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HANOJUS PRIPAŽINS NEUTRALU VIETNAMĄ?
Libija ir Egiptas žinojo apie sukilimo planus

RABATAS. — Maroko karalius Hassanas, likęs gyvas po 
nepavykusio sukilimo sekmadienį paskelbė, kad trys generolai 
ir penki pulkininkai, bei keli civiliai bus sušaudyti pirmadienį, 
kai bus baigtas jų tardymas. Sukilimo vadas žuvo karaliaus rūmų 
puolimo metu. Jis buvo patikimas karaliaus rėmėjas, išdavęs savo 
draugus 1963 metų sukilime, kuriame ir jis pats buvo įtrauktas 
dalyvauti. Karalius tada jam pavedė vadovauti karo mokyklai, 
kurios kariūnai, viso 1,400 vyrų, sukilimą-ir vykdė.

Sukilėlių planas buvo toks — 
pulti karaliaus rūmus, kuriuose 
buvo karaliaus 42 metų sukak
ties proga susirinkusi visa val
džia. Vienu puolimu buvo mano
ma nušluoti visą vyriausybę. 
Generolai Medbouh, Mustapha, 
Bougrine ir Hambou, nepasiti
kėdami kariūnų nuotaikomis, 
žinodami, kad daugelis jų kara
lių gerbia, pasakė kariūnams, 
kad karaliui gresia pavojus ir 
reikia vykti jo gelbėti.

Apie 30 svečių, jų tarpe užsie
nio diplomatų, puolime žuvo, be 
to, žuvo vienintelis Maroko field 
maršalas, trys generolai, turiz
mo ministeris ir kiti jau vakar 
minėti. Rūmų mūšyje per klai
dą. žuvo ir pats sukilimo vadas 
bei 150 sukilėlių.

Karalius Hassanas pareiškė, 
kad sukilimo planavime dalyva
vo ir Libija. Jos vyriausybė ža
dėjo sukilėliams atsiųsti karinių 
dalinių, parašiutininkų, lėktuvų. 
Karalius pridėjo, kad prieš su
kilimą net 600 marokiečių, gy
venančių Egipte, paprašė vizos 

. _ grįžti į namuss.-Tas-rodo, kad 
7 ir Egipto valdžia žinojo apie ren

giamą, sukilimą. Marokiečiai, 
/'inatyt, * buy,o kviečiami sugrįžti 

sukilimo vadų.
Alžiras ir Tunisas, artimiausi 

’ Maroko kaimynai, pareiškė sa
vo paramą karaliui Hassanui. 
Tuniso užsienio reikalų minis
teris dalyvavo kartu su Maro
ko karaliumi spaudos konferen
cijoje, lygiai, kaip ir Alžiro val
stybės ■'■/ ministeris. Karalius 
abiem padėkojo už paramą.

; šis sukilimas dar daugiau su- 
'•4 škaldys arabų >14-’Valstybių, ku- 
’ -;;’ri6s? yra r suskilusios į kairiojo 

sbcialižfiib' valdžias ir- monarchi- 
' jas. ’ Libija, turtingiausia ara- 
"'bų-valstybė ir Egiptas, didžiau- 
'T šia valstybė, yra valdomos kai- 

■' - • iriųjif socialistų. Po šio nemalo- 
' riauš įvykio bus dar sunkiau su

šaukti- Stabų- -valstybių galvų 
konferenciją: i

' Dar nežinia, ar po šiosūkili- 
mo'' Viceprezidentas Agnew, su
stos Maroke;' Jis čia turėjo būti 

bx liepos^ 25/i.; Karalius.Hassanas 
.-;>7; .pareiškė, kad Agnew yra ląukia- 

y mas ir nėrą jokių saugumo pro- 
. .ų- r |>lęmų.

. « I Amerikos ambasadorius Stu? 
. art;Rock^eIl irgi buvo karaliaus 

.kartu, su kitais už- 
šiemečiais buvo, ^sukilėlių ap

stumdytas ant žemės, kol pa
aiškėjo, kad karaliui negresia iš 
užsieniečių pavojus. Kai kara- 

'Z l!tiffs pSsirt^ė sukilėliams, tie pral 
AU'dėjo šaukti: /Tegyvuoja,, kara- 

>i!siiiūs!’N4rLėniė šaudyti juos su- 
/į {;klaidiųpsiisą’karininkus. '

v ĄS. .-^Karinė
^rtVadoyybę. pųtarė išplėsti narko

tikų analizės, vykdymą ir karei-.
v dįįjgiams, grįžtąntiems iš kitu už- 
s.'A'Sienio.-* bazių, ne tik grįžtan- 

• . tiems iš. .Viętnamo.
•c’t;n i'KĄYLARGO,,— Floridoj bu- 
A.i vp.suimti keturi kubiečiai su ne-

• ų-mąžu„ginkjų kiekiu. Spėjama, 
ų kad,kubiečiai tik ką grįžo iš Ku- 

t'jį s-boSz-kur j ie. vykdė partizaninę 
veiklą prieš Castro režimą.

IŠ VISO PASAULIO
SAN CLEMENTE. — Prezi- 

dentas Nixonas pasirašė naują1 
švietimo lėšų įstatymą, kuris 
skiria švietimui 375 milijonus 
dolerių daugiau, negu preziden
tas prašė. Iš viso švietimui skir
ta 5.15 bil.’ dol. — didžiausia su
ma Amerikos istorijoje.

HONG KONGAS. — Iš komu
nistinės Kinijos gauta žinių, kad 
svarbus valdžios vyras, ketvir- į 
tas komunistų hierarchijoje; 
Ch'eh 'Po Ta buvo pašalintas iš 
pareigų. Jis buvo vienas svar
biausių kultūrinės revoliucijos 
vadų ir Kinijos partijos polit-* 
biuro narys. Už jį vyresni bu
vo tik Mao Tse Tungas, jo įpėdi
nis Lin Piao ir premjeras Chou 
En Lai.

SANTIAGO. — Čilės preziden
tas Allende apkaltino amerikie
čių vario bendroves Čilėje gob
šumų, blogu planavimu ir nežiū
rėjimu Čilės interesų. Parla
mentas svarsto nacionalizavimo 
įstatjrmo projektą. Čilės vyriau
sybei sovietų ir prancūzų kasy
klų specialistai paruošė rapor
tą apie Amerikos bendrovių vei-j 
klą. Tas raportas amerikiečiams 
labai nepalankus.

RIO DE JANEIRO., — Kari
nis Brazilijos.teismas nuteisė 16 
asmenų už priešvalstybinę vei
kią. Kaltinamieji neprisipaži
no kalti ir teigė, kad kalėjime 
jie yisi buvo kankinami tardy
tojų.

-NEW YORK AS. — Kongreso 
narys Robert Steel pareiškė, kad 
buvęs Laoso kariuomenės štabo 
viršininkas Rathikoune. buvo 
pats- svarbiausias narkotikų pla
tintojas .visoje Indokinijoje. Jis 
.tik prieš savaitę išėjo atsargom

SYDNLĮUS. — .Australijos 
policija kovoja sū demonstran
tais, kurie bando trukdyti Pietų 
Afrikos sportininkų rungtynes 

: Australijoj ė. Susikirtiriiuose bu
vo nemažai sužeistų, suimti 142 
asmenys. ,̂-į

.Oficialiai' pranešė 
mirties priežastį

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga paskelbė, kad tikrai trijų ko
smonautų mirties priežastis bu- 

.vo staigus ofb spaudimo suma
žėjimas jų erdvėlaivyje.

Oficialiame “Tąsso” pareiški
me, paskelbtame pirmadienio 
rytą, sakoma, kad erdvėlaivis 
prarado savo dangčio tampru
mą ir pradėjo mažėti spaudimas 
kajutėje. Nelaimė įvyko 30 mi
nučių prieš nusileidimą. Iki įėji
mo į žemės atmosferą skridi
mas vykęs normaliai, o laivui 
ėmus leistis, staiga sumažėjo at
mosferos laivo viduje spaudi
mas, kuris ir atnešė staigią kos
monautų : Dobrovolskio, Volko
vo ir Ptasajevo mirtį. Kitais 
atžvilgiais laivo struktūra bu
vusi sveika. Mirties priežastį 
patvirtino anatominiai-patologi- 
niai kosmonautų kūnų tyrinėji
mai. •

", Amerikiečiai jau yra nuvežę į mėnulį įvairiu aparatu, 
kurie siunčia žinias į žemę. Apollo 15 kelionėje astro- 

“** nautai nugabens į mėnulio apylinkes orbitoje skrie[an
tį mėnulio satelitą, sveriantį 80 svary. Kairėje ir vir

šuje parodomas to satelito išmetimo momentas.

b

VĖLIAUSIOS ŽINIOSLENKIJOS VALDŽIA NUTARĖ DUOTI
ŽEMĖS ŪKIUI DAUGIAU- LAISVĖS

VARŠUVA. — Nauja Lenkijos vyriaūsybė, vadovaujama 
partijos vado Giereko, pakeitė seniau dar Gomulkos vyriausybės 
sudarytą penkmečio planą ir sumažino numatytus investavimus į 
sunkiąją pramonę, didesnį dėmesį skirdama žmonių aprūpinimui 
būtiniausiomis prekėmis. Darbininku sukilimas prieš Kalėdas 
pamokė lenkų vyriausybę, kad liaudies kantrybės daugiau bandyti 
negalima. Birželio 24 d. sudarytame plane numatoma per atei
nančius penkeris metus padidinti darbininkų! atlyginimus 18%. 
•Bus net‘75% padidintas prekių, importasnš- užsienių; Btrs-padidfn- 
tas mėsos kiekis ir 1975 metais kiekvienas lenkas suvalgys per 
metus 136 svarus mėsos. Bus statoma daugiau namų darbi
ninkams*"

šie pažadai liaudžiai daug 
kuo priklausys nuo Lenkijos ūki
ninkų produkcijos, todėl Giere
ko, .valdžia, paskelbė ir įdomių 
naujienų žemės ūkyje. Komu
nistų valdžia Lenkijoje neatėmė 
visų žemių, kaip kitose komunis
tinėse valstybėse, tačiau įvai
riais būdais bandė nepriklausan
čius kolchozams ūkininkus spau
sti, kad jie patys prašytųsi į 
kolchozus. Tas valdžiai sunkiai 
f

vyko. Smulkūs lenkų ūkiai pa
gamina apie 85%, visų žemės 
ūkio produktų.

Dabar partija, negalėdama už
sispyrusių ūkininkų įvilioti į 
valstybinius dvarus, nutarė pa
keisti savo . laikyseną. Panai
kinami priverstini javų prista
tymai, duoklės valstybei. Tos 
duoklės būdavo labai nepopulia
rios, nes valdžia už javus ma
žiau mokėdavo privatiem ūkiam, 
negu mokėdavo valdžios ūkiams. 
Dažnai ūkininkui geriau apsi
mokėdavo gaminti kitus produk
tus — daržoves, gyvulius ir pan.

Bus sumažinti aukšti mokes
čiai, be to, ūkininkai, galės gau
ti pensijas ir neatiduodami sa
vo ūkių valstybei, kaip anks
čiau. Vyriausybė taip pat ža
da pripažinti ūkių nuosavybės 
dokumentus, ūkininkai galės že
mę palikti savo įpėdiniams ar
ba parduoti kitiems. '

Valdžia žada duoti ūkinin
kams paskolų, parūpinti trąšų, 
traktorių1 ir kitų mašinų.' Len
kijos privatūs ūkiai yra nedide
li, vidutinis — apie 12 akrų. Yra 
tik 341500 ūkių,' didesnių negu 
50 akrų. Vis dėlto tuose ūkiuo
se gyvena ir dirba 10 milijonų 
žmonių ir 2.6 milijonai arklių! 
Iš ariamos žemės tik 45% gali 
auginti javus: kviečius ar ru
gius.

Valdžiai praeityje ūkininkus 
spaudžiant mokesčiais, reikalau-

- Vokiečiai dirba 
kada ir kiek nori 
COLOGNE. — Vakarų Vokie

tijoje, kur jau senokai trūksta 
darbo jėgos, “Lufhansa” bend
rovė išbando naują darbo dienos 
struktūrą. Įstaigų tarnautojai 
pradeda darbą, kada jie patys 

1 nori ir dirba, kiek nori, ši siste
ma iš “Lufhansos” jau plinta į 
kitas įmones.

Nors daugumoj darbo diena 
trunka nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro, tarnautojams leidžiama 
pradėti darbą tarp 7 ir 9:30 vai. 
ryto ir baigti bet kada tarp 3:30 
ir- 7 vai. vakare. Mėnesio gale 
suskaičiuojama, kiek tarnauto
jas valandų dirbo ir už tiek jam 
užmokamas atlyginimas.

Tarnautojams nereikia ryte ar 
vakare grūstus autobusuose ar 
laukti automobilių susikimši
muose, jiems netenka skubėti ir 
atvykti į darbą piktiems, pavar- 
gusiems, neišsimiegojusiems. 
Nors darbo savaitė yra 42 vai. 
daug moterų su mažais vaikais 
velyja dirbti trupesnį laiką. Ki
ti, .kuriems nepatogu dirbti 
anksti rytą, gali padirbėti ilgiau 
vakarais ir atidirbti pilnas 42 
Vai. b;

; 'Apie 95% visų tarnautojų pa
reiškė, kad nauja sistema yra 
labai patogi.

jant duoklių, ir kitais būdais te
rorizuojant, ūkiuose liko tik se
ni žmonės ir moterys su vaikais. 
Apie trečdalį Lenkijos ūkių val
do moterys, kurių vyrai dirba 
pramonėje. Geresnės sąlygos 
sustiprins Lenkijos ūkio pozici
jas ir padidės gamyba, kuri rei
kalinga miestų gyventojams iš
maitinti.

ę Prezidentas Nixonas pasi
rašė specialų įstatymą, kuris 
duos 200,009 dol; kovai prieš'ne
darbą tose srityse, kur yra di
desnis nuošimtis bedarbių.

