimus pa

dalė .Sąjungos atstovai kitose or
ganizacijose: Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio atstovas Vlike dr. Bro
nius Nemickas, Amerikos Lie
tuvių Taryboje — Eugenijus 
Bartkus ir Teodoras Blinstrubas 
ir Balfe — Emilija čekienė. 
žurnalo “Naujosios Vilties” rei
kalais pranešimus padarė: V. 
Mažeika — istorinė apžvalga, 
Bronius Kasakaitis — finansi
nė padėtis ir dr. Jonas Balys — 
redakciniai reikalai. Visus pra
nešimus apjungė Sąjungos pirm. 
T. Blinstrubas. Apie Lietuvių 
Tautinius Namus, Chicago] e, 
pranešimą padarė Jonas Jurkū
nas. Namai nupirkti, bus pri
taikyti lietuvių reikalams ir už 
trejetos mėnesių bus atiduoti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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

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

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

čekj ar Money orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608

naudoti. Prašė visokeriopos pa-] 
ramos ir talkos.

Diskusijos
Gyviausios diskusijos iškilo 

dėl Amerikos Lietuvių Tarybos 
ir Amerikos Lietuvių Bendruo
menės santykiu bei veiklos sričių 
pasiskirstymo. Papildomai buvo 
išklausyta ir JAV Lietuvių B-nės 
C. v-bos narių Algimanto Gečo
ir Juozo Garlos pranešimai. Dis- draugiškoje dvasioje, 
kusi jos buvo gyvos, bet ne pik
tos. Diskusijoms užsitęsus 
(priartėjo pokylio laikas) buvo

Banketas

Frank Zogas, President

ir

Passbook Savings 
All accounts com-. . 
pounded daily — 

paid quarterly

TT“

(priartėjo pokylio laikas) buvo Atskirai tenka prisiminti.,ir 
padaryta pertrauka ir sutarta laisviau praleistą laiką bei po 
duoti pakankamai laiko šiems' darbo posėdžių užtarnautą at

gaivą — pokylį. Pokylis buvo 
šaunus, labai gražioje ir erdvio
je salėje. Svečius sveikino ir 
pristatė Vincentas Gruzdys, o 
padėkos žodį tarė Teodoras. 
Blinstrubas. Svečius linksmino 
čikagiškiams gerai pažįstama 
solistė Vanda Stankienė ir Neo- 
lituanų orkestras, vadovauja
mas Algio Modesto. ■ “

klausimams apsvarstyti kitos * 
dienos darbo posėdyje.

Po banketo Į darbo posėdį da
lyviai susirinko gana punktua
liai. Pirmininkaujantis J. Jur
kūnas, atidarydamas posėdį pri
minė, kad dar yra neužbaigtų 
reikalų iš praeito posėdžio ir 
prašė seimo dalyvius bei sve
čius pasisakyti rūpimais klau
simais. Į posėdį atvyko ir pats 
LB-nės C. V-bos pirm. Vytau
tas Volertas. Gavęs žodį, pla
čiau nušvietė LB-nės C. V-bos 
padarytus ėjimus bei užmojus. 
Prašė duoti laiko esamiems ne
sklandumams išlyginti ir tarp- 
organizacinį susipratimą įgy
vendinti.

Amerikos Lietuviu Tautinei 
Sąjungai labai rūpi šių dviejų 
organizacijų santykiai. Tautinė 
Sąjunga yra viena iš pagrindi
nių 4 organizacijų, sudarančių 
Altą, o sąjungos nariai yra ak-j 
tyvūs bendruomenininkai. Dau-į 
gelyje vietovių sąjungos nariai! 
įeina ir j Alto skyrių valdybas 
ir į LB-nės apylinkių valdybas. 
Tad šių organizacijų geras tar
pusavio sugyvenimas yra labai 
svarbus ir būtinas.

Reikia pasitikėti abiejų orga
nizacijų vadovų gera valia ir 
lietuviškos veiklos supratimu. 
Nors diskusijos užsitęsė ilgai, 
bet buvo nuosaikios ir pozity
vios.

Skyrių atstovu pranešimai

Pranešimus padarė seime da
lyvaują skyrių pirmininkai ar 
atstovai. Iš visų skyrių savo 
veikla išsiskiria Bostono skyrius, 
turįs savus namus ir ruošiąs 
dažnus kultūrinius subatvaka- 
rius. Taip pat gražiai veikia ir 
tolimasis Los Angeles skyrius, 
taip pat turįs savo pastogę. Prie 
veiklesniųjų skyrių reikia pri
skirti East Chicagos, Chicagos, 
East St. Louis, New Yorko, Cle
veland©, Baltimorės, Philadel
phijos ir kt. Apie skyrių veiklą 
kalbėjo Bronius Tiškus. Skyrių 
veikla daugiau ar mažiau kryp
sta kultūrine kryptimi. Politinė- i

tarantula, yra delno didumo.
Musių ir uodų spiečiai labai 

skausmingai kanda, netgi ir pro 
drabužius, ir palieka lengvai 
užtęršianias žaizdaą. . ■ ' j

Amazonės srities-bitės neturi 
geltonio; jos negelia< nei žmo
gaus, nei gyvulio. Ret jų spie
čiai ‘‘mėgsta prakaituotą žmo
gaus odą ir gleivines, šimtai jų 
prilenda į nosį, ausis, gaivą, 
barzdą ir L kitas plaukuotąsias 
kūno dalis. Tokios baisybės ap
sėstas, nuo bičių ūžimo ir nie
žėjimo žmogus gali išeiti iš pro
to.

Amazonės plotai yra garsūs 
gumos medžiais, riešutais ir ypa
tinga medžių rūšimi, iš kurios 
dalomi geriausi ir brangiausi 
pasaulyje baldai.

a Restorane svečias: 
ta man padėjote šlapią 

Padavėjas: Tai yra 
padėta sriuba.

“Tams- 
lėkštę... 
tamstai

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SCS32 

PHONE: 2544470

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

Dgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS 
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų. 
Kieti viršeliai 84,00, minkšti — 83.00. 1

, ' į ’ , , t t . f , f

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki- ; 
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu: ,

1739 So. Halsted'Street, Chicago, Illinois 60608

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! NSURED

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.

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St. Chicago, HL 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■■■■I
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Pagerėjimo belaukiant
Amerikos pašto patarnavimas vis dar tebešlubuoja. 

Nekalbant apie laikraščius ir kitus antros ir trečios rūšies 
siuntinius, kurie pristatomi labai pavėluotai (kartais net 
į kelintą dieną), dažnai kelionėje pusėtinai užtrunka ir 
laiškai. Vadinasi, ir jų pristatymas nėra toks, koks tu
rėtų būti. Ir tai nežiūrint to, kad jų ir kitų siuntinių 
siuntimas nuo praeito mėnesio žymiai pabrango. Sakysi
me, laiško pasiuntimas dabar jau kainuoja aštuoni centai, 
vietoje šešių.

