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BRAZILIJOS RADIJAS APIE LIETUVĄ
Kun. A. Saulaičio, SJ rūpesčiu Elta yra gavusi tekstą radijo 

programos, š. m. gegužės mėn. pabaigoje perduotos per visą eilę 
Brazilijos radijo siųstuvų. Ši programa buvo paruošta draugijos 
“Sociedade Brasileira de Defensa da Tradicao, Familia e Proprie- 
dade” (Brazilų draugija ginti šeimai, tradicijoms ir nuosavybei — 
tai stipri anti — komunistinė organizacija). Programą perdavė 
agentūra Boa Imprensa. Tos programos, 14 min. 30 sek. ilgumo, 
nemaža dalis buvo skirta Lietuvai ir joje buvusiems įvykiams š. 
m. gegužės mėn. Čia pateikiamos kelios šios radijo programos iš
traukos: '

Pranešėjas aiškina: šios sa
vaitės fokuse (t. y. vienas svar
biausių įvykių) — Laisvos šauk
smas Lietuvoje, Nixonui lankan
tis Rusijoje. Seka jo pasakoji
mas : R. Nixon atvyko į Maskvą 
išvakarėse tūkstančiai jaunuo
lių, šaukdami “laisvės Lietuvai”, 
susikirto su milicija ir su Raud. 
Armijos kariais Kauno mieste, 
žinoma, kad šimtai asmenų bu
vo suimti... Lietuvon buvo at
siųsti kariai iš centrinės Azijos 
bei Kaukazo sovietinių respubli
kų... (Toliau pasakojama apie R. 
Kadantos nusižudymą teatro so
de ir nurodoma, kad lietuvių su
kilimas įvykęs jaunuolio R. Ka
lantos laidotuvių metu. Pažymė
ta, kad Kaunas — 300,000 gyv. 
miestas ir yrą*antrasis savo 
svarba Lietuvoje.

Radijo programoje toliau pa
sakojama apie Lietuvos katali
kų persekiojimą. Pranešėjas 
kalbėjo: “Tie trys milijonai su 
puse lietuvių katalikų rodo au
gantį neramumą nuo-praėjusių 
metų”. Nurodyta. į 17,000 ,Lie
tuvos katalikų protestą, į ka
talikų Bažnyčios, dvasininkų per
sekiojimą Lietuvoje...

Pabaigoje vienas kalbėtojų 
klausia; “Ar J. Tautų Gen. Se
kretorius atsilieps į šį lietuvių 
pagalbos šauksmą”? kitas atsa
ko: “Jeigu neatsilieps, bus pa
tvirtinta, kad J. Tautos tebėra 
jautrios prašymams kairiųjų 
Azijoje, Afrikoje ar Pietų Ame
rikoje...” ir, pagaliau, radijo 
pranešėjas tarė: “ar. paduoda
mas ranką Brežnevui Maskvoje 
Nixonas atsimins, kad ta pati 
ranka smaugia lietuvių ir dauge
lio kitų tautų laisvę”? (E)

Kinijos derybos 
su V. Vokietija

PEKINAS. — Buvęs V. Vo
kietijos užsienio reikalų minis- 
teris Gerard Schroeder, dabar
tinis Bonos parlamento užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas, 
pradėjo derybas su Kinijos už
sienio reikalų viceministeriu 
Kuan Hua. Nors Schroederis 
yra opozicijos — krikščionių de
mokratų partijos veikėjas, jo 
derybos Pekine laikomos svar
biomis. Neseniai Kinijoje viešė
jo Prancūzijos užsienio reikalų 
ministeris Schumann, o spalio 
mėn. į Kiniją žada vykti Brita
nijos užsienio reikalų ministe
ris Douglas-Home.

Nauji priešo 
daliniai šiaurėje

SAIGONAS. — Didieji Ame
rikos bombonešiai vėl puolė prie
šo kariuomenės telkinius už de
militarizuotos zonos, žvalgyba 
pastebėjo naujus dalinius, kurie, 
manoma, siunčiami ginti Quang 
Tri miesto, kurį komunistai už
ėmė gegužės 1 d., o dabar jį gi
na nuo Saigono kariuomenės 
Ipriešpuolio. Blogas oras kiek 
apsujhkino lėktuvų, paramą,

IS VISO PASAKUO

MASKVA. — Sovietų žurna
las “Za Rubiežom” persispasudi- 
no iš New York Times straips
nį apie naujų imigrantų žydų įsi
kūrimo sunkumus Izraely. Kaip 
įprasta komunistų laikraščiams, 
paimtos tik tos vietos, kurios 
rašo apie sunkumus, o pralei
džiamos vietos apie Izraelio gy
venimo pranašumą, palyginus 
su Sovietų Sąjunga.