Libijos vyriausybė toliau 
ragina Maroko liaudį sukilti ir 
nuversti karalių.

ę Turkijoje žemės drebėji
mas užmušė 17 asmenų. t

ę Anglijoje buvo nužudyti 
trys prancūzai turistai. Jų kū- 
nai rasti prie Chester.

ę Laose buvęs vyriausybės 
narys, gen. Nousavan buvo teis
tas už akių ir pripažintas kal
tu. Jam duota 20 metų kalėjimo 
bausmė. Jis gyvena Tailandijo- 
je-

ę Billie Sol Estes, kalintas 
6 metus už apgavystes, buvo 
paleistas iš kalėjimo. Jis susi
krovė milijonus, pardavinėda
mas trąšas, kurių neturėjo.

Belfaste, išaurinėj Airijoj 
naktį sprogo 10 bombų. Mano
ma, kad katalikai bando su
trukdyti protestantų paradą ir 
iškilmes, minint pergalę prieš ka
talikus 281 m. atgaL

ę Amerikos lėktuvai sudaužė 
keturias komunistų priešlėktuvi
nės artilerijos baterijas šiaurės 
Vietname.

Rusų ambasadorius 
lankėsi Maltoje

VALETTA. — Maltoje lankė
si Sovietų Sąjungos ambasado
rius Britanijoje Michail Smir- 
novski. Jis ilgai tarėsi su nau
juoju Maltos premjeru Domu 
Mintoffu. Premjeras reikalau
ja Britanijos skubiai peržiūrėti 
seną gynybos susitarimą, kuris 
leido britams laikyti Maltoje ka
irines bazes. Maltos uostuose 
dažnai lankydavosi ir Amerikos 
bei kitų Nato valstybių karo lai
vai. Naujas premjeras nori tų 
laivų vizitus panaikinti.

Sovietų ambasadorius Brita
nijoje kartu yra ambasadorius, 
nors nereziduojantis, ir Maltai. 
Manoma, kad sovietai Maltos vy
riausybei pataria atsikratyti Na
to laivų ir perleisti strateginiai 
svarbius salos uostus sovietų ka
ro laivyno naudojimui. Galimas 
daiktas, kad Maltoje bus įsteig
ta nuolatinė sovietų ambasada.

RIMTAS KOMUNISTŲ PASIŪLYMAS 
UŽBAIGTI P. VIETNAMO KONFUKTĄ?

LOS ANGELES. — ‘'Los Angeles Times” paskelbė, kad vienas 
užsienio diplomatas, kuris ir anksčiau palaikydavo ryšį tarp Wa
shington© ir Hanojaus, patyrė Hanojuje, jog šiaurės Vietnamas 
sutiktų su neutralia, nepriklausoma vyriausybe Pietų Vietname. 
Hanojus atkreipė dėmesį, kad savo paskutiniame taikos pasiūly
me jis jau nebeatmeta P. Vietnamo viceprezidento Ky ir prem
jero Khiem pavardžių, kaip kandidatų į būsimą P. Vietnamo vy
riausybę. Tik vienas prezidentas Thieu negalėtų įeiti į ateities vy
riausybę. Anksčiau komunistai skryninguodavo visus tris. Da
bar nepriimtinas liko tik Thieu.

Įvestų algų ir 
kainų kontrolę

WASHINGTONAS. — Darbo 
unijų federacijos AFL-CIO pre
zidentas George Meany pareiš
kė, kalbėdamas NBC televizi
joje, kad jei jis būtų preziden
to Nixono vietoje, jis įvestų al
gų ir kainų kontrolę, nes tik tuo 
keliu yra įmanoma sustabdyti 
inliaciją.

Paprastai darbo unijos Ame
rikoje kontrolių nerekomenduo
davo ir dabar nerekomenduoja, 
tačiau “kitaip negalima šios pa
dėties sutvarkyti” — pareiškė 
Meany. Jis pridėjo, kad “pasi
aukojimas turi būti visų lygus, 
ne vien tik darbininkų”.

Prezidento Nixono ekonomi
nių reikalų patarėjai nesutinka 
su darbininkų vadais. Jiems at
rodo, kad Amerikos ekonominė 
padėtis susitvarkys ateinančiais 
metais, - gerokai- prieš ‘preziden
to rinkimus. Įvairūs visuomenės 
apklausinėjimai parodė, kad ne 
Vietnamo karas, bet ekonominė 
padėtis bus svarbiausias klausi
mas rinkimų kampanijoje.

' Neseniai iždo sekretorius John 
Connally pareiškė, kad vyriau
sybė nutarė toliau laikytis savo 
nusistatyto kelio. Ji nesteigs al- 
gų-kainų priežiūros tarybos, ne
kontroliuos algų ir kainų, ne
prašys kongreso mokesčių su
mažinimo ir nedidins federalinės 
valdžios išlaidų. Demokratai kri
tikai vadina tokią politiką “ne
gatyvizmu”. Respublikonų vy
riausybė pasitiki, kad Amerikos 
ekonomiką, jei ji nebus valdžios 
vairuojama, ateinančiais metais 
atneš pagyvėjimą ir biznio paki
limą.

Daugiau sovietų 
lėktuvų arabams 
WASHINGTONAS. Ame

rikos žvalgyba patyrė, kad So
vietų Sąjunga padidino savo ara
bų valstybėms siunčiamų ginklų 
kiekius. Neseniai nemaži lėktu
vų kiekiai buvo atvežti į Siriją, 
kuri per tris mėnesius gavusi 21 
naujausią Mig-21 lėktuvą, 9 se
nesnio modelio Mig-17 lėktuvus, 
5 Suchoj-7 bombonešius ir 22 
Mig-8 didžiuosius helikopterius, 
kurie tinka kariuomenės dali- 
iams vežioti.

Sovietai pasirašė su Sirija va
sario mėnesį naują karinę sutar
tį, kur pažadėjo daugiau naujau
sių lėktuvų. ' .

Nuo spalio mėnesio Egiptas 
gavęs apie 100 Mig-21 lėktuvų, 
kurių 8 buvo prisiųsti birželio 
mėnesį. Egiptas irgi gavo 16 di
džiųjų helikopterių Mig- 8 ir da
bar jau turi iš viso 80 helikopte
rių.

šitose ginklų arabams siunto
se diplomatiniai sluoksniai įžiū
ri sovietų spaudimą Izraeliui 
priimti arabų taikos pasiūlymus.

Tas pats laikraštis skelbia, kad 
paskelbus Paryžiuje naują ko
munistų taikos planą, aukštas 

sovietų diplomatas kreipėsi į 
Amerikos delegaciją derybose ir 
prašė Hanojaus pasiūlymą rim
tai priimti ir svarstyti, nes So
vietų Sąjunga jį laikanti rimtu 
ir daug nuolaidų darančiu pasiū
lymu.

Kaip žinoma, tas pasiūlymas 
riša amerikiečių karo belaisvių 
paleidimą su Amerikos jėgų ati
traukimu iki šių metų galo. 
Tuoj po to pasiūlymo preziden
to Nixono patarėjas Kissingeris 
išvyko į Saigoną, aplankė Tai
landu ą, Indiją, Pakistaną ir da
bar atvyko į Paryžių. Nežinia 
ar jis susitiks su Hanojaus de
legacija, o jei toks pasimaty
mas ir įvyktų, tai jis kurį laiką 
būtų slepiamas.' Iš Paryžiaus 
Kissingeris vyksta į Kaliforni
ją, kur San Clemente šiuo metu 
gyvena prezidentas Nixonas.

“Los Angeles Times” tvirti
na, kad Hanojus- užsienio tarpi
ninkui pareiškęs, jog ne visi sep
tyni plano punktai turi būti iš
karto priimti, Hanojus pasiry
žęs derėtis ir dėl gruodžio 31 
d. atsitraukimo, jei amerikie
čiai galvotų, kad ta data yra 
per ankstyva. .' /

Viceprez. Agnew
atvyko į Keniją .

NAIROBI. — Viceprezidentas 
Agnew atvyko į Keniją, jau ap
lankęs P. Korėją, Singapūrą, 
Kwaita, Saudi Arabiją ir Etio
piją. Jis laikraštininkams pa
reiškė, kad visuose susitikimuo
se su valstybių vadais, jis išgir
do nusiskundimų dėl slaptų do
kumentų paskelbimo Amerikos 
spaudoje. Kai kurie valstybės 
vadai prašė jo niekam nepasa
koti, ką jie kalbėjo su Ameri
kos viceprezidentu. Jautėsi pa
sitikėjimo stoka.

Kitas pasaulio vadų, su ku
riais jis susitiko, nusiskundimas 
buvęs; Amerika pasitraukia iš 
savo atsakomybės pasaulyje pa
reigų. Vyriausybių vadai toliau 
tikisi Amerikos vadovavimo 
laisvajam pasauliui ir Ameri
kos ekonominės ir karinės pa
ramos.

♦ Vakar Maroke buvo sušau
dyti sukilimo vadai, jų tarpe 3 
generolai. Jordano karalius 
Husseinas atvyko aplankyti gy
vo išlikusio Maroko karaliaus 
Hassano. Egipto prezidentas at
siuntė sveikinimo telegramą.

PRINCETONAS. — Gallupo 
institutas, apklausinėjęs gyven
tojus, skelbia, kad prezidento 
Nixono populiarumas yra nukri
tęs iki žemiausio laipsnio. Joks 
kitas prezidentas tokių pat lai
ku, metai prieš rinkimus, ne
buvo taip žemai vertinamas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto it jausmu darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimai

_ JONAS ADOMAVIČIUS, M- a ■
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VALGOMOSIOS DRUSKOS PAVOJINGUMAS
Bręskime pajėgiančiais išlaikyti saiką vigam e kame! 

Sveiko Ir laimingo gyvenimo reikalavimas.

Valgomosios druskos galimy
bė tapti nuodu yra žinoma nuo 
senų laikų. Užtai visada ir vi
sur nė vienas neižmeskime sau 
iš gal v 06 Šitokios galimybės. 
Kaip visiems naudingas peilis 
gali virsti pražūtį nešančiu įran
kiu nesiorientuojančiojo ranko
se, taip ir druska (čia valgomą
ją druską taip vadinsime trum
pumo dėlei) gali neišmanančia
jam tapti nuodu. Todėl labai 
atsargiai priimkime tokius pa
tarimus, kaip vaikams kuo nors 
apsinuodijus davimas valgomo
sios druskos vėmimui sukelti. 
Tos druskos ėmimo mirtį ne
šančios pasėkos žinomos jau 
šimtmečiais. Jūreiviai jau se
nai žino, kad jūros vandens gė
rimas gali mirtinai pasibaigti. 
Kiniečiai prisotintu tos druskos 
tirpiniu nuodindavosi. [Neper
seniausiai Binghamton mieste, 
N. Y., vaikai buvo nunuodyti, 
jiems per klaidą vieton cukraus 
pridėjus valgomosios druskos į 
jų maistą.

Žmogus, kad ir mokyčiausias, 
bet jausmų tvarkos stokojąs, ei
na dažnai sena — labai liguista 
vaga, nors pakartotinai perspė
jamas taip nesielgti, štai mes 
visi matom, kaip tos druskos 
vartojimas patariamas vėmi
mui sukelti bet kuo apsinuodi
jus. Tokius patarimus skaito
me ant daugelio namų apyvo
kos reikmenų, pirmosios pagal
bos patarimuose ir net vaikų 
ligų vadovėliuose. Prieš tokią

neteisybę šiomis dienomis išėjo 
kovon du vaikų ligų gydytojai, 
dirbą Kalifornijos universitete, 
San Diego mieste. Blogiausia, 
kad visi patarimai vartoti mi
nėtą druską neaiškiai nusako jos 
kiekį ir niekada neperspėja apie 
tos druskas nuodingumą, imant 
jos didesnius kiekius. Kai ku
rie patarimai tėvams, jų vaikų 
kuo nors apsinuodijimu atveju, 
yra gąsdinantys. Pvz. toks pa
tarimas : — “Duok keletą arbati
nių šaukštelių valgomosios drus
kos ar valgomosios sodos pusėje 
stiklinės vandens. Tai skrandį 
pykinančios medžiagos — jos su
kels vėmimą. Pakartok keletą 
kartų tokį vėmimo sukėlimą pa
gal reikalą prašalinimui nuodų 
su vėmalais. “0 čia Štai valdžios 
paruoštas patarimas tėvams: 
“Kad vaikas imtų vemti, paku
tenk jo gerklę su pirštu, arba 
duok jam gerti šilto valgomosios 
druskos skiedinio. “Gydytojams 
skirtose vaikų ligų vadovėliuose 
skelbiama šitoks patarimas: 
Vėmimą galima sukelti išgeriant 
15 cc ipecacuanos sirupo (ipe
cac syrup), arba stipraus drus
kos tirpalo...”

Atsargūs būkime su druska 
visur ir visada

Minėto universiteto Kalifor
nijoje gydytojai DeGenaro ir 
Nyhm ėmė skelbti apie druskos 
nuodingumą mediciniškoje spau
doje po to, kai jiems prisiėjo gy
dyti sunkiai valgomąja druska

Ralph Nader neseniai laimėjo bylą prieš General Motors, o dabar jis paskundė federal i ną vy
riausybę už biznio įmonėms duodamus mokesčiu palengvinimus. Jis su keliomis mokesčiu mo

kėtoju organizacijomis galvoja bylą laimėti.

apnuodytą kūdikį. Jį jo motina 
atvežė ligoninėn sunkiai apnuo
dytą’ valgomosios druskos stip
riu tirpalu, naudotu vėmimui 
sukelti. Atsitiko, kad 'motinai 
apsileidus, dvimetis vaikas žai
dė su Darvon kapsulėmis (stip
rus skausmui raminti vaistas) v 
Keturių kapsulių, motinos ma
nymu, trūko, jos. motina suda
vė jam 8 uncijų stiklinę pilną 
koncentruoto ’ valgomosios drus
kos tirpalo vėmimui sukelti. Po

ir nereaguojančios. Buvo sme
genų sutiniriio reiškiniai akių 
dugne matomi. Vaikas galėjo 
alsuoti tik ventilatoriaus pagal
ba. Electroencephalograma rodė 
smegenų veikiąs stoką. Po de
vynių dienų vaikas mirė ligo
ninėj e.