Tai tokia padėtis yra su dabartine Amerikos pašto sis
tema, kuri jau baigia savo dienas ir bus, galima sakyti, 
iš pagrindų reformuota. Dalykas tokis, kad jau po šių 
metų liepos 1 d. Amerikoje pradės veikti nauja pašto sis
tema, kuri pavaduos dabartinę. Pašto reikalus tvarkys 
nebe generalinis pašto viršininkas, bet speciali korpora
cija, savo rūšies valdžios -agentūra, atseit, pašto tarnyba.

Generalinis pašto viršininkas būdavo vienas iš vai-.

davo savarankiškai veikti ir vis turėdavo gauti sutikimą 
iš kongreso. Jos rankos buvo surištos net vedant derybas

Vadinasi, pašto patarnavimas jau pabrango <ir tai 
gana žymiai), bet kol kas mažai tesimato pagerėjimo. 
Gal tik kiek pagerintas oro paštu siunčiamų laiškų prista
tymas, — tokie laiškai (o jų per metus Amerikoje pasiun
čiama du bilijonai su viršum, jau stengiamasi pristatyti 
kitą dieną po išsiuntimo. Už ta paspartinimą siuntėjai 
turi mokėti vieną centą daugiau (atseit, vienuolika centų 
vietoje dešimties).

džios kabineto narių. Savarankiškai jis negalėdavo pašto 
reikalų tvarkyti, negalėdavo net pasirinkti tinkamų paš
to viršininkų Įvairiems miestams. Tie viršininkai pap
rastai būdavo rekomenduojami senatorių. Į jų kvalifika
cijas mažai tebūdavo atsižvelgiama: pašto viršininkais
daugiausia būdavo skiriami tokie asmenys, kurie rinki
mų metu pasitarnaudavo renkamiems kandidatams.^

Savaime suprantama, kad dėlei tokio pašto viršinin-- 
kų paskyrimo nukentėdavo ir pašto patarnavimas. Kita 
blogybė būdavo ir ta, kad pašto administracija negalė

su pašto tarnautojais dėl algų pakėlimo. Atsiminkime tik 
laiškininkų streiką, kuris visame krašte suparaližavo paš
to patarnavimą. O tai atsitiko dėl to, kad pašto admini
stracija buvo bejėgė savo iniciatyva su streikininkais su
sitarti. Kongreso kišimasis Į pašto administravimo reika
lus buvo jaučiamas net ir-smulkmenose. Visa tad supran

tama, kodėl pašto patarnavimas priklausąs tokiame žy
miame laipsnyje nuo politikavimo ir politikierių, negalėjo* 
tinkamai veikti.

Nuo liepos 1 d. visos tos negerovės, reikia tikėtis, bus 
pašalintos. Kaip jau minėjome, pašto tarnyba tvarkysis 
korporacijos pagrindais. Jos veikimas palyginti, bus gana 
savarankiškas. Jai nereikės dėl mažmožių ^tartis su poli
tikieriais ir ieškoti jų malonės. Nebus jos rankos surištos 
ir parinkime pašto pareigūnų bei įvairių tarnautojų. 0 
tai reiškia, kad ji galės pasirinkti kvalifikuotus asmenis 
Įvairioms pareigoms. Tai reiškia, kad patronavimui bus' 
užkirstas kelias {bent reikia taip manyti).

Numatomos ir Įvairios reformas naujojoje pašto sis
temoje. Sakysime, planuojama Įsteigti Amerikoje dvide
šimt vienas mechanizuotas centras. Tų centrų tikslas-bus. 
paspartinti siuntinių pristatymą. Didesnių miestų pas-: 
tuose bus siuntinių paskirstymas atliekamas ^automatinė
mis mašinomis. Tai ne tik prisidės prie pagerinimo pašto 
patarnavimo, bet, kaip apskaičiuojama, sutaupys .apie 300 
milijonų dolerių per metus.

Dabartiniu laiku iš New York-o pašto siunčiami siun
tiniai Los Angeles pasiekia maždaug po 18 dienų. Teigia-, 
ma, jog po liepos 1 d. tokie siuntiniai iš New Yorko pa
sieks Los Angeles po septynių dienų.

Bet ar taip bus, ar ne, — tai, žinoma, kitas klausimas/ 
Dažnai yra daug lengviau pažadėti, negu ištesėti. Ta-; 
čiau, kaip ten bebūtų, bet reikia tikėtis, jog po liepos 1-d. 
Amerikos paštas pradės tinkamiau veikti ir ‘teikti geresnį; 
patarnavimą. To tikėtis reikia dar ir dėl to, kad už pašto* 
patarnavimą teks žymiai brangiau mokėti.

trims mėnesiams —_______$6.00
vienam mėnesiui$2.00

Kanadoje:
metams  $22.00 
-pusei metų  $12.00 
vienam mėnesiui $3.00

Užsieniuose:
metams $23.00 
pusei metų $13.00 
viena m mėnesiui „ - $3.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money

GAUSUS PROTESTO S U SLINKIMAS
Chicagos lietuviai davė tinkamą atsakymą 

vadinamajam ‘"lietuvybės slopinimo komitetui”
Vienas svarbiausių praeito

sekmadienio įvykių Chicagoje 
buvo Gage Parko salėje įvykęs 
Chicagos lietuvių susirinkimas 
tikslu duoti atsakymą j vysku
po Brizgio būrio klebonų ir tri 
jų minkšto kaulo pasauliečių 
“ad hoc komiteto” iššūkį, pa
skelbtą šiomis dienomis per 
“Draugą”, kur šie vyrai (ir 
viena moteris) pasišovė “at
stovauti” Chicagos lietuviams, 
bandė suniekinti Lietuvių šv. 
Kazimiero kapinių sklypų sa
vininkų draugiją ir LB Pasau
liečių teisėms tose kapinėse 
ginti komitetą.

Gage Parko fieldhouse salė 
yra nemaža, tačiau tiek žmo
nių prisipildė, kad teko iš kitų 
kambarių sunešti kėdes ir jas 
sustatyti praėjimuose ir pasie
niais, ir tai dar daugeliui te
ko stovėti.

Susirinkimui pirmininkavo 
LB Chicagos Apygardos pirmi
ninkas Jonas Jasaitis. Praėjo 
jis nepaprastai gyvai ir jaudi
nančiai. Pagrindinis kalbėto
jas buvo minėto LB Komiteto 
pirmininkas Algis Regis, kurs 
susirinkusiems perskaitė ištisą 
tą “Drauge” paskelbtąjį “Pra
nešimą” ir pavaizdavo, kas 
per vieni yra itą “pranešimą” 

pasirašiusieji ir kokie intere
sai juos vertė tokį suktą raštą 
pasirašyti. Buvo nepaprastai 
daug kalbėtojų iš publikos ir 
dėl to susirinkimas užtruko 
geras pora valandų, žmonės 
kalbėjo labai susijaudinę dėl 
savo dvasiškių hipokrizijos ir 
nelietuvių interesams pataika
vimo. žinoma, žmonės gali 
kalbėti ir jaudintis, jų '“dva
sios vadai” dėl to nesijaudina, 
nes ir šiame didžiuliame susi
rinkime nesimatė nė vieno 
dvasiško veido. Tačiau klydo, 
kas taip manė. Pasirodo, kai 
kam vis dėlto parūpo, ko ten 
tie lietuviai karščiuojasi.