WASHINGTONAS. — Jūros 
laivyno pareigūnai pripažino 
kongreso lėšų komitete, kad 
naujas F-14 lėktuvas turi net 43 
trūkumus, įvairius sutrikimus 
konstrukcijoje ir apginklavimo 
sistemoje.

ATĖNAI. — Graikijoje suim
ti astuoni vyrai, kurie planavę 
pagrobti iš Skorpio salos, kur 
gyvena Onassis, buvusio prezi
dento Kennedy sūnų John Ken
nedy.

TATPEJUS. —' Taivano teis
mas nuteisė visą laivo įgulą už 
kontrabandos vežimą iš Hong 
Kongo į Taivaną. .Trys vyrai nu
bausti mirties bausme, įskaitant 
laivo kapitoną. Kiti 22 asmenys 
gavo nuo 7 metų iki gyvos gal
vos bausmes.

SANTIAGO. — Čilėje vienos 
šiaurinės apskrities rinkimus .į 
parlamentą laimėjo komunistų 
atstovas, nugalėdamas opozicijos 
kandidatą.

ČIKAGA. — Kongresmanas 
Pucinski, kuris kandidatuoja 
prieš sen. Percy į senatą, pa
rašė laišką sen. Percy dukteriai 
Sharon. Ji ištekėjusi .už J. Rocke- 
fellerio, kuris kandidatuoja 
šiuose rinkimuose į V. Virgini
jos gubernatoriaus vietą, kaip 
demokratų atstovas. Pucinski 
paskaitęs laikraštyje, kad Sha
ron Rockefeller žada dirbti už 
demokratų kandidatus, prašo 
jos, kad ji padėtų ir jam nuga
lėti jos tėvą, sen. Percy.

Libijoje sudaryta 
nauja vyriausybė 
BEIRUTAS. — Libijoje su

daryta nauja vyriausybė, kuriai 
vadovauja premjeras Jallud. Ki
lo gandai, kad' buvęs revoliuci
nės tarybos pirmininkas ir lig
šiolinis premjeras Quaddafi ne
teko galios ir taryboje, kurią 
sudaro 12 karininkų, kilęs prieš 
jį sąmokslas. Visus vyriausy
bės pakeitimo dekretus paskelbė 
revoliucinė taryba, neminėda
ma Quaddafi pavardės.

Naujoji vyriausybė, išskyrus 
patį premjerą ir vidaus reika
lų ministerį Moneim a-Hni, su
daryta iš civilių specialistų.

Quang Tri puolėjams, tačiau Sai
gono parašiutininkai jau yra 500 
jardų nuo miesto citadelės, kurį 
laikoma miesto širdimi. Saigo
no kariuomenė atsargiai artėja 
ir padaro priešui didelių nuosto
lių, pati saugodama savo jėgas.

Viena New Yorko mokykla turėjo labai negražią sieną (viršuje). Buvo nutarta ją nudažyti. Dar
bą atliko 35 mokyklos geriausi menininkai ir, kaip apatinėje nuotraukoje matosi, jie pasiekė 

neblogą rezultatu. Nį.

FISCHERIS LAIMI TRECIA PARTIJA i, V
REYKJAVIKAS. — Islandijos sostinėje vykstančios šach

matų varžybos tarp Fischerio ir pasaulio čempiono Spasskio vis 
dar neišsijudino į normalias vėžes. Fischeris sekmadienį jau 
buvo rezervavęs sau vietą į New Yorką skrendančiame lėktuve, 
nes rengėjai nesutiko sustabdyti lošimo filmavimo. Paskutiniu 
momentu buvo rasta išeitis. Rengėjai, teisėjui pritarus, pasiūlė 
Fischeriui lošti kitame kambaryje, ne didžiojoje salėje. Fischeris 
sutiko ir partija prasidėjo dalyvaujant tik dviem žaidėjams ir 
teisėjui. Televizijos akis, pro ventiliatoriaus skylę sienoje, par
tiją perdavė salėje susirinkusiems žiūrovams ant ekrano. Fische
ris lošė juodais, tačiau greit perėmė iniciatyvą iš Spaskio ir par
tiją pertraukus turėjo stipresnę poziciją ir vieną pėstininką savo 
naudai.