Dar ir daugiau atsitikimų 
apie druskos mirtiną poveikį .yra 
mediciniškoje literatūroje užre
gistruota. Deja, dar vis iki šiol 
apie galima tos druskos nuodin-

Dar trečia galimybė dėl kojų 
tinimo: tai “birth control pills” 
vartojimo, dėl hormonų bei cor- 
tisono ėmimo. Kai kuriems žmo
nėms kojos ima tinti nuo mi
nėtų medikamentų ėmimo.

Ketvirta kojų tinimui priežas
tis — tai ramus perilgas stovėji
mas bei sėdėjimas. Taip, ir sė
dėjimas gali sukelti kojų tini
mą. Tai normalus reiškinys. To
kio tinimo nė vienas, ypač -nė 
viena moteriškė tegul neišsigąs-

dviejų valandų vaikas buvo nu
gabentas ligoninėn nustojęs są
monės (coma). Jo kraujuje bu
vo daug daugiau negu reikią 
druskos. Darvon nebuvo rasta 
nei to vaiko kraujuje nei' šlapu
me. Taigi tas'vaikas 'būVo be 
reikalo gydomas motinos nuo jos 
manymu apsinuodijimo. Ligo
ninėj gydant' vaiko' kraujuje bu
vo sumažintas druskos' perdi- 
delis kiekis, bet vaiko smege
nys niekada neatsigavo. Jo lė
liukės visą laika buvo išplėstos

gumą nedaugelis težino. Todėl 
vėvimui sukelti reikia naudoti 
minėtą syrup of ipecac, 15 cc. 
Jo turėtina namuose. Tai sau
gus ir veiklus ..vėmimui sukelti 
būdas. Druską laikykime ato
kiai nuo vaikų, nes ji jiems gali 
būti tikras nuodas, nors ji kar
tais irgi gali būti pasekmingas 
vėmimo sukėlėjas.

Išvada. Gyveni ir mokai
si — visą gyvenimą taip bus. 
Mokykimės kiekviena proga. 
Tvarkykimės su valgomąja dru
ska vaikų aplinkoje. Kol dar lai
kas — nebūkim apsileidę. Daug 
daugiau laimingų dienų turėsi
me taip elgdamiesi.

Pasiskaityti./' Medic. World 
News, July 9, *1971. '

ta ir pas gydytojus nelaksto. Tas 
tokios rūšies tinimas kojų yra 
svorio pasėka. Jis pasireiškia 
daugiausia moteriškėms, ner- 
vuotiems ir riebiems asmenims, 
ypač karštose dienose.

Penkta kojų tinimo priežastis 
yra priešmėnesiniam laikotarpy
je atsirandąs patinimas dauge
liui moteriškių. Tai pasėka ve
nų ir lymfos takų užspaudimo. - 
F. Kai J ūsų kojos patinsta, el
kis sekančiai, 1, Pasitark su gy
dytoju. Daugelis kojų patini
mo atvejų normalus reiškinys. 
Reikia sužinoti, ar ir jūsų atve
jis yra toks, o ne kitoks. 2. Su
tinusios kojos vakare gali ry
tais būti atsileidusios. Skystis 
pasiskirsto savaime kai kūnas il-
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sisi. Tokiais atvejais kojos vėl 
gali patinti, kai atsistojama. Tai 
irgi nepavojinga kojų sutinimo 
rūšis, bet ji turi būti gydyto
jo nustatyta. 3. Vienos kojos 
sutinimas nurodo, kad nėra vi
same kūne negerovės dėl tokios 
netvarkos. Tai tik vienoj kojoj 
atsiradęs venos užsikimšimas. 
Tai gali nurodyti į vienos kojos 
perdėtai ilgą pertempimą užlai
kant neteisingą kūno laikyseną. 
4. žmogus gali nepastebėti sa
vo kojų sutinimo. Jei staiga jū
sų batai ima spausti — žiūrėk, 
ar jūsų kojos nesutino. 5. Plas
tiškos kojinės bei elastiški bin
tai gali padėti sutinimui, bet tai 
nėra tos negerovės išgydymas. 
Visada reikia pasitarti su gy
dytoju dėl tokių priemonių dėvė
jimo. 6. Niekada nepasilikime 
sustingusiais stuobriais; sėdint 
ar stovint visada judėkime. Jei 
prisieina įstaigoje sėdint dirbti, 
pakelk kojas karts nuo karto 
bent kelis inčius, tai padės cir
kuliacijai kojose. Keliaudamas 
busu ar orlaiviu — stenkis ju
dėti, karts nuo karto atsistoti., 
Ilgai važiuodamas mašina kart
kartėmis sustok, išlipk, pasitam
pyk, pasimankštink. Nepamirš
kime vieno; sutinusias kojas sau
gokime jose cirkuliaciją kraujo 
palaikydami.

IJei priseina vartoti šlapimą 
varančius vaistus, juos irgi su 
saiku naudokime. Gydytojai 
dažnai prirašo tas tabletes nau
dojimui be saiko. Nuostabu, bet 
tai tiesa, šlapumas vienas neina 
lauk, eina lauk ir reikalingos kū
nui medžiagos. Dažnai toks žmo
gus nustoja kalio (potash) sa
vam kūne. Priseina iš vaisti
nės kalį pirkti negardaus skys
čio pavidale. .Bananai turi daug 
kalijaus ^— juos tokie tegul var
toja nenutukdami, žinoma, kad 
sutinusias kojas dėl širdies, ke-
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penų ligų reikės tvarkytis su 
gydytojo pagalba, čia daug ga- 
Ii pats pacientas sau padėti: jis 
turi 100% pildyti visus gero gy
dytojo patarimus. Pirmiausia, 
jis turi nevartoti valgomosios 
druskos su maistu ir maiste 
esančios. Tai būtinas, bet dau
gelio neišpildomas reikalavimas, 
Įpratusieji sūriai valgyti, nė pa
tys nežino, kad kertą šaką ant 
kurios jie sėdi. Todėl dabar neį- 
praskime į sūrius valgius — 
lengviau bus reikale tvarkytis, 
Save, ne gydytoją apgaudinėsi- 
me, jei su druska valgysime tu
rėdami širdies negerovę bei dėl 
kitų priežasčių sutinusias kojas. 
Pvz., tokios moteriškės, kurios 
prieš mėnesines turi sutinusias 
kojas — turi vengti druskos, 
ypač tuo laiku.

Nebijokime dėl permažo drus
kos kiekio susilpti. Druskos gau
name su kiekvienu maisto , kąs
niu. Jos yra visuose maisto ga
miniuose natūraliai, čia kalba
ma apie jos padidintą kiekį. Val
gomoji druska yra būtina kū
nui, tik jos kiekis turi būti sai
kingas. Tik labai retais atve
jais, kai žmogus prie plytos vir
tuvėje karštyje labai gausiai pra
kaituoja (prakaitas visada sū
rus), daug druskos nustoja, tik 
tada • prisieina truputį tos drus
kos tablečių ar žiupsnių pavida
le paimti. Taip reikėdavo Lie
tuvoje rugių kirtikams bei jų 
rinkėjoms elgtis, savo prakaitu 
gausiai druskos nustotą kiekį pa- 
pildyt.

Jei po kojų nušalinmo — lym
fos takų pažeidimo — ima tinti 
kojos, mechaniškai — bintais 
jas tvarkykime. • Niekada ne
reikia jokių vaistų perdaug imti. 
Ypač diuretikų — šlapimą va
rančių ar cortisono nereikia per
dozuoti. Visada ir visur saiko 
nepameskim.

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ! '

Prof. Vaclovo Biržiškos “Senųjų Lietuviškų Knygų Istorija” yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, .rninkšt- $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 So< Halsted Street, Chicago 8, Illinois * ?
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rug'piūčio 15 dieną,
STENKIMĖS TEISINGU 

ATSAKYMU PASINAUDOTI

Kojos sutino ■— kas daryti

BUČO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS [DOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI, į 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS f. 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUŠIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. į 

RUGPIŪCI0 15 D. VISI KVIEČIAMI [ NAUJIENŲ ;■ 
PIKNIKĄ-
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• Klausimas. Prašau Gerb. Dak
tarą paaiškinti, kaip aš turiu 
tvirkyti savas sutinusias kojas. 
Visokių patarimų man duoda 
kaimynės, bet nė vienas negelb
sti. Dabar j ūsų, nurodymų esu 
pasirengusi klausyti ir juos pil
dyti. , % .

Atsakymas. Jei. kieno nors 
kojos sutinsta, jas skkauda ir 
nemalonumų jos kam daro — pir
miausia reikia surasti priežastį 
tokios negerovės. Senovėje žmo
nės kentėjo dėl kojų negerovių 
tyliai — aukojo savas kančias 
“ant dūšių čyščiuje” bei “Dievui 
ant garbės”.' Tai neblogas buvo 
nusiraminimas, nieko daugiau 
geresnio iš niekur nesulaukiant, 
šiandien gydytojas gali žmogui 
dėl sutinusių kojų daug gero su
teikti, tik jis turi visų pirma 
surasti tokio tinimo priežastį.

Labai dažnai kojos tinsta dėl 
dviejų priežasčių: l.': dėl venų 
sunegalavimo, 2., dėl lymfos in
dų sutrikimo.. (venomis ir lim
fos indais skystis iš kojų eina 
aukštyn į kūną). Gali būti ko
jų venų išsiplėtimas r (varicase 
veins), Kaip žinoma, venomis 
iš kojų kraujas grįžta į kūną 
— į širdį. Jas tada grįžimas 
esti apsunkintas,, nes išsiplėtu
siose venose spaudimas, esti pa
didėjęs. Tada venose esąs skys
tis sunkiasi iš venų lauk į kojos 
audinius. Todėl kojos patinsta. 
Dar ir kitaip venoms pakitus 
gali- tas pats kojų tinimas atsi
rasti ; venai užsikįmšus senu ran
du, kraujo, krešuliu ar augliu.
< Kita kojų tinimo priežastis — 
tai pasėka visam kūne esančios, 
negerovės:, kūne vandens užsi
laikymo pernelyg gąusaus. Ke
turios negerovės gali sutrikdyti 
kūne vandens subalansavimą: 
netvarka širdyje, kepenyse, ink
stuose ir kraujagyslėse.

Not everyone buys 
Bonds for retirement

NAUJIENOS .......
1739 So. Halsted Street Chicago, lit 60608
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Winipegieeiu kelionė į okupuotą Lietuvą
Mielas skaitytojau, kaip ten) 

bebūtų, bet kiekvienam iš mūsų 
miela susitikti ir išgirsti vieną 
kitą žinutę iš grįžusio iš okup. 
Lietuvos, kur pasilikę mūsų bro
liai lietuviai dabartiniu metu te- 
bekenčia tokius žiaurius pokari
nių laikų pergyvenimus. Kurie 
ten esame gimę, užaugę, kūdi
kėliais būdami žaidę ir bendrai 
jaunystės dienas ten praleidę, 
puikiai prisimename savo tėviš
kes, pažįstame jos apylinkes, 
gamtą ir visa tai, kas jaunystėje 
buvo matyta bei pergyventa.

Ne paslaptis, kad nuo pat mū
sų tremties dienos iki šiol dar 
vis gyvenome lūkesčių sferoje. 
Ar mes patys apsivylėme, ar bu
vome apvilti kitų, tai čia jau pra
eities klausimas. Per didelis pa
sitikėjimas mūsų įsivaizduotais 
galiūnais mus giliai apvylė. Tad 
nieko geresnio nesulaukdami, 
ėmėme žvalgytis, ieškoti tikres
nės išeities, kuri kaip kam ge
riau atrodė. Nepaslaptis, kad 
•miTrnc. r—„..r, iiJ i

joks iš okupuotos Lietuvos da
bar grįžęs ekskursantas.

Kada Lietuvos pavergėjas pa
kankamai prisirijo mūsų parti
zanų nekalto kraujo, pamažėle 
ėmė atslūgti ir štai 1957 me
tais sudarė iš Kanados patiki
miausių “delegatų” ekskursiją 
į okup. Lietuvą, iš kurios grįžę 
vienas kitas greitai permainė 
savo kailį, o kiti visai nutilo. 
Tai buvo “delegacija”, kurią fi
nansavo raudonieji. Po to, kad 
ir pamažėle, vis daugiau ir dau
giau atsivėrė platesnės durys ir 
kitiems lietuviams, net vienam 
kitam ir “dypukui”.

Neskaitant vieno kito iš anks
čiau grįžusiųjų, kurie savo pra
nešimus darė vieni labai santū
riai, kiti visokiais vingiais išsi
sukinėdami, o tretieji visai nu
tylėjo, nors savo draugams bei 
draugėms pašniždomis į ausį vi
sokiausių baisenybių pripasako
jo, daugumas jų viešiau prasitar
ta griežtai vengė.

mums trėmime esant, gana ilgai J ' Dabar galime plačiau susto- 
teko lūkurioti, kol ką nors ga- Į ti ties paskutine lietuvių ekskur- 
lėjome sužinoti iš savo gimtojo 
krašto. Bet koks apsilan
kymas, bet koks susirašinėji
mas, bet koks susitikimas su gi
minėmis ilgai buvo neįmanomas, 
durų skląstis ilgai buvo užsklęs
tas, nes tuo metu vyko žiaurios 
partizaninės kovos, kur lietuvis 
nuogomis rankomis, basomis ko
jomis išėjo priešintis II-jai ko
munistinių rusų okupacijai. Kad 
kiekvienas mūsų gimtojo krašto 
kampelis, kiekvienas mūsų jau
nystės dienomis nurėpliotas ta
kelis liko lietuvio partizano krau
ju nulaistytas, to nenuginčija
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duo jam: i

i
Du kalbėtojai Londono Hyde 

nauja

suris
gerokai kai

kampelį muziejuje, tai 
kad jis tos steigimo

I žino, bet siūlė kad p

urptęs is okup. Lietuve

parką kalbėtoją k«mp« d« to mvo pažiūras į gyvenimu. Kairaja vienas raklamuoja 
religinį kulta, o dalinėta kalba "būsimas premjeras“ hipis.