JANKAUSKO — JEROME 
NUŠVILPIMAS

Nei iš šio, nei iš to prie pre
zidiumo stalo atsistojo visoje 
šioje kapinių byloje ne iš tei
giamos pusės pasižymėjęs Dr. 
Jerome, dabartinis Katalikų 
federacijos pirmininkas. Jis 
tuojau paprašė pirmininkau
jančio J. Jasaičio balso ir ran
kas į kelnių kišenes susikišęs 
bandė kalbėti, pradėdamas žo 
džiais: “Mes lietuviai esame 
mažuma...

Nepaisant pirmininkų Jasai
čio ir Regio prašymų išklausy 

ti ir “kitos pusės”, ir atkaklaus 
paties Dr. Jerome ištvermingu 
mo, visoje salėje kilo neapsa
komas triukšmas,’ kurs ne tik 
nemažėjo, bet vis smarkiau di 
dėjo. Kažkam iš publikos šau 
kiant, “ko iš jo laukti gero lie
tuviams, kad jis net savo tėvų 
garbingą pavardę pakeitė į ai
rišką”, Dr. Jerome nuėjo į ki
tą salės galą, tačiau išstovėjo 
per visą susirinkimą ir stoiškai

MOTERYS LIEKA MOTERIMIS
Kaip Roberto Kennedy žmona pagelbėjo 

išpranašauti savo vyro likimų
Žinomas lenkų Dziennik Polski 

feljetonistas Londone Stan. Za- 
linski paskelbė gautą iš Kaza
nės, SSSR, komsomolų laikraščio 
ten paskelbto rusų poeto Jevtu- 
šenko atsiminimų tekstą, kaip 
jis važinėdamas JAV-bėse sykį 
buvo senatoriaus Roberto Ken
nedy svečias ir kokį ten gavo įs
pūdį.

Jevtušenko buvęs pakviestas 
į Roberto Kennedy 42 metų am
žiaus sukaktuvių vaišes, kur ga
vęs pasikalbėti vienas ant vieno 
akis į akį su senatorių.

Kristaliniai šampano stiklai
Besikalbant “tet-a-tet”, Jev

tušenko intymiai paklausęs Ken
nedy:

“Pasakyk man! Ar iš tikrųjų 
nori “būti prezidentu? Man atro
do, kad tai yra nedėkingas už
siėmimas.

“Žinau”, atsakė Kennedy nu
sišypsojęs. Tuojau surimtėjo ir 
pridūrė:

“Norėčiau toliau tęsti savo 
brolio darbą”.

“Tokiu atveju išgerkime už 
tavo užmojo pasisekimą”, sušu
ko Jevtušenko. “Bet kad taip 
tikrai įvyktų —turime pagal se
ną rusų paprotį išgerti taures 
iki dugno neatitraukiant taurių 
nuo lūpų, o po to taures iš visų 
jėgų trenkti į grindis”.

Tai išgirdęs Robert Kennedy 
pažiūrėjo į kristalinę taurę ir 
kaip Jevčenkai .pasirodė, suraiz
go, “Gerai, gerai”, atsakė, “bet 
aš noriu atsiklausti Etelės 
(Ehtel, Roberto Kennedy žmo
na) leidimo. Mat, -tos taurės yra 
jos brangios atminties paveldėji
mas”... Apsisukęs jis nuskubė
jo su abiem kristalinėmis taurė
mis į valgomąjį. Neilgai trukus 
grįžo dar labiau sumizgęs. “žmo
nos visuomet lieka žmonomis”, 
jis pasakė, “gavau kitas taures, 
kurios pasitaikė po ranka ant 
kredenso”...

Buvo truputį keistoka, kad' 
žmogus tokį svarbų tosto mo
mentą susitrukdo dėl tokių 
smulkmenų, kaip pora kristali
nių stiklų, bet žmonos lieka ir' 

išklausė sau ir savo “komite
tui” pilamų karčių žodžių.

Susirinkimas baigėsi labai 
pakilioje nuotaikoje. Vienbal
siai buvo priimta rezoliucija, 
kuria -pasmerkiamas tas vys
kupo ir klebonų pareiškimas 
ir pasižadama ryžtingai kovoti 
už savo šventas teises iki jų 
pilno įgyvendinimo. ,

Plačiau vėliau. jpr. j

liks žmonomis, ir abudu iki dug
no išgėrė šampaną iš tų kitų tau
rių ir, kaip reikia, iš visų jėgų 
trenkė į grinlis. Ir — “stebuk
las” — taurės nesudužo, o tik 
nuriedėjo raudonu grindų kili
mu. i

“Visuomet buvau prietarin
gas”, rašo Jevtušenko, “ir bai
sus nujautimas mane apėmė tą 
momentą. Pažvelgiau į Rober
tą Kennedy. Buvo išbalęs. Ma
tyti, buvo tiek pat prietaringas, 
kaip ir aš. Robertas Kennedy 
išsigandusias akis įsmeigęs žiū
rėjo į nesudužusias taureles. Pa
galiau paėmęs nuo kilimo vieną 
taurę pradėjo ją skambinti pirš
tu. Garsas buvo prislėgtas, ne- 
skambus. Padaryta iš permato
mos plastikos... j. pr.

'POLNISCHE WIRTSCHAFT'
Susibarus lenkų katalikų su-- 

sivienijimui su “Prisikėlimo” 
(Zmartwychwstania) vienuoliais 
ir staiga uždarius jų dienraštį 
“Dziennik Chicagoski” su ge
liais kitais leidiniais, pasirodo,! 
Chicagos lenkų kolonijoje (Po- 
lonijojė) įvyko tikra “tragedi
ja”.' <

Pasirodo, uždarius ir užkali
nėjus “Dziennik Chicagoskio” 
namo duris ir langus, tuo pačiu 
buvo sustabdytas ir “Ameryka 
■Echo” ir “Polish Amerycan’” 
laikraščių leidimas ir lenkų kny
gyno “Polish American Book 

■Co.” veikimas; uždarytas į kny-- 
gyną įėjimas ir sulaikyta visa 
gaunamoji korespondencija.