Toliau fu
fe

tiečiai. Dar vėliau šiai ekskur
sijai gegužės 8 d. (šeštad.) Lie
tuvių Klubas Winnipege suren
gia išleistuves, o jau gegužės 25 
d. visi ekskursantai turi būti 
Montrealyje sėsti į lėktuvą. Iš....... ........
Winnipego išvyko visi, kurie tik grįžome”, tai reiškia, kad eks 
buvo užsiregistravę, t. y. visa kursijai nepakenkė skaitlinė 13

ir blogų dienų, “buvo dienų ku
rias pergyvenome nuolatinėje 
baimėje, varge ir nedaktekliuo- 
se, bet vis$ tai pateisinama tuo, 
ką ten matėme bei patyrėme, o 
ypatingai, kad visi laimingai su-

kaip iŠ vieny, taip ir iŠ kitų pu

iale. Tos statulėlės 
soMailshj spalvų ir 
■*ks “velnias”’kokiai 
stovą uja. Jis aiški- 

ad tokių "Yelnių” atatulė- 
Vokietiją. Pran-vaizduoja; 

ciwją. 
ką. Lietuva

Italiją. Lenkiją. Atneri- 
ir net pačią Rusiją, 
kokia spalva vais- 

ietuvoa velnias, tai 
juodos spalvos. Kiti 
kiniui tą '‘Velnių” 

atsakė,
istorijos ne-

sija į okupuotą- Lietuvą- Lau
kiantiesiems šiek tiek daugiau 
ekskursantai papasakojo. Pa- 
pasakoj daug daugiau tiesos, 
negu iš kitų ekskursijų dalyvių. 
girdėjome.

Kodėl 13 vadinama 
Velnio tuzinu?

š. m. gegužės mėnesį teko nu
girsti, kad iš Kanados kelios 
grupinės ekskursijos vyksta ap
lankyti okup. Lietuvos. Vėliau 
pasigirdo, kad iš mano Winni
peg© j tas ekskursijas įsijungia 
13-ka asmenų, beveik visi mies-

trylika asmenų, kitaip pasakius, 
visas velnio tuzinas. Sakau vel
nio tuzinas, nes 13-ka jau nuo 
senų laikų taip vadinama, bet 
kodėl, tai aš nė pats nežinau.
Skaitlinė 13-ka, senų žmonių pa
sakojimais, esanti nelaimingas 
skaičius, bet kaip praeityje ma
tėme, ta skaitlinė vienam kitam 
buvo labai laiminga. Adolfas 
Hitleris savo karus visada steng
davosi pradėti 13-j e dienoje ir 
pradžioje visada jam puikiai sek
davosi.

Mūsų ekskursantai iš Winni
peg© sugrįžo visa trylika ir, rei
kia sakyti, visi grįžo laimingai, 
nors vienas savo pranešimuose 
ir sakė, kad ten... buvo gerų, bet

Kurie winnipegieČiai 
ekskursijoje dalyvavo
vvinnipegiecių į Šią ekskur- 
buvo įsiregistravę Šie as- 

Viktoras Novogrockas

Atrodo juokinga, kodėl taip 
daroma, nes valdžia tokių asme
nų slaptus pasišalinimus bei tė
viškėse apsilankymus vistiek 
sužino, bet oficialūs leidimai, to
kiais atvejais, griežtai uždraus
ti duoti.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Taupymo indeliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

1

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.

Iš 
siją 
menys: 
su žmona, Mike Vidrikas su žmo
na, Liudas Barti ninkas su žmo
na, Petras Gudžiūnas su žmona, 
Medartas Zavadskas su žmona, 
Mrs. Lutes (Lepečkaitė), Vin
cas Lepečka ir Viktorija Dauba- 
raitė. ši pastaroji jau lankosi 
antrą kartą okup. Lietuvoje, nors 
yra gimusi ir užaugusi Kana
doje. Tad lankosi savo tėvų 
gimtajame krašte.

ši kelionė ekskursantams bu
vo numatyta 14 dienų, įskaitant 
ir kelionę, kuri vienam asme
niui kainavo $678. Reiškia, kad 
už tuos pinigus buvo kelionė 
ten ir atgal, viešbutis ir maistas.

Tuo metu vyko dvi ekskursi
jos. Viena iš 80 ekskursantų, o 
kita iš 144-rių. Winnipegiečiai 
buvo įjungti į pirmąją grupę, 
nes toje grupėje važiavo dau
giausia lietuvių, o 144-je grupė
je skrido daugiausia svetimtau
čiai. Abi grupės buvo apgyven
dintos Vilniuje į “Gintaro” vieš
butyje.

Iš Montrealio visi ekskursan
tai išvyko tiesiai į Maskvą.

Maskvoje visi ekskursantai 
buvo patikrinti

Atrodo, kad čia jau pirmas 
parodomasis žingsnis su kuo jūs 
“vyrukai” turite reikalą. Taigi 
pirmas patikrinimo punktas bu
vo ne Vilnius, bet Maskva. Jei 
jau kas vežatės ko nors perdaug, 
tai liks ne okup. Lietuvoje, bet 
Maskvoje. Apie daiktų atėmi
mus nieko nerašau, nes esu pa
prašytas to nerašyti, o ką iš as
menų privačiai pasikalbėjimuo
se girdėjau, tai jų pavardžių ne
skelbiu.

š. m. birželio 7 d. (pirmd.) visi 
ekskursantai laimingai pasiekė 
Winnipega, o birželio 19 d. 
(šeštad.) jiems Kanados Lietu
vių Klubas Matitoboje iškėlė 
priėmimo vakarienę.

Grįžusiųjų pranešimai 
susirinkimui

Subuvimą atidarė klubo 
dybos vicepirmininkas Vladas 
Steponavičius, kuris trumpai ap
žvelgęs grįžusiųjų nuotaikas, 
pirmuoju papasakoti savo įspū
džius iš okup. Lietuvos, pakvie
tė Verą Zavadskienę. Grįžusioji 
savo įspūdžius suglaudė labai 
trumpai, ir pasigėrėdama Lietu
vos gamta sušuko: Gražu mūsų 
Lietuvojle” ir dar vieną,' k5tą 
trumpą sakinėlį, iš kurio nieko 
nesupratau apie dabartiniu lai
ku okup. Lietuvoje gyvenančius 
lietuvius. Tai buvo santūrus pa
sisakymas, kad va ir aš aplan
kiau okup. Lietuvą. Ką ji ten 
matė. Kaip ji slaptai lankėsi sa
vo tėviškėje, kaip ten gyvena 
jos giminės, apylinkių gyven
tojai, kokia rusų įvesta santvar
ka — nė žodelio, o vis tik ir už 
tokį pranešimą buvo paplota.

Sekančiu kalbėtoju buvo pa
kviestas Vincas Lepečka. Jis, 
kaipo pažangus winnipegietis, 
visada gėrėjosi nauja okup. Lie
tuvos santvarka, ilgai dirbęs 
kairiųjų organizacijose, tad iš 
jo buvo daug ko tikėtasi, jei ne 
ko gero, tai bent blogo. Nagi 
ir šis ekskursantas, kuris kartu 
aplankė okup. Lietuvą su savo 
dukra, mažai ką tepasakė. Jo 
tėviškė Dzūkijoje buvo didelis 
ūkis ir gyveno gana pasiturin-
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UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, I1L 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

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 orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, lit 60608

Baigus muitinės patikrinimus 
Maskvoje, mums pristatė tris 
palydoves lietuvaites, kurios kal
bėjo: lietuviškai, angliškai, ru
siškai, prancūziškai ir dar vie
na kita kitomis kalbomis. Jos 
vadovavo visai ekskursijai okup. 
Lietuvoje, kur ekskursantai tik 
buvo vežiojami.

Ekskursantai iš Maskvos lėk
tuvu atskrido tiesiai į Vilnių. Iš 
Vilniaus trims dienoms buvo ve
žami į Druskininkus ir vėl grą
žinti į Vilnių. Iš čia buvo ve
žami vienai {dienai į Kauną ir 
vienai dienai j Trakus. Kaip iš 
visko matosi, penkios dienos 
okup. Lietuvoje buvo praleis
tos Druskininkai - Kaunas - Tra
kai, o likusis laikas pačiame Vil
niuje “Gintaro” viešbutyje, kur 
vyko pasikalbėjimai su atvežtais 
giminaičiais, ašaros, pokalbiai, 
maistas ir gėrimai, o labiausiai 
spekuliacija kaip patekti į savo 
tėviškes, kur nuvažiuoti valdžia 
nė vienam ekskursantui nedavė 
leidimo. Prasidėjo slapti bėgi
mai į savo buvusias tėviškes. Į 
pagalbą atėjo ten gyvenantieji 
giminės, taksi vežikai ir šiaip 
privatus asmenys, nors reikėjo 
pergyventi daug baimės, rizikos

šauktas Mike • Vidruk.
mums v innipegiečiams gvrai i iino> kad paaiškintų ša-
yra žinomas kaip kairiųjų paiiū- rauskienė, kuri tai žinanti. Ga
rų žmogus. Liaudies Balso pla-1 Kausiui pasisakė, kad ir jis bu- 
tintojas. komunistinės Lietuvių žmonos tėviškėje — šauko- 
Uteratūros Draugijos narys ir bet kaip jam ten pasisekė nu

vykti nieko nepaaiškino. Bend
rai M..Vidruk iš savo kelionės 
okup. Lietuvoje apie žmonių gy
venimą nieko nepasakė. Nepasa
kė nieko gero, nepasakė nieko 
ir blogo. Tai ir visas jo prane
šimas. Pasibaigus jo praneši
mui keletas davė iš vietos klau
simų, tačiau trumpi atsakymai 
buvo su įvairiais išsisukinėji
mais.

(Bus daugiau)

bendrai tokiai srovei mėgstąs 
atstovauti, čia jau. žinoma, vi
si laukė gilesnio ir savotiško 
pranešimo iš “bujojančio” komu
nizmo okup. Lietuvoje. Trum
pais žodžiais M. Vidruk bendrai 
nušvietė visos ekskursijos ke
lionės eigą, tarpais net atžymė
damas visas datas, kur ir kada 
bei kokioje vietoje lankėsi. To
liau jis nupasakojo apie kelionę 
į Druskininkus ir bendrui pasa

lk© jo Druskininkų reikšmę, kai
po gydymosi kurorto. Smulkiai 
išaiškino kaip Druskininkuose 
žmonės gydosi mineraliniuose 
šaltiniuose ir kaip naudoja mi
neralinių Šaltinių purvą reuma
tizmui ir kitokiom^ kūno, nega
lavimams gydyti. Vienu žodžiu 
M. Vidruk grįžo ir Druskininkų 
lyg pusė daktaro. Toliau jis nu
pasakojo, kaip lankėsi viename 
Kauno muziejuje ir kas tame

SKAITYK PATS IR PARAGINO
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

MIDLAND I 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60613

PHONE: 254-4470

Nuo
1914 metų

Midland Savings aptar 
nauja ^taupymo U namų 
paskolų reikalus visos mtt- 
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą, . Mes norė

jome būti Jums naudingi 
?lr ateityje;

Sąskaitos ipdrnuitot Iki 
$20.000

M

i

I

Frsnk ZoaJtt, Prwiidcnt

2 Yori Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

3 — NAUJIENOS, CHICAGO I, ILL. — TUESDAY, JULY U, 1771

l*SUIID

JOHN PAKEL, Sr. Chairman of th* Board

6245 So. WESTERN AVE.
H O U R J i Mon. 12 P. M. to 8 P. M

UP TO
S20.000.

Chicago Savings
and Loan Aaioolitiai SAFETY OF

TOUR SAVINGS Vtf>

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

5 PER annum

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

E /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

5 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Pastbook Accounts 

$ 100X)0 MINIMUM

J % PER ANNUM

U ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

Mri. PHIL PAKEL,

TEL. GR 6-7575
9 to 4, Tbun, it Frl 9 to 8. &rt S to 1230
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Lietuvių tikinčiųjų visuome
nė turi daug bėdos su Cardi- 
nolo Cody nutautinimo politika 
lietuvių kapinėse, bažnyčiose, 
mokyklose, pirmosis komuni
jos apeigose ir Ekumeninės 
Bažnyčios nutarimų. įgyvendi
nimuose. Kadangi Čikagoje 
reziduoja lietuvis vyskupas 
Brizgys, daugelis manydavo, 
kad jis išeis užtarti skriaudžia 
mų lietuvių, kurie sukūrė baž
nyčias, parapijas, mokyklas, 
prieglaudas, kapines, ir viską 
kas tik buvo reikalinga, kad 
nereiktų maldauti kitų ma

Kur šuo pakastas.
Bronius Nainys šių metų liepos 12 dienos Drauge 

atspausdino savo pastabas ir nuomones apie Altą, Bend
ruomenę ir Lietuvos laisvinimo darbą. Su Broniaus Nai
nio politinėmis pažiūromis galima nesutikti, jo veiklą 
galima įvairiai vertinti, bet reikia pripažinti, kad nei 
vienas bendruomenininkas taip aiškiai nepasako, ko Ben
druomenę pagrobusioji politinė grupelė siekia, ir kur 
užsienio lietuvius yra pasiryžusi vesti. Įtakingiausieji 
frontininkai Bendruomenei įsakymus duoda iš užku
lisių, tuo tarpu p. Nainys išeina viešumon ir pasako, ko 
frontininkai nori ir kur jie tremtinius rengiasi vesti.