Lenkų knygyno vedėjas Jo- 
zef Bialasiewicz atsišaukime 
“Tragedija Chicagoskiego” per 
vienintelį Chicagoje likusį len
kų dienraštį “Dziennik Zwiazko- 
wy” rašo, kad yra prisirinkę 
“kalnai” laiškų, užsakymų, ko
respondencijų ir kitokių raštų, 
visiems trims laikraščiams, apie 
kurių staigų uždarymą iš anks
to nieko nebuvo pranešta; bet 
blogiausia, kad lenkai nė į sa
vo knygyną nebegali .eiti.

'“Nežinia, kaip ilgai pašto įs
taiga laikys visą tą sulaikytą

Sovietu Sąjungoje politinis indoktrina- 
vimas pradedamas gan anksti. "Spa
liukai" ir "Jaunieji pionieriai" moko
mi politiniu ir kariniu moksIy jau 
pradžios mokyklose. Kaip matyti iš 
nuotraukos, pionierių kepurės yra se

ny laikp armijos pavyzdžio.

korespondenciją ir siuntinius, 
kol nuspręs juos grąžinti siun
tėjams”, nuogąstauja Air.' Bia- 
lasewicz. “Galime įsivaizduoti, 
kokią baisią naują maišatį iš
šauks tokios milžiniškos siunti
nių masės grąžinimas, kadangi 
siuntėjai vis dar nežino priežas
čių, dėlko nutrauktas susisieki
mas su minėtoms institucijomis, 
kurios uždarytos, bet dar nelik
viduotos”.

“Dz. Zwiaazkowy” tuo rei
kalu pastebi, kad visa tai prime
na'vokiečių apie lenkus pasaky
mą “Polische Wirtschaft” -(len
kiškas "šeimininkavimas). jpr.

RAUDONARMIETIS j
Sovietų Rusijoje kiekvienas 

dvikojis vyras privalo atlikti’ka
rinę prievolę raudonojoje armi
joje. Tik Petrovas neprivalo.

“Kaip tai yra, 'Petrovai, kad 
•tu 'toks sveikas drūtas vyras rae- 
tarnauji raudonoje armijoje? 
paklausė armijos investigato- 
•rius. ... ... <

“Tai yra,. ką ir aš -pats savęs 
klausiu”,atsakė Petrovas. “Kiek
vieną sykį stodamas į komisiją 
aš-duodu sveikatos tyrėjui 500 
rublių susilažindamas, kad -da
bar tikrai būsiu tikęs, ir kiek
vieną kartą lažybas pralošiu”.

TIKYBOS PAMOKA
Motina bando išaiškinti savo 

3 metų mergaitei idėją apie Die
vą. “Dievas yra visur; tu. Jo ne
gali.-matyti, bet jis tave visur 
mato”.

Mergytė nusišypsojo: “Spė- 
kim, mama, kur Jis slepiasi,'”

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

UETUVIsKASIS PAMARYS 
dalis

32
Žvejai tuoj nusitvėrė tvirtas ilgas savo tinklų kar

tis. virvių ryšulius, kelis kastuvus ir visa tai susikro
vę Į pirmą po ranka pasitaikiusią valtį išsiyrė į nelai
mės vietą. Toje valtyje radosi Ansas Lataitis, jo tėvas, 
dar pora kitų žvejų ir kerdžius.

Jiems į nelaimės vietą atvykus, karvė rasta iki pa
pilvės įklimpusi į smėlį. Gelbėtojai prie jos prisiartinę’ 
pradėjo kastuvais nuo jos atkasinėti smėlį, kad galė
tų prakišti jos papilve atsineštas kartis ir jų pagalba 
karvę su virvėmis ištraukti iš klampaus smėlio ant. 
tvirtos pievos vejos.

Kartis karvės papilve prakišus ir prie jų pritvir
tinus atsineštas ■virves, kurios taip pat buvo apraizgy
tos ir apie karvę, dar teko iš smėlio iškasti jos įklim
pusias kojas, kad ją betempiant jai kojų neišlaužtų. 
Jos kojos nuo smėlio atkasus, karvė .pradėjo kapstytis, 
spardytis norėdama atsistoti. Jei ne kartys, laikančios 
ją virš to klampaus smėlio, ji ir vėl būtų pradėjusi 
skęsti. Dabar visi vyrai įsikibo į "virves ir pradėjo kar
vę smėlio paviršiumi tempti į saugesnę vietą. Į pievą 
ištraukta karvė dar kiek pagulėjo, kol jos jėgos sugrį
žo, tada atsikėlė, išsipurtė smėli ir pradėjo skusti žo
lę, tarytum ji jokios bėdos nebūtų pergyvenusi.

Matyt, toje vietoje, kur karvė buvo į smėlį įsme
gusi, po smėliu buvo susirinkęs požeminis vanduo ir 
ten smėlis po plona viršutine danga buvo tapęs klam
pia, su tuo vandeniu susimaišiusia koše. Tokios vie
tos kaip tik ir būna pavojingos sunkesniems galvijams.’

Baltijos jūros bangose ir Kuršip Mariu audrose žuvusię žvejai paminklas Šarkuvoje, 
Kuršiu Užmaryje — Neringoje.

Net ir žmonės tokių vietų turi privengti, kad neIvyk-. 
tų koks nelaimingas atsitikimas. *

Prie pat Rasytės esąs kopkalnis Valgumo kalnas, 
iškilęs virš jūros lygio 21 m., kadaise grąsino po smil
timis palaidoti patį Rasytės kaimą, kaip kad yra atsiti
kę su eile kitų Neringos kaimų: Priedine, Karvaičiais, 
Kuncais, Senaisiais Nagliais arba Agila, Gausute, Se
nąją Pilkopa (Pilkupa). Kitos žymesnės šių apylinkių 
kopos yra Ilgasis Plikis (31 m. virš juros lygio), smė
lio kopa Kuršių marių pakrantėje, nusitęsianti smėlio 
ragu į marias, taip pat ir Juodkalnis (vok. Schwarzer 
Berg), irgi Kuršių marių krante , turįs 53 metrų aukš
čio virš jūros lygio, esąs šiek liek į šiaurę nuo Rasytės. 
Arčiau Baltijos jūros kranto randasi kopa Malūnkalois

(45 m. aukščio), Priedinės kalnas (vok. Predinberg),; 
tokio pat nukščio kaip ir Malūnkalnis. Pilkupos (vokJ 
Pilikoppen) kaimo apylinkėse apželdintų kopų aukš
čiausi pakilimai yra Liepos (59 m.) ir Ievos (63 m.)' 
kalnai.

Per kopas keliaudamas atidus keleivis gali paste
bėti ir savotišką gamtos prajovą, būtent kopų smėlyje 
žaibų pragraužtus sulydyto smėlio “kanalus”. Perkū
nijai audrų "metu virš kopų siaučiant, kopų smėlyje iš
sikraunantys žaibai sutirpdo smėlio grūdelius savo 
kelyje į stiklinius vamzdelius, kurių vėjai jau nebegali 
iš vietos išjudinti ir jie ilgai lieka nebyliais liudininkais 
žaibų išsilaužusiais zigzagais nueito kelio.

GAILESTINGOJI SESUO ALEKSANDRA

Sesuo Aleksandra buvo Rasytės ambulatorijos ve
dėja. čia ji teikdavo motinoms patarimus kaip vaikus 
sveikus išlaikyti, suteikdavo pirmąją pagalbą lengvų 
susižeidimų atvejais, tikrindavo kuo nors susirgusio 
ligos rimtumo stovį ir jei būdvo įtarimų, kad kas nors 
yra sunkiai-susirgęs, patardavo’tuojau vežti į ligoninę.

Vieną ’kartą gailestingoji sesuo turėjo skubiai iš
vežti į ligoninę tris ■sunkiau -sergančius vaikus. Bet iš 
Rasytės ligonį nugabenti į Karaliaučiaus ar Labguvos 
miestų ligonines nebuvo toks lengvas dalykas. Arti
miausia geležinkelio stotis Kranto miestelyje buvo mž 
30-ties kilometrų, į figorainę Karaliaučiaus mieste bu
vo -60 km. Per Neringą einančiu vieškeliu važinėjiihas 
automobiliais gamtos apsaugos įstatymais taip pat bu
vo uždraustas.

Kaip tik tuo metu Rasytėje buvo patirta, kad žve
jys Andriejus Gulbis iš Kuncų ruošiasi su savo buriniu 
laiveliu pavakaryje plaukti į Labguvą. Sesuo Alek
sandra tučtuojau išsiuntė vaikų motinas pas Gulbį į 
Kuncus, kad pasitikrintų ar ta žinia yra tikra ir prašė 
jas susitarti su Gulbiu, kad jis sergančius vaikus su 
gailestingąja seserimi paimtų į savo laivelį.

(Bus daugiau)
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DR. ANNA BAUUNAS
AKIŲ, AUSŲ, HOSttS

■ iR G6RKi.ES LiGOS 
PRITAIKO AKINIUS

24S* W 63rd STREET
OfiK, !•>»?.: PROW! 8-3225

SUxid. UI.L: WAlbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iW 12 vai. ryto, 

auo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

Prisiminė prof. V. Čepinskį

Rw. t.L 2394683 .

DR. K. G. BALUKAS 
akušerija ir moterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
644$ So. Pulaski Rd, (Crawford 

Madical Building). Tai. LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

fatefu PRoap^d 8-1717

DR. S. BiEUS 
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniai# ir pen Irt mi i eni oi s 
Trečiad. ir seirmsd, oxisas uždarytas.

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
■' Phono: R Epublic 7-7868

DR. PETER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisą#: HEmlock 4-5849 

Raxid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrad., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir sestai tiktai susitarus.

Rax. GI 8-0873

DR. W. M. EiSIN - E1SINAS 
MU.IeKŲ LiGOS 

GiNeKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Kaazia Ava., WA 5-2670

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

Ryšium su' prof. V. Čepins
kio ‘ 100-siomis gimimo mėti
nėmis, 1940 m. mirusio moks
lininko darbus plačiai “Komj. 
Tiesoje”, geg. 8 d. įvertino J. 
Čepinskis su prof. A. Puodžiu- 
kynu. Abu įautoriai Čepinskį 
laiko Fizikos ir chemijos moks 
lų patriarchu ir teigia, kad kai 
kurie V. Čepinskio nustatyti 
moksliniai metodai, dėsniai 
bei dėsningumai nepasenę ir 
šiandien. Jie dar nurodo, kad 
V. Čepinskis “pirmasis moksle 
tiksliai ištyrė įvairiomis sąlygo 
mis vandenilio ir deguonies 
galvaninės celės elektrovaros 
jėgą, kuri tik dabar įgyja prak 
tišką reikšmę vadinamajame 
kuro elemente”. Abu autoriai 
pridūrė, kad Čepinskis buvęs 
tiesus žmogus ir niekam nesi- 
lankstęs, niekam nepataika
vęs.

Suėjus 100-jai prof. Čepins
kio gimimo sukakčiai, apie žy
nių nepriklausomos Lietuvos 
mokslininką, mirusį 1940 m., 
“Tiesoje” gegužės 5 d., plačiau 
parašė Buvęs Čepinskio moki
nys prof. J. Matulis, ilgametis

f?=---------------- ■ -A

®BAS
Dr. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 

Tree, ir šeštai uždaryta.
Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rexid.tel.fu GArden 3-7278

Ofiso taL:~HE 4-1818 arba' RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. 
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8. o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLĘCKAS
1 OPTOMETRISTAŠ

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St. — TeL 737-5149
Tikrina akis Pritaikn akinius, ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEiBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71$t „St. - 
TeL: 925-8296

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099_______

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEFONAS

TIK $46.95

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

' - - - ----- J

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

iš įvairiy atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma 
dienio ikf penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629
b ■ ■--=/

Lietuvos Mokslą Akademijos 
prezidentas.

Matulis įvertino Čepinskio 
— mokslininko pedagogo veik 
lą, bet žymiai nutylėjo visuo
meninius darbus. Nurodyta, 
kad Čepinskis buvo didelis 
gamtos ir technikos mokslą ger
bėjas bei populiarintojas, ypa
tingai nusipelnęs vadovėliais 
aukštąja! mokyklai. Tai buvęs 
“energingas, aukštos kvalifi
kacijos mokslo organizatorius, 
talentingas pedagogas ir ugnin 
gas paskaitininkas, didelis hu
manistas ir nuoširdus jaunimo 
draugas”. Čepinskis, fizikas, 
paruošė daug jaunų moksli
ninku — dabar pripažinta, kad 
tie jmokslininkai prisidėję 
mokslui ugdyti jau sovietinio 
režimo laikmečiu.

Tačiau Matuliui jau kebliau, 
kai jis vertino Čepinskio as
menybę, jo pasaulėžiūrą. Ma
tuliui patiko tai, kad moksli
ninkas savo dvasioje ligi mir
ties likęs ateistu, tačiau jo veik 
loję randa “idealistinius nu
krypimus, prieštaravimus, ne
nuoseklumus’’. Tai, girdi, lie
čia Čepinskio filosofinius sam
protavimus. Būdinga, kad Ma
tulis dar pridūrė, jog apie Če
pinskį jis negalįs rašyti objek
tyviai, nes jis buvęs jo moki
niu. Gal tas subjektyvumas ir 
kaltas dėl to, kad prof. Matu
lis nepaminėjo Čepinskio da
lyvavimo Steigiamajame Sei
me (atstovavo socialdemo
kratus), kad jis rašęs daugely
je nepr. Lietuvos žurnalų, kaip 
švietimo Darbe, Mokykloje ir 
Gyvenime, Kultūroje, Židiny
je, Medicinoje.