Ištisą 20 metų Amerikos lietuviai buvo įtikinėjami, 
kad JAV Lietuvių Bendruomenė yra pasiryžusi vesti 
kultūrinį darbą. Ji organizavo mokyklas ir mokyklėles, 
spausdino vadovėlius, ruošė kultūrines šventes. Ameri
kos lietuviai padėjo Bendruomenei vesti tą kultūrinį dar
bą. Br. Nainys, atsistojęs JAV LB priešakin, nesitenki
no sutartu ir einamu keliu. Kultūrinis Bendruomenės 
darbas jam buvo neįdomus. Jis ryžosi pats mestis į po
litiką ir Bendruomenę į ją įtraukti. Visi atsimename jo 
pasirašytą instrukciją, įsakančią Bendruomenės na
riams mestis į “laisvinimo darbą”. Minėta Nainio instruk
cija didokam bendruomenininkų skaičiui pravėrė akis. 
Jie pamatė, kur frontininkų grupelė yra pasiryžusi Ben
druomenę vesti. Buvo “rinkimai”, buvo “teismai”, bet 
didokas Bendruomenės veikėjų skaičius, patyręs vadu 
kų tikslus, “rinkimuose” nedalyvavo ir iš bendruomenės 
veiklos pasitraukė.

Savo straipsniu Br. Nainys ir šiandien įneša dau
giau aiškumos. Nainys aiškiai pasako ne tiktai, ko Ben
druomenė siekia, bet išdėsto, kokiomis priemonėmis ji 
yra pasiryžusi savo tikslo siekti. Jis rašo:

“Amerikos Lietuvių Taryba yra sudaryta par
tiniu pagrindu. Be to, jai priklauso dvi draudimo or
ganizacijos — susivienijimai. Taip pat Vyčiai, Švie
sos —Santaros Federacija ir Studentų Sąjunga. Pa
gal Altos “politiką”, tik jos nariai tėra “kvalifikuo
ti” ir turi teisę dirbti Lietuvos laisvinimo darbą. ' Į 
Altą patekti galima tik per ją sudarančias organiza
cijas. Daugelio aktyvių išeivijos veikėjų, ypač jau
nesnių, nedomina nei politinės partijos, nei draudi-

mo tikslams įsteigti susivienijimai. Todėl partinė
mis idėjomis ir susivienijimų įstatais grįsti keliai jų 
į Altą atvesti negali.” (Draugas, 1971 m. liepos 12 
d. 5 psl.).
Br. Nainys yra gabus inžinierius. Jis moka ir gali 

nubrėžti labai tikslius braižinius, bet politikoje į tikslu
mą jis nekreipia dėmesio. Nurašytuose sakiniuose jis 
padarė labai netikslių tvirtinimų. Jis tvirtina, kad į Altą 
negali įeiti jaunimas, tuo tarpu šiandien labai sunku 
rasti seną žmogų Amerikos Lietuvių Taryboje. Jeigu 
neskaityti vieno kito vyresnio amžiaus žmogaus, visus 
atsakomingus postus Alte užima jaunesnieji. Į Altą pa
teko didokas Nainio draugų ir pažįstamų skaičius, tuo 
tarpu pats Nainys į Altą nepateko. Mums atrodo, kad 
Nainys ne tiktai pats padarė klaidą, bet jis klaidina ir 
tą “veiklųjį jaunimą”. Jis pats nori dirbti politinį darbą, 
bet nenori domėtis politinėmis, partijomis.

Niekam ne paslaptis, kad kova už laisvę ir nepri
klausomybę yra politinė kova. Kiekvienam turėtų būti 
aišku, kad Lietuvos nepriklausomybę iškovojo politinės 
partijos ir veiklūs tų partijų nariai. Kovojo už krašto 
laisvę visa tauta, bet atsakomingose vietose stojo politi
nių partijų žmonės. Partijos siuntė žmones į seimą, į 
vyriausybę, į įvairias konferencijas. Kada sovietų poli
cija įsigalėjo Lietuvos miestuose ir miesteliuose, ji pir
miausia čiupo įvairių partijų atsakomingus atstovus. Ru
sai žinojo, kad bet kurios politinės partijos atstovas ko
munistams yra pavojingas, nes jis yra susipratęs lietu
vis, ginantis gimtinio krašto teises. Jokiai politinei par
tijai nepriklausantis lietuvis jiems nebuvo pavojingas. 
Politinei partijai nepriklausančius, politika nesidomin
čius ir apie politiką nieko neišmanančius žmones leng
viausiai pasigauna komunistai. Politika nesidominčius, 
bet politikuoti norinčius jaunuolius komunisfai labai 
lengvai pasigauna ir nusiveda lietuviams nenaudingais 
keliais.

^Lietuviškas jaunimas, kuriam rūpi Lietuvos laisvė 
ir lietuvių tautos gerovė, privalo domėtis politinėmis 
partijomis, pripažinti jų programas, kovos būdus ir sie
kimus. Jaunimas, kuris nesidomi politinėmis partijomis, 
Lietuvai vargu bus naudingas. Vienas jaunuolis mažai 
tegalės padaryti, o dirbti su kitais jis nemokės. Lietuvių 
tarpe yra įvairių politinių partijų. Jaunuolis gali pasi
rinkti jo pažiūroms artimiausią grupę ir išmokti veikti 
kartu su josios nariais. Tada jis bus naudingas Lietuvai 
ir lietuviams.

lonės pilnam lietuvių repre- 
zentavimui 'Archidiocezijoje. 
Kada milijoniniai lietuvių var
go žmonių sukelti doleriai pra 
dėjo būti nukreipti ne Dievo 
garbei ir mūsų tautos ateičiai 
Amerikoje kaip kad buvo 
planuota, žmonės ėmė dairy
tis ir klausti savęs, kodėl vys
kupas Brizgys nieko nedaro? 
Juk jis yra lietuvių vyskupas, 
ir dar ne bet koks, gavęs vys
kupystę, kad aptarnautų lietu
vių tikinčiųjų reikalus, pats 
atvykęs iš Lietuvos ir išgyve
nęs tautos tragediją, žmonės 

kraipė galvas ir stebėjosi, ko
dėl jis leidžia laiką, ieškoda
mas mirštančiųjų pinigų, bet 
ne gy vųjų sielos reikalų.

Žmonės, turį daug geros va
lios, pradėjo patys kovoti už 
lietuvio krikščionio garbę ka
pinėse, rūpintis Švento Tėvo 
atsišaukimu į pasauliečius įsi
jungti į Bažnyčios gyvenimą ir 
kovoti su gyvenimo negerovė
mis. Tačiau Brizgys nepaju
dino nei piršto, tik ėjo gandai, 
kad jis rūpinasi vien šios že
mės turtais ir karjera, kurią 
kardinolas Cody gali ištraukti 
iš po rankovės. Bet niekas ne
sitikėjo, kad vysk. Brizgys iš
eis organizuotai prieš savo tau
tos krikščionis, paremdamas 
vietinės hierarchijos užmačias 
nutautinti mūsų jaunimą per 
pirmą komunižą ir nuskurdinti 
mūsų religinį gyvenimą, iš
plėšiant pagarbų žmogaus pa
laidojimą. Nedvejodamas per 
nusamdytus lietuviškos ir ang 
liškos spaudos puslapius, pats 
pasiskelbė, kad jis remiąs Co
dy. .. Daugiau jam niekas ne
rūpi!

Lietuviškos visuomenės su
sirinkimas, apsvarstęs toki 
Brizgio elgesį, davė tinkamą 
atsakymą, kuris, rezoliucijos 
formoje, yra plčiai paskelbtas 
su Algio Regio, Bendruomenės 
Komiteto pirm. Kazio Barzdu- 
ko ir Lottie Giedraitienės pa
rašais. Lietuvių spauda ir 
veiksniai pasmerkė tokią tikin 
čiųjų išdavystę..

Visuomenė buvo labai nu
stebinta, sužinojusi, kad lie
pos 4 dienos Dainų Šventėje 
vysk. Brizgys yra garbės sve
čias ! Pasipiktinimo bangos 
pradėjo reikštis šventės išva
karėse ir išryškėjo, kad kele
tas grupių ryžtasi demons
truoti prieš tokią nepatriotiš
ką dalykų padėti. Mus pasie
kė žinios, kad įvyks neramu
mai amphiteatre ir prie įėji
mo. Išryškėjo, kad A. Regis 
nebuvo autorizavęs tokių de
monstracijų. Susidarė rimta 
grėsmė Dainų šventės progra
mai, nes žmonės buvo pasiry
žę ir turėjo neginčijamai rini
tą pagrindą pareiškimui savo 
protesto. Atrodė, kad nieks ne
galės šios idealistinių žmonių 
grėsmės sulaikyti.

Algis Regis buvo vieninte
lis asmuo, kuris galėjo šį rei
kalą sukontroliuoti, nes jo ir 
lietuvių tikinčiųjų pastangos 
suteikia daug dėmesio ir pa
garbos plačioje lietuvių visuo
menėje. Nors Regis pilnai 
įvertina tikintiesiems baro
nas skriaudas ir už jų reika
lus yra paaukojęs didelę dalį 
savo gyvenimo, bet jis kartu 
yra ir bendruomenininkas,

Pavergtos Tautos
Ryšium su artėjančia Paverg

tųjų Tautų Savaite latvis Dr. 
Alexander V. Berkis, Longwood 
College istorijos profesorius, 
straipsnyje “Captive Nations’* 
rašo iš Farmville, Va.:

Einant Public Law 86-90 tre
čioji liepos mėnesio savaitė bus 
skelbiama Pajungtųjų Tautų 
Savaite. Kongreso rūmai dar 
1959 metais priėmė įstatymo 
originalą, liečiantį Pajungtųjų 
Tautų Savaitę. 1966 metais Kon
gresas priėmė rezoliuciją, ska
tindamas Prezidentą sukelti pa
saulio opiniją Jungtinėse Tauto
se Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybės atstatymo rei
kalu. ši rezoliucija griežtai pa
smerkė Sovietų Rusijos Pabal
tijo valstybėse daromą genocidą.

Nepaisant tų kilnių rezoliuci
jų, Pajungtųjų Tautų Savaitė- 
pasidarė beveik be prasmės dau
giausiai dėl kainuojančių TV 

plačių pažiūrų ir didelės kultu 
ros žmogus. Jis atsišaukė į 
vyskupo Brizgio elgesiu pasi
piktinusią visuomenę per spau 
dą ir radiją ir prašė, kad per 
Dainų šventę neįvyktų protes
to demonstracijų, kad ši die
na yra džiaugsmo per dainos 
meną diena ir prašė visus įver
tinti rengėjų ir dalyvių pastan 
gas ir iškilmingą nuotaiką. Pa 
tyrėme, kad vėliau A. Regis 
asmeniškai kreipėsi į pasiren
gusius piketuotojus. Jam, tu
rinčiam didelį autoritetą ir pa
garbą Bendruomenės žmonė
se ir sklypų savininkuose, pa
vyko perkalbėti šias pastan
gas atidėti tolimesniam laikui 
ir išlaikyti 'Dainų šventės rim
tį-

Čikagos klebonai ir ypač 
vyskupas Brizgys, vietoj šnai
ravę į Regi ir ieškoję kokių 
priekabių, jei būtų geri krikš
čionys, galėtų pasimokyįi iš 
jo kultūros, takto ir atsižvel
gimo į savo tautai dirbančių 
žmonių jautrius reikalus, o ne 
be pagrindo kaltinti apmokė
tuose skelbimuose, kad Regio 
vadovaujamas judėjimas netu
rįs įgaliojimų nei reikiamo 
skaičiaus ir t. t. Visa lietuviška 
spauda, kuri tik minėjo Briz
gio ir Regio konfrontaciją, yra 
pasauliečių, bet ne vyskupo ir 
klebonų pusėje. Visa lietuvių 
Bendruomenė ir tikintieji en
tuziastingai remia Regio va
dovaujamo Komiteto ir lietu
vių visuomenės pastangas grą
žinti pagarbą lietuviui krikš
čioniui kapinėse ir teisę turėti 
balsą bažnyčiose ir kitose ins
titucijose, kurias kelios kartos 
sukūrė mūsų tautos ateičiai 
Amerikoje. Marquetparkietis 

komentatorių ir laikraščių ven
gimo pasmerkti arba net minėti 
genocidą bei kolonializmą Sek v 
vietų Rusijoje ir totalitarinės 
mažumų valdžias Rytų Europoje. ’ 
Iš kitos vėl pusės, mūsų ka
riaujantieji žinių pranešėjai 
pradėjo visaip išpūsti Ameri- J 
kos karių tariamas žiaurenybes * 
prie My Lai ir kituose Pietinio 
Vietnamo kaimuose, siekdami 
suniekinti bet kokią lojalią tar
nybą Jungtinėms Valstybėms.

Kuomet beveik visos koloniji
nės tautos Afrikoje ir Azijoje 
įsigijo savo nepriklausomybę, 
pajungtos tautos sudaro Rusų 
kolonijinei imperijai fatališką 
silpnybę. Dėl to mes turėtume 
padidinti ir pagerinti Laisvos 
Europos Radijo, Laisvės'Radijo 
ir Amerikos Balso transliacijas. 
Tos transliacijos yra labai po
puliarios Rytų Europoje ir pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Jos yra 
mūsų strateginiai ginklai prieš 
rusų agresiją.

Padėka
Atvykau į Chicagą Lietuvos 

istorijos vadovėlio spausdini
mo reikalu. Parengiau mini
mą vadovėlį anglų kalboje, 
History of Lithuania, kuriuo 
gerai galės pasinaudoti lietu
viškas jaunimas kalbantis ang
liškai.

Šia proga buvau pakviestas į 
mielų bičiulių inž. Antano ir 
Marijos Rudžių Lietuvių Fo
rumą, kur turėjau progos Chi- 
cagos lietuvių visuomenei pa
aiškinti savo gyvenimo toli
mesnius planus ir darbus. ■

Išvykdamas iš Chicagos ir 
manydamas pastoviau apsigy
venti Romoje, tariu nuošir
dų ačiū ponams Antanui ir Ma
rijai Rudžiams ir prašysiu ge
rąjį Dievulį savo maldose pa
laimos jų gražiuose darbuose 
lietuvių tautai.

Msgr. J. Končius
Balfo Garbės Pirm.

‘NAUJIKUOSE’’,— TURI GERIAUSIĄ 
PAS1SEXUU BIZNYJE

ANDRIUS NORIMAS

BE MEILĖS
NOVELĖ

4
Bet miegas jau išblaškytas. Prieš akis 

vėl slenka baltų debesėlių pievos. Rodos, 
turėtų būti taip minkšta per juos skristi, 
bet jaučiamas kratymas, lyg rąstai riedė
tų per grubų grindinį arba per šalčio su
kaustytą kaimo kelio purvą.

Patarnautoja atneša storuliui valgyti. 
Jis godžiai kemša dideliais kąsniais mėsos 
kepsnį, tarytum būtų išbadėjęs per kelias 
dienas. Jonui mergina atneša kavos. Pa
duodama šypteli. Jis neskubėdamas sriub- 
čioja karštą gėrimą ir junta gaivų pra 
skaidrėjimą. Vis žvilgčioja pro langą. Da
bar lėktuvas skrenda per kažkokius kal
nus. Kur dabar esama — niekas neaiškina 
ir nepasako. Tik po pusvalandžio nuobo
daus dairymosi pilotas per garsiakalbį 
praneša, jog kelionės tikslas netrukus bus 
pasiektas. Keleiviai sujuda, pasiruošia, 
bet dar saugumo diržų neatleidžia.

Tik nutūpus didžiuliame aerodrome, 
leidžiama išsivaduoti iš prikaustymų prie 
kėdžių nugarėlių. Pro didelius stiklinius 
langus matoma minios žmonių laukiamo
siose salėse.

“Rodos, kiekvienas turi tarnybą, dar
bą, arba pareigas. 0 tiek keliaujančių. 

tiek dykinėjančių ir laukiančių! Na, kas 
dabar? Reikia susirasti viešbutį”.

Jonas nutaria keliauti Oro Linijos au
tobusu ligi miesto centro, čia pat viešbu
tis. Nedelsdamas įeina ir užsirašo. Gauna 
kambario raktą ir keltuvu pakyla į kažin 
kurį aukštą.

Numeta ant lovos porfelį ir nusivelka 
švarką.

“Na, o dabar kas? Negi viešbuty sėdė
siu?”

Pats savęs klausia. Tarytum koks ins
truktorius ar egzaminuotojas.

“Gal dabar jai paskambinti? Juk galiu 
ir namie nerasti, jei bus per vėlu. Ak, 
vigor in arduis! Taip jo trūksta, to stipru
mo sunkiose valandose...

Pasiblaškęs po kambarį, pagaliau, stve 
ria telefonų knygą. Ieško Millerio pavar
dės. Storiausia knyga! O tų Millerių bene 
keli puslapiai. Vedžioja pirštu, vis šalia 
pavardės stengdamasis surasti Aarono 
vardą. Bet Milleriai pravažiuoja, o Aaro- 
nas nesurastas. Millerių tarpe nėra jo.

“Ką daryt? Jo nėra šioje knygoje. Ne
gali būti, kad jam mirus ir jį išbrauktų... 
Koks aš kvailys, vėl!... Juk knyga spaus
dinama daug anksčiau! Turi būti knygo
je! Bet jeigu jis nenori savo pavardės te
lefono knygoje? Juk yra tokių. Ir aš daž
nai pasigailiu savo pavardės joje, nes vi
sokie vertelgos siuntinėja savo skelbimus 
ir reklamuoja prekes... Gal ir Aaronas? 
... Bet... Reikia pabandyti ir kitur... 
Tarp Muellerių, su “u” po raidės AL ir su 
dviem 1.”

Greit įsitikina, jog Aaronas taip ir va
dinasi. Pasižymi adresą ir telefono nume
rį. Tik dabar staiga kažkoks nedrąsumas 
apima. Lyg gėda būtų lįsti į svetimus na
mus. Lyg gaila pasidaro, kad turėjo iš 
taip toli atskristi tik tam, kad pajustų 
praėjus norą Gloriją aplankyti.

‘‘Na, ką gi aš jai sakysiu? Nuo ko pra
dėsiu? Juk iš karto nepulsiu ant kaklo! 
Ir ji taip pat to nedarys... Bet*. turiu 
dabar tęsti pradėtą žygį iki galo. Be rei
kalo gal... Pagaliau, ko gi man baimin
tis? Ar aš kokį nusikaltimą darau? Ar kas 
uždraus man aplankyti seną draugę, ne
laimės ištiktą?’’

Lyg patvirtindamas paskutinę mintį, 
Jonas nugali savo baikštumą ir ryžtingai 
pirštu išsuka skydelio skaitlines. Išgirsta 
tirštą moters balsą, bet tai ne Glorija.

— Muellerių rezidencija.,.
— Ar galiu kalbėti su ponia Mueller?
— O kas prašo?
— Jos geras bičiulis.... Jonas.
— Prašom palaukti...
Po minutės atsiliepia nuvargęs balsas. 

Iš "karto Jonas atpažįsta tiek kartų įvairio
mis aplinkybėmis girdėtą ir mielą balsą.

— Glorija! Labai užjaučiu tave, mirus 
vyrui... čia Jonas.

— Jonas? Koks Jonas?
— Tai jau pamiršai? ■J’ Jpnas^ Rova.
Trumpa valandėlė tylos. Po to tylus, 

sulaikomas juokas, lyg sumišimas, bet 
tuoj Glorijos balsas surimtėja.

— Ak, tai tas... mano Jonasl Tai iš 
kur tu?

Taip paglosto širdį jos ištartas “mano” 
Jonas. Iš karto palengvėja visas reikalas. 
Jis net nujaučia savo pasisekimą.

— Aš atvykau, jau esu čia... Dabar 
esu viešbuty. Norėčiau tave aplankyti.*, 
jeigu galima?

— Aplankyti ?...
Vėl ilgai Glorija neatsako. Jonas net 

pagalvoja, jog ji atsitraukė nuo ragelio.
— Alio... Ar tu esi ten, Glorija?
— Gerai. Gali užeiti kelioms minu

tėms. ..
— Ar dabar, tuoj pat? Ar nebus per 

anksti? Dabar tik devynios.
— Ateik, tiek to...
— Ačiū, Glorija! Aš tuoj pat!
Netikėtai vėl ima jaudintis. Ragelis 

padėtas, bet Jonas jį dar kartą pakelia. 
Išgirdęs stoties signalą, susipranta padė
ti vėl.

“Kas dabar? Kas dabar? Nagi — taip 
tiesiog ir eiti? Juk reikia, galbūt, kokią 
gėlę? Puokštę? Bet ar tinka, mirus vy
rui? Tačiau argi man svarbu numirėlis? 
Juk aš atvykstu ne kaip ramintojas, ne 
kaip užjautėjas, bet... kaip pasipiršėjas. 
Taip sakant, veni, vidi, vici! Atvykau, 
tuoj pamatysiu ir... nugalėsiu! Juk ji 
mane pavadino “mano” ... Tai jau geras 
ženklas! Gal pasiilgo manęs, kaip kadai
se sakydavo ir rašydavo... O gal ne? Bet 
gėlė ne pro šalį... ”

Išėjęs į gatvę, netrukus susiranda gė
lininko krautuvę. Nuperka raudonų rožių 
didelę puokštę. Tik po to pasišaukia ne

toliese stovintį takšt Jau sėdėdamas auto
mobilyje, junta nervuotumą... nebesu- 
gaudo minčių.

“Per as perą ad astra! Taip, tik per 
kančias žmogus ir pasiekia žvaigždes ir 
pasisekimą. Kad tik greičiau paaiškėtų 
viskas... Ar ji’ man palanki? Ar tiksiu 
jai?”

Šluostosi rasotą kaktą. Nežymiai virpa 
kojos ir rankos. Kažkokia lūkestinga bai
mė. Ir siekia laimės, ir — bijo jos.

“Kaip man elgtis? Taip norisi ją apka
binti ir pirmą partą po tiek metų pabu
čiuoti! Bet ar dera ją bučiuoti tuoj įėjus? 
Kodėl ne? Juk ji mano draugė, bičiulė... 
kuone sužadėtinė! Ji man-laiškus rašyda
vo, ir aš juos visus turiu. Taip, stalčiuje. 
Paauksuota virvele surištas pundelis iš
kvėpintų man brangių žodžių... ”

Taksi sustoja. Ir Jono širdis kažkur 
nukrinta. Kojos ima smarkiai drebėti be
einant link dviejų aukštų atskiro namo.

— Ei, ponas! Trys doleriai priklauso!
.Atsigrįžta į šoferį. Skuba siekti pinigi

nės. Bet gėlių puokštė kliudo. Su viena 
ranka nepatogu išimti banknotus.

— Aš... atsiprašau... Būčiau užmir
šęs...

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e n a s”
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1 ML ANNA BAUUHAS
1 AIUŲ, AU8Ų, NOSIĖ1

IR ©ARKLAS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

2M8 W. bird STRJEET 
Ofiso fal*f«; PRosp#cf 8-3229 

RtricL telefu WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

ouo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta.

iUt. UL 2394683

DR. K. G. BA1UKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINI CHIRURGIJA
> 6449 Sa. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). T.L LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei neatsiliepta, skambinti 374-8012

Talafu PRosf»ct *-1717

DR. S. B1EZ1S
GYDYYTOJA5 IR CHIRURGAS 

3)44 WEST 63rd STREET 
VaL kas diena po pietų. 1-3; vak, 7-3 
o k-tai antradieniai^ įr penktadieniais. 
•Treciai. ir sekmai. ofisas uždarytas.

Ruu 3241 WEST 66th PLACE .
Phono: REpuWic 7-7866

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

uit PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Rexid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir keiviriao. 1—1 vaL, 
antrai. penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštai. tiktai susitarus.

Ret Gi 8-0873 ž

DR. W. M. E1SIN ■ BSINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6132 So. Kodzie Ave., WA 5-2670

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

Šiuos, 
žodžius, 
ištaręs 
Tačiau jau tūkstantmečiais ži
noma, kad ši “naujiena” tėra 
tik ne afrikiečiams. Tokia 
“naujiena” šį kartą laikytina 
žmonių gentis, išsiskirianti iš 
kitų savo kojų ypatybe. Afri
koje žinoma jau iš prieš ištari 
nių laikų, bet europiečių, pa
lyginant, tik neseniai tepa
stebėta.

Balti žmonės, be kai kurių 
tyrinėtojų antropologų, su tais 
vienpirščiais (teisingiau — skel 
tapirščiais) labai retai kada 
tesusiduria, nes pastarieji la
bai drovūs ir gyvena mažiau
siai žinomose Rodezijos kal
nuotose vietovėse, Mazambi- 
ke, pagal Zambezi upę. Tai 
neskaitlinga — apie 400 — 
puslaukinių žemdirbių, juoda
odžių žmonių gentis, vietinių 
“vadom” orba “vadema” vadi
nama. plinta jie daugiausia 
laukinių bičių medum, žemę 
gi dirba mediniais padargais. 
Laukdami lietaus ar gero der
liaus, savo dievų garbei būg
nija seniau karo paskelbimui 
naudotus būgnus ir vaisingu
mo derliaus deivės garbei šo
ka ritualinius šokius. Tokiems 
reikalams jie turi specialų ri
tualą, nors apskritai, jų reli
gija nieko bendro su mūsiškės 
dabar suprantamos religijos 
esme neturi. Jie gerbia savo 
prabočius, kurių vyriausias

jau patarlę virtusius, 
pirmutinis menamai 

Scipionas Afrikietis.

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 
Tree, ir šeštad. uždaryta.

Ofiso tolu Portsmouth 7-6000
Rotid. teiofu GArden 3-7278

Ofiso MU.ME 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801 - • • '

DR J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71$t STREET - 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai , 
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS ;

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

“contact lenses” •
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

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

VĖSINTUVAI 
KIEKVIENAM 

NAMUI, NORS IR SENAM 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

'pERKRAUSTYMAI 1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063
V --------—•

M 0 VI N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi? atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
TeU FRontier 6-1832

DR P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendre praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tela 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
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SOPHIE BARČUS
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Į Visos programos iš W0PA,
i 1490 kiL A. M.
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma 

dienio iki penktadienio 11—12 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek-j 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO. ILL. 60629

“Nsopgo”, menamai gyvenęs 
XVIII amžiuje. . * •

ademai’’ beveik klajūnai. 
Dažnai keičia gyvenvietę, o 
nuo kitų juodaodžių genčių 
skiriasi savo ypatingom ne 
penkiais, bet vienu dideliu, 
skeltu, panašiu į vėžio žnyples 
pirštu. Bendra išvaizda jie 
primena akmens amžiaus žmo 
gų: trikampė galva, smailas 
smakras, labai didelės ir spin
dinčios akys, augaloti, gražaus 
stuomens. Su bušmėnais nie
ko bendro neturi.

Tai puikūs medžiotojai ir 
gabūs kalviai. Tačiau, kaip 
minėta, žemdirbystės padar
gus tenaudoja tik medinius,’ 
nes jų religija metalu liesti že
mę draudžia.

Vyriškos lyties savo prieaug 
lių iš pat mažens augina ir 
auklėja spartiškai, labai šiurkš 
čiu fiziniu metodu, sunkiomis 
sąlygomis. Berniukas, prieš 
“įšventinimus” vyru, turi per
eiti eilę sunkių ir žiaurių fizi
nių bandymų. Sakoma, kad 
seniau kandidatai į “įšventi
namuosius” savo vyriško su
brendimo įrodymui privalėjo 
sumedžioti kitos genties vyrą, 
nuduobti jį ir... suvalgyti jo 
vyriškumą įrodančius kūno or 
ganus. Tokie jų papročiai kai
mynams darydavo nemaža rū
pesčio. Menamai ne dėl ko. ki
to 1573 m. portugalai su jais 
kariavo, ir tai buvęs istorijai 
žinomas pirmas europiečių su 
jais susidūrimas. Manoma, 
jog tokie “įšventininmų” egza
minai ir dabar tebepraktikuo 
jami, tik ne visos senovės .ri
tualo apeigos atliekamos arba, 
jei atliekamos, tai labai griež
toje paslaptyje.