Profesorius, gimęs Šiaulių 
apskrity, nors ir studijavęs 
Rusijoje (to nepamiršta pa
brėžti...), tačiau mokslo sri
ty iškilo ir daug veikė ligi pa
čios senatvės, nepriklausomo 
gyvenimo sąlygose. (Elta)

£S-L^ i Ky i •* ^4

dėlė ir joje labai daug žmonių 
telpa. Tiesa, kad bažnyčia mil 
žiniška ir labai puošniai vidu
je įrengta, kas tik dar vienu 
pavyzdžiu parodo, kiek lietu
viai Amerikos vyskupams su
krovė turtų. O ateis diena, ka

du ū’ ito uuiyujūuis turtas pa
laipsniui išstys iš lietuvių ran
kų^ kaip jau yra išslydusi kita 
tokia monumentalinė Dievo 
Apveizdos bažnyčia, kurioje 
ir šiokią mūsų tautai skaudžią 
dieną niekas apie tai nė žodžiu 
nebepriminė... Senas lietuvis

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

jos vyrui Martynui ir sūnui Ričardui gilią 
užuojautą reiškia

Albinas Rudinskas ir K. P. Deveikis

Brangiai žmonai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

vyrą Martyną ir sūnų Ričardą nuoširdžiai 
užjaučia

ALVUDAS

Po ilgos ir sunkios ligos mirus

MARIJAI GUDELIENEI
liūdesio valandoje jos vyrui Martynui Gu
deliui reiškiu gilią užuojautą.

Petras Galinauskas

... mirus,
Jos vyrui Martynui ir įsūnui Ričardui gilią 
užuojautą reiškia

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
is anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasciauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpjūčio 9 Į ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKA

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BURE A V

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

r Tel. 238-9787-8

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

P. SUEIKIS, o. r.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms

i (Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: P Respect 6-5084

Every year we fait 
to educate thousands 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded.

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you now you can help.

M a mbBc wrrfca Ir a»- 
antkm with Th* Nh*fcincC»m4

ADMATNO.MR-41-S7 
(2 Miumn x B6 Hrm)

Birželių minėjimas
Šiemet birželio 15: ir 14 die

nos pasitaikė^ pirmadienį ir 
antradieni, dėl to dramatiškų
jų dienų minėjimas įvyko sek
madienį, birželio 13 d.

1940 {metų birželio 15 dieną 
Sovietų Rusija, sulaužiusi su
tartis, padarė invaziją ir oku
pavo Lietuvą, pradėdama pla
ningą teroro viešpatavimą; se 
kančiais metais 1941 m. birže
lio 14 — 15 d. sovietai pradėjo 
masines Lietuvos gyventojų 
deportacijas, kurias laikinai 
sustabdė po savaitės prasidė
jęs nacių ir komunistų karas ir 
lietuvių tautos sukilimas.

Chicagoje tų dramatiškų die 
uų minėjimas praeitą sekma
dieni įvyko šv. Kryžiaus baž
nyčioje pamaldomis ir tos pa
čios bažnyčios salėje susirin
kimu.

Viskas įvyko kaip iš anksto 
buvo skelbta; dalyvavo orga
nizacijos su savo vėliavomis; 
pamokslininkas bažnyčioje ir 
kalbėtojai salėje priminė mū
sų tautos tragiškiausias praei
ties dienas ir rūsčią dabartį, ra
gindami iš dangaus ir iš tautos 
praeities stiprybės semtis atei
čiai. Didelį pagyrimą reiktų 
tarti Dainavos ansambliui su 
jo choristais, solistais ir diri
gentais. Tai didinga dainos — 
giesmės meno jėga. Visa kas 
būtų galima prikišti, tai pačiai 
publikai, tai yra pačiai mūsų 
visuomenei, kurios kaip baž
nyčioje, taip salėje nebuvo pil
na. o šiokią svarbią dieną ga
lėjo ir turėjo būti pilna, nes 
Chicagoje lietuvių gi dar ne
trūksta.

Daug kas teisino tuo, kad Šv.

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

------—OJUTYI ruara——

NAUJIENAS
Tom »a.TB---------

Litiniai taipp pain if|parduok 
ir props vimo trai per

NAUJIENAS

— Žemaičiu Kultūros Klubo prieš- 
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
ni, birželio 16 d., 7:30 vai. vak., Hal- 
lywood svetainėje, 2417 W. 43rd St. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir aptarti 
klubo reikalus, kurių yra daug, nes 
klubas turės 2 mėn. atostogų. ' '

Rožė Didžgalvienė, rašt.

Chicagos Lietuvių Taryba

MARIJAI GUDELIENEI
mirus, 

skausmo valandoje reiškiame giliausią užuo
jautą Jos vyrui Martynui, sūnui Ričardui ir 
artimiesiems.

Amerikos Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Chicagos skyriaus valdyba ir nariai

MARIJAI GUDELIENEI
mirus,

MARTYNUI GUDELIUI 
reiškiu gilią užuojautą.

SAULIUS ŠIMOUŪNAS

I f T Y XT Y YT A Q 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

( ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122C

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
k—--- ----------------- —r.- It

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

EUDEIKISI 
■ --V

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LA1DOJLMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: Y Ards 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas:, L Af ay et te 3-0440

lMODERNISKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTC 
DALYSE

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. UTUAMCA AVENUE. Phone: Y Ar<if. 7 3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, ill. Phone: Olympic 2-IOOj

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CAJ4F0RNIA AVE. Phone: LAfaxeHe 3-3572

GEORGE F. RUDM1NAS
3319 So. LĮTUANICA AVĖ. TeL: Y \io> 7 1133-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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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GLAUKOMA
“Iki pat galo pacientas ne

junta, kad jis netenka regėji
mo. Kaip vagis naktį, glauko
ma vogtinai ateiną ir palaips
niui pavagia akių šviesą”..

(Dr. John G. Bellows)
Keturi milijonai žmonių JAV- 

bėse turi rimtas akių proble
mas”, rašo Dr. John G. Bellows, 
žurnalo “Annals of Ophtalmolo- 
£y” redaktorius ir knygos “Ma
tyti ar nematyti (To See or not 
to See) autorius.
• Akių ligą glaukomą daktaras 
Bellows pavyzdžiui lygina su 
vandens dubeniu, į kurį visą lai- 
ką iš krano vanduo laša. Dube
nis su laiku prisipildo. Jei dre
nažo sistema natūraliems akies 
Skysčiams nutekėti yra užblo
kuota, prasideda pavojus, kadan
gi gamta nenumatė būda, kaip 
tą skysčių perviršį iš akies nu
leisti. Skysčiai kaupiasi ir akis 
■pasidaro panaši Į automobilio 
kamerą, į kurią perdaug oro 
yra pripumpuota. Padidėjęs 
akies viduje spaudimas yra va
idinamas glaukoma. -• --/■ 
’ Dr. Bellows sako, lead glau
komą turi kiekvienas keturias
dešimtasis žmogus vyresnis kaip 
40 metų amžiaus, ir juo senes
nis juo glaukoma dažnesnė. Bet- 
glaukoma gali prasidėti bet ku
riame amžiuje.