Padavimas sako, jog .“vad- 
demai”, stengdamiesi pasiek
ti mėnuli, statė panašų Bibli- 
jojo minimą Babelio bokštą, 
kuris nebaigtas griuvo, palai
dodamas po savo griuvėsiais 
labai daug žmonių.

Neseniai išleistoje buvusio 
Rodezijos universiteto istori
jos profesoriaus G. Abragamš 
knygoje apie senovės Afrikos 
valstybę Monomatapą, mini
ma, jog skeltapirščiai parodę 
jam minimo bokšto griuvėsius.

Minima gentis XVIII amžiu
je taip pat buvo įgrisusi kai
mynams, kad portugalai su
skaldė, išsklaidė šią gentį. 
Didelė jos dalis išbėgo Rode- 
zijon. Neskaitlingos genties li
kučių grupės, gyvendamos pa
upiuose, verčiasi žemdirbyste. 
Retkarčiais nulipa nuo kalnų 
.ir paupiuose periodiniai atlie
ka savo “tėvų” pagerbimo reti 
ginęs apeigas.

Dvdpirščių (“skeltapirščių”) 
genties žmonių Rodezijoj tėra

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef/ HEmlock 4-2123 
Rezid. tele\'^o Glbson 8-6195

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

^2 p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

VJ Aparatai - Protezai. Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

' (Arch Supports) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, 111. 60629

Telef4 PR«*pecf 6-5084

TOREST FIRES HURT 
OUR FOREST FRIENDS

Our "wildlife bis do defeose 
tgaiDSt the careless use of Ere. 

So please foDovr Smokey’s ABCr 
Alvnys bold marches till cold. 
Be sure to drown ill camphres,

then ftgzia. Crash ill 
ecookes dead ocml

Pleoe! Only you can 
present forest Eres

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį. Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“Svajonių šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 dol. Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

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

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 15C 
psl., kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje 
sė. 120 psL, kaina 1.00 dol.

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

NAUJIENOS,

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608 ‘:~7

F.............  ' nr-TT—,

PLEASE
BE

dargia^I Xxt. <A —— k. j,. .1 . I.

jų yra Mozambike, šiuo metu 
mokslininkai rengia ekspedi
ciją nuodugniai ištirti tų žmo
nių gyvenimų, papročius ir 
kultūrą, taipgi išaiškinti tas 
keistas anomalijas (skelto pirš 
to) priežastį. Prileidžiama, 
kad tai esanti paveldėjimo 
pasekmė. Patys gi “vademai” 
ta savo ypatybe kuo mažiau
siai domisi. Svarbiausia jiems 
tai, kad jie greitesni ir vikriau 
po medžius laipioja už savo 
normalius penkiapirštėmis ko
jomis brolius. Mat, apie 50% 
tos pat genties žmonių turi 
normalias penkiapirštes ko- 
j as. Jonas Ęiuenis

ST. PETERSBURG, FLA.
.Cibų dukrelės krikštynos

čia lietuvių gyvenimas tik
tai virte verda. Nors dabar va
saros laikotarpis, daug yra išva
žiavę į šiaurinius miestus savo 
giminių ir draugu lankyti, bet 
kurie vietoje pasiliko irgi nes
naudžia. ..

Lietuvių klube, kiekvieną sek
madienį yra koks nors parengi
mas. Visos iškilmingos dienos, 
ar šiaip kitokie, minėjimai, visa
da būna pravedami su dideliu pa
sisekimu. Labai gražiai buvo pa
minėta Motinos diena, Tėvo die
na ir Birželio 14- — Lietuvių 
trėmimo į Sibirą minėjimas.

Visiems minėjimams buvo pa
ruoštos programos. Liet, klubo 
choras, vadovaujamas muz. p. 
P. Lingio, kiekviename minė
jime pasirodė su nauja progra
ma — naujomis dainomis. Be 
to visada būna trumpa paskai
ta ir deklamacijos, kurias atlie
ka p. p. Jurgelų jaunimas.

Be Lietuvių . klube ruošiamų! 
minėjimų, kartais atskiros Lie
tuvių šeimos suruošia savo šei
mos šventes.

Liepos 4-ją St. Petersburg© 
Liet, klubo aktyvūs nariai Alk. 
ir Bronė Urbonai suruošė savo 
anūkėlės krikštynų vaišes. 
Urbonų duktė Danguolė yra ve
dusi su Rimu Čibu.
- >.• .< ■ ■ ■■'< *

Ppnai Cibai susilaukė pirmo
jo naujagimio — dukrelės, kuri 
buvo pakrikštyta Dalė-Rūta var
du. Krikšto tėvais buvo p. Ur
bonų sūnus inž. Br. Urbonas, at> 
vykęs iš Denverio, Colo., ir Gra
žina Cibienė iš Chicagos.

Gražioje p. Cibų rezidencijoje 
Gulporte susirinko gausus bū- 
sys lietuvių virš 45 asmenų. Sve
čių tarpe matėsi: St. Peters
burg Lietuvių Klubo pirminin
kas p. Karnius su ponia, dielė 
Liet, klubo veikėja p. Uogens- 
kienė; biznieriai: p. Jakusovas, 
p. Radvila, p.,;Daknys su šei
momis. Be to, ponų Urbonų daug 
giminių, atvykusių iš tolimes
nių vietovių. Jaukiame palmių 
pavėsyje vyko krikštynų vaišės.

Tokioje puikioje lietuviškoje 
aplinkoje, svečiai ir nepastebėjo 
kaip greit atėjo palmių vėsus, f 
vėlus

i.mi xtugti atiais metais Niaga
roje.

šiais metais yra daug geriau 
ir su salėmis. Išaugus miestui, 
prisistatė daug didelių namų ir 
pastatydintos kelios didelės, pui
kios salės. Vienoje jų Šiemet ir 
įvyks susipažinimo vakaras. Ta 
salė randasi prie pat QEW. Var
gu begali būti didesnis patogu
mas

Šių metų Lietuvių Dieną pa
siėmė rengti pati LB apylinkės 
valdyba, pasikviesdama į talką 
veiklius organizavimo darbe as
menis.

Jau dabar būtų verta įsidė
mėti laiką: 17-ji Lietuvių Diena 
įvyks Padėkos Dienos savaitga
lyje spalio 9 ir 10 dieną, o prieš 
tai dar prasidės lietuvių istori- 
nė-tautinė paroda, kuri tęsis ir 
po L. D-nos.
Amerikiečiams dar reiktų at

siminti, kad St. Catharines ran
dasi už 9 mylių nuo Niagara 
Falls, Toronto linkui. š.

Felikso Vaičiulio 
įpėdiniams

Prieš dvejis metus Pennsylva
nia valstijoje mirė Feliksas 
Vaičiulis, Amerikoje žinomas 
dar kaip Felix Wajculos, palik
damas stamboką turtą. Yra ži
noma, kad jis turėjo brolį Anta
ną Vaičiulį, kuris buvo žinomas 
kaip Anthony Vichtele, gyveno 
ir mirė Philadelphijoje palik
damas žmoną ir kelis vaikus, 
kurie turi teisę į dalį palikimo, 
jei tik būtų žinomi jų adresai. 
Taipgi buvęs dar ir brolis Jur
gis Vaičiulis, žinomas kaip Ge
orge Vaichulas, kuris gyveno 
Baltimorėj ir ten mirė. Gali 
būti, kad yra likę jo vaikų.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite rašyti 
Lietuvos Generaliniam Konsu
lui New Yorke tokiu adresu:

Consulate General 
of Lithuania

41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024

DON’T set his 
world on fire

vakarėlis. Palmė

ST CATHARINES, ONT.
Ruošiamasi 17-jai 

Lietuvių Dienai

Suruošti Lietuvių dieną leng
vas darbas tegali būti tada, jei 
prie to darbo prisideda visi kas 
tik gali. Kad St. Catharine ga
li suruošti gerai, tai jau visi ži
nome, nes ruošėme jau du kar
tu, o trečią padėjome didele da-

Savo naminf vaisty 
nepaprastai ivariai Ir _ 
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody-į 
ta: išimti visas bonkutei ir nuplauti Į 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad naįvyktv klaidy, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, koki y vaisty trūksta Ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošus.

spintelę reikia 
tvarkingai ui-

WALTER TALUMAS
Gyv. 841 W. 32nd Street

Mirė 1971 m, liepos 12 dieną, 2:00 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje, Ukmergės aps., Deltuvos parapijoj, Pauožuolių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: giminės, draugai ir pažįstami.
Laidotuvėrtiis rūpinasi Jenny Rumbutis.
Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 

nica Avenue. , , . .
' Ketvirtadienį, liepos 15 dien$ 10:00 tvaL ryto - iš koplyčios bur 

laidojamas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Visi a. a. Walter Talumas giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: giminės, draugai Ir pažįstami.
A L £ Laidotu viiL Direktorius -Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

Only you 
can prevent 
forest fires!

CAREFUL!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURDE GARSINASI 

-NAUJIENOSE” >

I G £ L 1 NINKAS 
(PDTR.VMEM'.iS)

TJ n y s m u rQij liūdesio v&landojs
J t* u Šios gėlės ir vainikai ant 
pi U papuošim ii ir oc^tc^ūiinės 

kapamt gėles.
KCY K PETRO (PUTRAMENTAS)

So. H.ricrrs A»e. — 586-1220

GUŽAUSKŲ 
GFLFN VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYČ1A 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNŪS

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

REpublic 7-8601REpublic 7-8600

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ LAIDOJIMO ĮSTAIGa

a ’ ■ ' ‘ . ’t e. - J

" LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI: J

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMiD
4605-07 So. HERiMITAGE AVENUE

• ' TeL: YArds 7-1741 -1742 < i

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

’ " 1 T. . ■ i t-M?- ■
y

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

a ■■ i m ' ' ■ ............................ . , . f

NARIAI: S
Chicagos ?
Lietuvių <
Laidotuvių S
Direktorių '
Aasociacijos <

 C

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

. IR NAKTj 
★ 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASARIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

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

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

(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

mariai
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JAUNA LIETUVAITĖ
išradėja

BŪSIMOJJ MOKSLININKĖ

Austin aukšt. mokyklos Chicagoje se
nior, studentė Viktorija Paukštytė 
{Viky Paukštys) pagarsėjo didžiojoje 
spaudoje savo išradimu, kaip limos 
pupeliy ekstraktu atpažinti A tipo 
kraujo rūšį. Hektoen instituto direk- 
jorius Dr. Costea jos.išradimu gyvai 
» susidomėjęs.

tus, jis jai leido dirbti labora-Į 
torijoje.

Dabar dviejiems metams 
praėjus tikrai nustatyta, kadi 
Įpylus limos pttpeliy ekstrakto | 
j stiklelį su krauju.. Ą, kraujo 
grupės nuosėdos nusėda vamz 
delio dugne, Dr. Costea pareiš) 
kė, kad jis jaunajai studentei 
pagelbėjo tik techniškais pa
tarimais, bet visas išradimas 
vra jos vienos.

P-lė Vicky Paukštys yra Aus 
tin mokyklos garbės studentė 
ir tą mokyklą ateinančiais me
tais baigusi stos i vieną iš trijų 
universitetų — Harvardą, North 
western arba Illinois Circle 
Campus; ji žada būti daktarė., 
J* gyvena su savo motina, kuri 
yra IllinojaUs universiteto kar 
diolo^ijos laboratorijos vyrės 
nioji technikė.

gresmanams ir senatoriams, kad 
būtų sąžiningai paskirtos teri
torijos, reikalingos eskimams ir 
indėnams gyventi Aliaskoje. Tuo 
tarpu pačioje Chicagoje indėnai 
neturi kur galvos priglausti1. '

RADO PRAEITĄ ŽIEMĄ 
EŽERE NUSKENDUSIUS

Praeito vasario 27 dieną din
go be pėdsako du jauni moksli
ninkai, dirbę Argonne National 
laboratorijoje, Dr. Charles John
son, 38 metų, ir Miss Ruth Ze
man, 32. Jiedu buvo išvažiavę Į 
Indianą prie Michigan ežero ir 
palikę automobilį Miller Dunes 
nuėjo fotografuoti ežero kran
te suneštų ledinių. Ir dingo.

Miss Zeman kūnas buvo ban
gų išmestas Į krantą tarp Miller 
ir Ogden Dunes ir rastas bir
želio 28 d., o Dr. Johnsono tik 
liepos 8 d.

" Austin aukštesniosios mo
kyklos mokinė 16-metė Viky 
^Viktorija) Paukštytė, gyv. 
©524 W. Kamerling St., atra
do būdą atpažinti A tipo krau
jo rūšį pavartojant limos pu
pelių ekstraktą. ■ ■■*
» Viky išbandė 300 kraujo- pa
vyzdžių ir šimto nuošimčių tik 
Tumu atskyrė kiekvieną A ti
po pavyzdi.

* Viktorija Paukštytė tą idėją 
gavo perskaičiusi straipsni, 
Lad vra daromi bandymai at- 
pažinti kraujo rūšis eksperi
mentuojant su Įvairių sėklų 
'ekstraktais. Savo eksperit 
inentus ji pradėjo namie su- 
Sgrūsdama visokiausias sėklas 
5r gautą tešlą skiesdama drus 
kos vandeniu. Gavusi teigia
mus rezultatus ji kreipėsi i 
Hektoen instituto direktorių 
Dr. Nicolas V. Čostea patari
mo. Dr. čostea ėmėsi jai pa
dėti patarimais, bet pasakė, 
kad yra reikalinga mažiausiai 
1,500 bandymų, kol bus gali
ma šimtą nuošimčių tikrumu 
sakyti, kad limos pupelių eks
traktas tikrai veikia. Kad stu
dentė galėtų eksperimentuoti 
tinkamesnėse sąlygose, panau 
dodama mokslinius instrumen

Patarė pasimokyti 
švaros iš indėnu ;
Amerikiečiai gali pasimoky

ti iš senovės Amerikos indėnų 
kultūros kaip reikia gyventi dar
noj e su gamta ir savo aplinka, 
pasakė buvęs. JAV vidaus sek
retorius Stewart Udall, neseniai 
kalbėdamas Chicagoje, per in
dėnų Centrui paremti suruoštus 
pietus, „it..