Dr. Bellows išskaičiuoja’ ke-, 
turis glaukomos tipus. Aštrioji, 
siaurėjančio regėjimo glaukoma 
prasideda vaivorykštinių spalvų 
ratais aplink lempų šviesas, mig
lotu regėjimu, skausmu akyse 
ir galvos sopėjimais. Dėl tokių 
pacientų daktarams nereikią rū
pintis, nes jie patys laiku ateiną 
pas daktarą, nes simptomai yra

tiek ryškūs, kad jau negali igno- į 
ruoti.

į

Pradėtas laiku gydyti pacien
tas netenka tik dalies regėjimo. 
Bet pavėlavus ir akyje spaudi
mui 'labai padidėjus; aklumas 
gali užeiti per 48 vąlandas, per
spėja Dr. Bellows.

Ahtroji glaukomis rūšis yra 
vadinama “paprastoji”, kur ima • 
silpnėti regėjimo lauko pakraš
čiai (periferijos), šios glauko
mos simpomai yra apgaulingi. 
Žmogus mano, kad jam tik rei
kia naujų akinių ir akis palie
kant ilgesnį laiką negydytas, liga 
paliečia regėjimo centrą, jr pa
darytos žalos pataisyti jau ne
begalima.

“Pacientas pats nejaučia, kad 
jis netenka regėjimo, kol tik liga 

| pasiekia paskutinės stadijos. 
Kaip vagis naktį glaukoma atei
na ir palaipsniui pavagia regė
jimą.. Pradeda siaurėti vizijos, 
pakraščiai ir žmogus bemato lyg 
per koki tunelį”, perspėja dak
taras Bellow. Jis pataria kreip
ti dėmesį į sekančius pavojaus 
signalus:

— Orarykštės spalvų ratai 
(šviesos vainikai aplink lempas).

—-Akyračio siaurėjimas.
— Dažnas akinių keitimas, 

nieko negelbstįs regėjimui pa
gerinti.

— Nenormaliai silpnas regė
jimas. silpnoje šviesoje.
' —■ Miglotas ir subliuręs regė

jimas, kurs užeina ir praeina.
—Neaiškūs galvos ar akių 

skaudėjimai, ypatingai žiūrėjus 
kino filmo ar televizijos aptem
dintame kambaryje.

Nors kroniška glaukoma ne
begali, būti išgydyta, ji gali ta
čiau? būti sustabdyta ir prilai
koma ypač vartojant specialius

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

iEXPERIENCE REQUIRED

666-6084

butaiKinijos kareivis išdidžiai parodo fotografui savo sūnų Pekine.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Variety of responsibilities for a prog
ressive real estate company.

Rapid dictation and typing required.
SALARY OPEN 

Near Wacker & Adams 
Mr. COOK — 641-5500

įrengtas
i užim-

PETRAS KAZAN AU SKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7147

HOUSEKEEPER 
PERMANENT 

Live in, or go, good salary & home 
for right person. Hospitalization, 
paid good transportation references, 

some English necessary.
6800 NORTH 

274-7984 anytime.

"M

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

Experienced
COFFEE SHOP WAITRESS

, Apply in person 
CHARLES CONTINENTAL

HOUSE
5400 So. CICERO CHICAGO

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė —• Pardavimui

I9S * 
it* *

HI**
r* * •

Dr. KAZYS GRINIUS

1739 So. Halsted Street

IT tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima . įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių”, tomą 

(neįrištą) už $2.00.

ą <■
Chicago 8, UI

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME
LOANS

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention 
4071 ARCHER AVE. (WEST Of- CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, Uh 60629. * TeL WA 5-2787 

Didelis pasirinkimas įvairių prekių. 
AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

r

akių lašus.
Dr. Bellows baigia pageidavi

mu:

“Jei tik mes galėtume žmones 
įtikinti, kad bent kas dveji ar 
treji metai reikia akis pagrindi
nai ištirti, o jei kas šeimoje yra 
tą ligą turėjęs, tai žmonėms po 
40 metų bent kas šeši mėne
siai”...

— Adam Kantautas, Albertos 
universiteto bibliografas Ka
nadoje, gavo specialias atosto
gas, kurių metu aplankys Ame 
rikos universitetus ir bibliote
kas rinkdamas duomenis, kny
gas, raštus, ir dokumentus apie 
lituanistiką svetimose kalbose. 
Visa surinkta medžiaga bus iš
leista atskiru leidiniu.

— Alfredas Namejūnas, ant
rosios kartos lietuvis, yra Wis
consin Farmers Union 
laikraščio redaktorius.

— Vytautas Šimaitis 
biologijos mokslus
universitete Bakalauro laips
niu su pedagogikos kursu toje 
srityje.

News

baigė 
Loyolos

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

— Dail. Vytautas Virkau su
kūrė IV-sios Dainų šventės su
venyrinio ženklelio projektą, 
pagal kuri yra pagaminta 5000 
ženklelių.

— Leonardo Šimučio Ame
rikos Lietuvių Tarybos ilgame
čio pirmininko ir Garbės pirmi 
ninko parašyta istorinė ir in
formacinė knyga apie šią or
ganizaciją yra jau spausdina
ma. Ji bus apie 500 pusi, dy
džio, gausiai iliustruota, kai
nuos 10 dol. Užsakymai prii
mami Amerikos Lietuvių Ta
ryboje. 2606 W. 63 St, Chica
go, Ill. 60629.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

— Latvian Information Bul
letin, Latvijos pasiuntinybės 
Vašingtone leidžiamas biule
tenis rašo apie Lietuvos ir Es
tijos nepriklausomybės šven
čių paminėjimą JAV Kongrese, 
Įdėta žinių apie S. Kudirką, 
rašoma apie 21-mąjį Latvijos 
kom. partijos suvažiavimą, apie 
Baltijos žydus, kovojančius 
dėl laisvės, apie laisvą tautų 
apsisprendimą ir sovietų vyk
domą rusinimo vyksmą. Biu
letenis iškelia žymaus latvių 
politiko — Fricis Menders li
kimą. Jis mirė Rygoje, būda
mas 86 metų amžiaus. Dar ne 
seniai, 1969 metais, Menders 
buvo nuteistas, tariamai dėl 
Sovietų Sąjungos šmeižto, pen 
kerių metų kalėjimo bausme. 
Kilus tarptautiniams protes
tams, bausmė F. Menders bu
vo pakeista — jam leista gy
venti ištremtam pačioje Latvi
joje, jos užkampy.