“Ekologinis sąjūdis visu ra
tu sugrįžta prie indėnų kultū
ros”, pasakė jis. “Lygsvaros iš
laikymas su gyvenamąja aplin
ka buvo viso jų gyvenimo es- 
me . '

Udall pareiškė, kad indėnų gy
venimo būdas ir stilius turi bū
ti išlaikyti, ir apsaugoti ir Įjung
ti Į didesniąją Amerikos kultū
rą. “Tos' rūšies pasaulyje, ko
kiame mes dabar gyvename, yra 
labai' aišku, kad mums indėnai 
yra reikalingi”. Udall kvietė da
lyvius rašyti laiškus savo kon-

Jaunos Viešnios 
iš Kalifornijos

Pas močiutę Oną ir tėtuką 
Aleksą Siliūnus iš Kalifornijos 
atvyko paviešėti Nijolės ir 
Liūto Grinių dukros — Audra 
ir Nida. Audra jau bebaigian
ti vidurinę mokyklą, o Nida 
pradžios mokyklos 4-to sky
riaus mokinė . Kelionėje lėk
tuvu ir Chicagoje jaunosios 
viešnios patyrė daug Įspūdžių. 
Buvo Dainų šventėje, o dabar 
su močiute išvvko i skautu sto
vyklą. Mat, visos aktyvios 
skautės. Po stovyklos vyks i 
Kanados šiaurę aplankyti dė
dę Donatą Siliūną su dėdiene 
Vida. Sugrjžusios ir kiek pa
viešėjusios Chicagoje, gris pas 
tėvelius ir broliukus, kurie
jaunųjų keliauninkių jau pa
siilgę laukia. O parsivežtų Įspū 
džiu užteks visiems metams ir 
dar ilgiau. P.

TRUMPAI

" NAUJIENOS" KIEKVIENO 
u. DARBO ŽMOGAUS

- DRAUGAS IR BIČIULIS

BRIGHT ON
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

HOME ’? INSURED
LOANS SAVINGS

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

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-824S ’

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West'69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 

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

— Mariah E. Radavičius, 
Illinois u-to Circle campus stu
dentas, už gerą mokymąsi ir 
ypatingas vokiečių kalbos stu
dijas buvo apdovanotas Įvai
riomis knygomis. Dovanas su
organizavo Šveicarijos ir Vo
kietijos. konsulatai taip pat 
Australijos institutas ir Vokie
čių klubas.”

_— Baukus Supermarket, 
6334 So. Central Ave., laimėjo 
varžybas už Kalifornijos vai
sių patrauklų išdėstymą pre
kyvietėse. . Įteikta Del Monte 
b-vės skirta 50 dol. premija.

— Diana Kajutis, De Paul 
universiteto komercijos kole-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP,

gar-

de- 
bir-

gijos studentė, už gerą moky
mąsi yra Įrašyta i Dekano 
bes sąrašus. U

— Čhicagos Sveikatos 
partamentas praneša, kad
želio mėn. buvo mieste užregis
truota 68 susirgimai tymais. 
Neturintieji savo asmeniško 
gydytojo gali pasinaudoti to 
departamento

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 CertiHkatai.

V. VALANTI N A S

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie- | 
i vėlė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne f 
f visur galima gražias sodybų pieveles išaugintu Reikia patyrimo. i 
I Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, I 
į kuri vadinasi

| SODYBŲ PIEVELĖS j
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip I 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę I 
i pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu r 
I kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį j 
| arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome I 
I siųsti tokiu adresu:
j NAUJIENOS, I
I 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608 I

į _ NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — TUESDAY, JULY 13, 1971

Įskiepijant vaikus nuo tymų. 
Susitarti tel. 744 - 4346.

— Vasario 16 Gimnazija Vo 
kietijoje priima mokinius se
kantiems mokslo metams, ku 
rie prasidės rugsėjo 6 d- Pra
šymus su išeito mokslo pažy
mėjimo foto kopija pasiųsti iki 
rugpjūčio 1 d.

— John IV. Balchunas, Clea
ring apylinkės pašto viršinin
kas pertvarkė vadovavimą 
115 tarnautojų Įstaigą pagal 
naujus potvarkius. .. >

— Kun. Petras M. Urbaitis, 
S. Paulo mieste aplankęs nau
jai iš Romos i Braziliją atvy
kusius saleziečius, perėmusius 
šv. Juozapo parapiją Villa Ze- 
linoj ir susitikęs Pietų Ameri
koj savo bendradarbius, rin
ko pinigus Romoje statomam 
vytėnų bendrabučiui.

— Floridoje Karolis ir Da
nutė Wertelkos padovanojo sa 
leziečiams kampinį sklypą, 
esanti prie Ocala Silver Lake, 
kad saleziečiai galėtų pasista
tyti ten namą.

— Union Pier, salėje liepos 
24 d., šeštadieni ruošiamas Nau 
jienų parengimas — piknikas. 
Michigano, Indianos ir Illinois 
valstijose gyvenantieji lietu
viai kviečiami parengime da
lyvauti ir linksmai praleisti 
laiką. Dėl informacijų kreip
tis Į Petrą Lengviną, Box 148, 
Union Pier, Mich.

— Pavergtųjų Tautų paradas 
Įvyks liepos 17 d. (šeštadienį) 
Visi lietuviai renkasi 11 vai. 
tarp Clark ir LaSalle gatvių 
ant "Wacker Drive. Lietuviu G

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

WE ARE LOOKING
FOR A TRUSTWORTHY 

cleaning woman. 3 days a week. Ref
erences required. Must speak Eng
lish. 328-2148 between 10 A. M. &

2 P. M.
Vicinity of South Blvd.

EWANSTON

WAITRESSES
Full and part time for Country club 
in Skokie. Tuesday through Sunday. 

Over 21. Own transportation. 
Pleasant working conditions. 
Call Mrs. LUCILLE NICHOL

OR 6-0300

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

150 PER WEEK for qualified sober 
couple as butler &. cook for adult 
family of two. Farm estate approx. 25 
miles west of Chicago area, 10 months 
Chicago, 2 months Arizona in ans
wering, answer in English, give tel
ephone No. Write % AF Box 317.

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILLINOIS 60606

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BY OWNER
GROCERY

North side, gross, in excess of 
$100-day. S2,200.

878-0056
8 A. M. — 8 P. M. Mon.-Fri. 12 

to 8 P. M. Sat.

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapinių sklypai pard.

CEMETERY LOT FOR SALE

Mount Auburn — Homewood 
section.

8 great lot. Reasonable.
CALL 788-7331

yra 11 parado numeris. Visi tyje. Lietuviai renkasi La Sal- 
lietuviai prašomi parade daly- le ir Randolph gatvių sankry- 
vauti. Paradą organizuoja JAV žoje 11 vai. ryte, nors pati ei- 
LB apygardoj’valdyba ir Chi- sena prasidės 12 valandą. Vi-
cagos Lietuvių Taryba.

— .Jonas Jasaitis, advokatas 
Povilas žumbakis, dr. Kasty
tis Jucius, Viktorija Dirgėlai- 
tė ir Valdemaras Sadauskas, 
LB apygardos atstovai, daly
vavo pavergtųjų Tautų Savai
tės parado organizavimo k-to 
posėdyje, kur buvo aptarta sa
vaitės pravedimo ir parado su 
organizavimo reikalai. Chica- 
gos lietuvių; tarybą posėdyję 
atstovavo Juliuą Pakalka ir 
Pranė Pakalkienė. Paradas 
Įvyks liepos 17 d. 11 vai. Visi 
lietuviai turėtų jausti pareigą 
šiame parade dalyvauti.

— LB apygardos ir Čhicagos 
Lietuviu Tarvbos atstovai atei 
nančia savaite vakarais budės 
Alfos raštinėje ir teiks infor
macijų Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės ir parado reikalais. Alt’

! sus kviečia dalyvauti ir pa- 
! reikšti protestą prieš tautos 
kankinimą, valstybės sugrio
vimą, ypač prisimenant pas
kutiniuosius: Bražinskus, Si- 
mokaičius ir Kudirką.

I — Adolfui Žygui, buv. Nepr. 

Lietuvos karininkui — majo
rui skubiai reikia daug kraujo. 
Tautiečiai, aukoją kraują ne
žinomiems asmenims, prašo
mi nukreipti savo auką lietu
viui padėti, o taip pat ir kiti,1 
tokios didelės aukos nesigaili. 
Kraujo auka priimama Uni
versity of Illinois Hospital, 840 

i So. Wood Str., Chicago, Ill. Va 
idinamasis Blood Bank yra ant 
rame aukšte. Telefonas: 663 
— 6970. Daugiau informacijų 
teikia giminių tel. WA 5 - 6979. 
Ačiū. Duodant kraują, būti
nai pranešti kokiam asmeniui.

os telefonai: 778 i— 6900 ir
778 6901. Asmenys turintie Į<alka, LB Apvgardos ir Chica-
ji nedengtus automobilius pra-' gos Lietuvių' Tarvbos pirmi- 
šomi parade dalyvauti su au-.ninkai) vadovaus Pavergtų 
tomobiliais. Apie dalyvavimą Tautų parado lietuvių grupei 
prašoma pranešti Alt’os rasti- jįepos 17 diena.
nei. ų > ’-

— Jonas Jasaitis ir Julius Pa

— Pavergtų Tautų Savaitės 
paradas — eisena šiemet, kaip j 

patarnavimu kasmet, bus Čhicagos didmies

— Lietuvių organizacijos 
prašomos Pavergtų Tautų ei- 

tsenon atsinešti vėliavas, 
vėliavų daugiau, juo ir

Juo
Įspū-

REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMA1S 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 1-7141

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
SAVININKAS PARDUODA 12 butų 
5 metų namą. Moderniai Įrengtas, 
$24,000 pajamų per metus. Žemos iš

laidos. 2532 So. 58 Ct, Cicero.
Tel. 863-2231.

12 BUTŲ PO 2 MIEGAMUS 3 metų 
delux mūras su garažais, bendra sve
taine, daug priedų, pietvakarių prie
miestyje prie golfo lauku. Skambin

kite savininkui 598-0560.

VISKĄ apie namus
Taisau (remodeliuoju) senus namus, 

stogus, langus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t.

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233 1

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir f.
4824 Sc, CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-f327

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 
Telef. 434^660

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS.» dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly-
pas. $18.600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50*000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ MŪRINIS, 4 ir 5 kamb., 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTŲ 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 neužprašo — $33.500.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdu sklypas už 
$10,900.

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

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

jton Parke.
j 2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvpas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI Ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

į VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET 

CL 4^2390
I —-........ . . ■ ■ - —

I 16 BUTŲ, mūras, alum. langai, šil. 
į gazu. Gražus pastatas. Apylinkė 
į 62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB., 18 metu mūr., šil. gazu, 
•Įrengtas rūsys. 2% vonios. 2 autom, 
'garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.966.

l 1% AUKŠTO 12 metų mūrinis, ši- 
ilima gazu, centrinis vėsinimas, gražiai 
{Įrengtas^rūsys, 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklypas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik

: $28.906.
3 MIEGAMŲ apynaujis mūras, ši

lima gazu, aluminijaus langai, centri-. 
nis vėsinimas, 2 automobiliu garažas, 

:71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

■ NERIS REAL ESTATE

Tel.: 471-0321

MalonU paplūdimy pažaisti ant smėlio.

dis bus geresnis, šiemet nori
ma, kad lietuvių, grupė atro
dytų gražiausiai ir būtų di
džiausia.

Čhicagos Lietuvių Meške
riotojų - Medžiotojų Klubas 
kviečia visus Į pikniką liepos 
18 d. Bruzgulienės sode, prie 
Tautinių kapinių. Bus Įvairių 
.valgių ir gėrimų. Gros R amonio 
orkestras. Pradžia tuoj po 
piet. (Pr).

SVARBU SLA 63-čios KUOPOS 
NARIAMS

Kiekvienas 63-čios kuopos 
narys turėtų susižinoti su po
nia Ona Biežiene, kad galėtų pa
tikrinti sumokėtas duokles. Po
niai Biežienei galima parašyti 
tokiu adresu: 3241 West 66 Pla
ce, Chicago, Illinois, arba tele- 
tonuoti RE 7-7868.

Ponia Biežienė noriai atsakys 
Į laiškus arba atsakys telefonu. 
Geriau iš anksto patikrinti 
duokles, kad vėliau nekiltų ne-
susipratimų. (Pr).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2546 WEST 69th STREET 

TeL: REpublIc 7-1941

FOR SALE BY OWNER. 4 bedroom 
2 story house on 4 lots. Income ap
artment on 2nd floor. Full basement.
2 car garage. 2 blocks from Fox river. 

Near train and transportation.
Price high 30’s.

Call (312) 658-4755 
for appointment.

——wn— I I.......

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO

Valau kilimus ir baldus.
Pilna apdraudė

L RUDIS TeL CL 4-1050

SCHAUMBURG
- BY OWNER —

14 bedrooms — 2% baths. Large fa- 
| mily room with fireplace; includes 
washer — dryer — dishwasher — 
disposal — built-in oven & range plus 
extras. Two car garage, mid 40's. 
Show by appointment — must sell.

CALL: 529-7046

A. a L. INSURANCE & REALTY 

A. LA URA I T I S 
INCOME TAX 

4645 So. ASHLAND AVE. 
LA 3-8775 

(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs eutomobiliy draudimai.

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_________

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS"

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namo Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus Ti
sų rusių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEEP METAL 
4444 So. WESTERN AVE.

CHICAGO, ILL. 60609
TEL.: VI 7-3447

SKAITYK IR KITAM PATARK 
• SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"