— Žurnalisto# Stasys Daunys 
vu do vau j a komisijai, kuri re
daguoja Dainų šventės specia
lų leidinį. Jame bus šventės 
programos informacija, duo
menys 
chorus, 
sionalų 
nimai.
Andrius Juškevičius.

apie į dalyvaujančius 
verslo įmonių ir profe 
skelbimai bei sveiki- 

Leidinį administruoja

— Į Pedagoginį Lituanistikos 
Institutą jau įstojo šie Chicagos 
Aukšt. Lit. Mokyklos abiturien- 
sios Lit. Mokyklos abiturien
tai: /Giedrė čepaitytė, Rasa 
Degutytė, Rimantas Genčius, 
Rūta Juodvalkytė, Laura Jurk- 
štaitė, Tomas Jurkštas, Vilija 
Kerelytė, Ramona Kaveckaitė, 
Dainė Narutytė, Mindaugas 
Mikutaitis, Jonas Prunskis, Al
gis Pūras, Linas Regis, Nijolė 
Sparkytė, Audronė Šuopytė, 
Algis Tamošiūnas. Institutą 
lankyti jie pradės sekančiais 
mokslo metais. Studentų regis-

2022 W. 69 ST. CHICAGO, DLL. 60636. TeL WA 5-9209

Kinijos valstybinio ūkio darbininkas pertraukos metu geria arbatą.
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

r’ ----- ' -- --------------------------------------

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJĄ
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psL Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais S8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija. 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čeki arba Money 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

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

. . AUTO MECHANIC
Foreign car experience preferred, 
mall shop with good working condi
tions and excellent facilities. Salary 

open for right man.
Contact Mr. O’GAREK

DATSUN MANNHEIM MOTORS 
5601 So. LA GRANGE RD 

LA GRANGE

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, L 
sklepas, garažas. Tuoj galima 
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

Mar-

traeija tęsiama toliau. Neaki
vaizdinis (korespondencinis) 
skyrius veikia be atostoginių 
pertraukų. Į jį galima įstoti 
bet kada ir bet kame gyvenan
čiam. Kreiptis šiuo adresu: 
P. L. Institutas, 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636.

— Tumo Vaižganto lietuvių 
tremtinių Spakenbergo gim
nazija liepos 3 — 4 d. minės 25 
metų sukaktį Čikagoje. Buvę 
gimnazijos mokytojai ir moki
niai taip pat ryžtasi šia proga 
eisti leidinį apie gimnazijos 
įsisteigimą Fišbeke, jos veiklą 
jei ryšį su Hamburgo ir Pinne- 
)ergo universitetais. Buvę mo
kytojai ir mokiniai kviečiami 
parašyti savo prisiminimus iš 
gimnazijos laikų. Leidinyje 
taip pat tilps nuotraukos iš 
^mnazijos ir susitikimų To
ronte ir Čikagoje. Leidinį re
daguos buvęs gimnazijos di
rektorius Vacys Kavaliūnas — 
Kavaliauskas.

— Jadvyga Tumavicienė pa
aukojo 50 dol. Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje (SLA) 
Tautinei Fondacijai vardan sa 
vo mirusių draugų, kurie taip 
pat rūpinosi lietuvybės reika
lais. Auka skiriama vietoje 
gėlių jiems. J. Tumavicienė 
yra SLA garbės narė. Apdrau- 
dos organizacija SLA yra pa
skelbusi naujų narių vajų. Su
interesuoti gali kreiptis į vie
tines kuopas arba SLA centrą, 
307 W. 30 St., New York, N. Y. 
10001.

— SLA Savaitraštis Tėvynė 
rašo, kad Chicagon atvykstą 
iš okupuotos Lietuvos žmonės 
yra vedžiojami į “Vilnies” pa
rengimus ir net į visai lietu
viams svetimus susirinkimus.

— Angela Wacker, telef. 
737 — 6147, registruoja vieš
nias ir svečius į Chicagos Mo
terų klubo rengiamą tradicinį 
Gintaro balių debiutantėms 
pristatyti. Tų balių proga įvai
rių laikraščių kultūriniai bei 
socialiniai skyriai dažnai ap
rašo lietuvių buitį išeivijoje ir 
Lietuvos žmonių padėtį oku
pacijoje. Debiutantėms šios 
iškilmės dažnai būna vienu iš 
ryškiausių įvykių jų gyvenime. 
Klubas ir debiutančių tėvai 
atlieka naudingą lietuvių pro
pagavimo darbą savo lėšomis 
ir pastangomis. šiemetinis 
Gintaro balius įvyks birželio 
20 d., 6 vai. vak. Hilton viešbu
tyje-

SKAITYK ’NAUJIENAS” - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ZINIAS

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. Tol. YA 7-5980

f

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
TeL: REpublIc 7-1941

AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Patogios Išsimokė- 

fime sąlygos.
J. BACEVIČIUS I

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233' ’

APDRAUDŲ

A3«NT

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

C

DAŽAU NAMUS
IŠ VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

HOMEINSURANI
Call: Frank Zapolla 
32081/2 W. 95th St?

GA 4-8654

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

BUY U.S.
SAVINGS

BONUS
•WHERE YOU BANK OR WORK

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. S26.800.

2 BUTŲ MŪRINIS. 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
S26.5O0.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7.000 pajamų, 
du blokai nuo parko. $47,000.

1% AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužorašo — S33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23 900

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10.900

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
auvra^iė mūro rezidencija. Savinin
kai iškeliamas išvažiuoja. Greitas pa-
siūlymas. $29,000.

Valdis Real Estate
17051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

10 BUTU, mūras, alum, langai, šil. 
P’azu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6Vž KAMB.. 18 metu mūr.. šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom. 
Garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvnas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500

2 PO 5 MŪRINIS Nauja šilima ^a- 
zu. aluminiiaus langai. 2 automobiliu 
gardas. Marquette Parke. Tik 
$28.900

3 MIEGAMU anxrriaujis mūras, ši
lima gazu. aluminiiaus Jangai, centri
niu vėsinimas. 2 automobiliu garažas. 
71-mos ir Trov apvlinkėje. $29.000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

TeL: 471-0321

WHEATON BY OWNER
Spacious tri-level. 3 bedrooms. 2 
baths, large paneled familv room with 
built-in storage, basement, workshop 
area. 2 car garage. Well landscaped, 
near excel, school and Wheaton col

lege $45.900 
CALL 665-5376

PARK RIDGE OPEN HOUSE 
SATURDAY &■ SUNDAY 1—5 P. M. 

214 So. MERRTL
7 room brick. Modern kitchen & bath, 
paneled recreation room. 2 car pa
rade. Central air cond. Walk to train

& b’’s. Manv extras. Lo 40’s 
BY OWNER 823-0113.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Irenziu naujus ir p^rstatau senus Ti
su rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas gre’t. s^finingai 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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551 

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

* NAUJIENOS° KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