Kada vakar reikėjo partiją 
tęsti, Spasskis ir sovietų delega
cija užprotestavo, kad lošiama ne 
salėje, bet mažame kambaryje. 
Kilo klausimas, kur partija tęs
ti. Po įvairių derybų Fischeris 
nusileido ir partija buvo tęsia
ma senoje salėje.

Ginčai šiame čempionate nepa
sibaigs, nes filmų teisių atsto
vai reikalauja Islandijos rengė
jų leisti, kaip susitarta, lošimus 
filmuoti ir grasina “rimtais 
veiksmais”, jei filmavimo teisės 
bus panaikintos.

Trečioji partija buvo baigta, 
Spasskiui pasidavus po 41 ėjimo.

Dabar čempionato rezultatas 
yra 2-1 Spasskio naudai. Antra 
partija Spasskiui buvo užskaity
ta be lošimo. **

Šiaurės Airijoje 
teroras nemažėja 
BELFASTAS. — Airių tero

ristai puolė raketomis policijos 
įstaigą, kareivių pilnas sunk
vežimis užvažiavo netoli Airi
jos sienos ant minos, sprogime 
žuvo 2 kareiviai. Per paskuti
nes dvi savaites šiaurės Airijoje 
žuvo 36 asmenys, jų tarpe 12 
kareivių ar policininkų. .

Į Bedfasto uostą atplaukė lai
vas su 30 šarvuotų automobilių 
britų kareiviams, šarvuočiai 
tboj pradėjo patruliuoti pavo
jingesnes gatves.

Graikų diktatorius 
siekia įteisinimo

ATĖNAI. — Įtakingas grai
kų laikraštis “Acropolis” veda
majame siūlo pakeisti konstituci
ją taip, kad dabartinis premje
ras liktų Graikijos prezidentu 
iki gyvos galvos. Kitas laikraš
tis “Eleftheros Cosmos” praėju
sią savaitę reikalavo, kad Grai
kijos karalius Konstantinas, gy
venąs egzilėje, pasitrauktų nuo 
sosto ir perleistų monarchiją sa
vo 5 metų sūnui Pauliui. Tuo 
atveju premjeras Popodopoulos 
galėtų valdyti, kaip regentas, 
iki 1985 m., kada princas Pau
lius taptų pilnametis.

Premjeras Popodopoulos jau 
nuo kovo mėn. eina prezidento, 
premjero, užsienio reikalų mi
nisters, gynybos ir planavimo 
ministerių pareigas.

MADRIDAS.’— Kalifornijos 
gubernatorius Reaganas, pakei
tęs aktoriaus amatą į politiką, 
Madride, išgirdęs ugningą “fla
menco” muziką, neišlaikė ir įsi
jungė į šokėjų tarpą ant scenos. 
Iš Ispanijos Reaganas, pasiųstas 
į kelias šalis prezidento Nixono, 
išvyko į Italiją.

CIMARRON. — Naujoje Mek
sikoje rudas lokys puolė naktį 
skautų stovyklos palapinę ir ap
draskė 4 stovyklautojus. Du te
ko palaikyti 24 vai. ligoninėje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
+ Čikagos meras Daley vakar 

sugrįžo į darbą iš savo vasarvie
tės Michigane. Jis pareiškė spau
dai remsiąs demokratų kandi
datus.

+ Izraelio karinis teismas pri
pažino japonų teroristą Okamo
to, kuris su dviem kitais puolė 
Tel Avivo aerodromą, kaltu ir nu
teisė jį kalėti iki gyvos galvos.

♦ Jungtinėse Tautose Sirija 
ir Libanas prašo sušaukti Sau
gumo Tarybos posėdį, kuris pri
verstų Izraelį sugrąžinti Sirijos 
ir Libano karininkus, pagrobtus 
Libano teritorijoje prieš kelias 
savaites.

Teisingumo departamentas 
siunčia į aukštesnį teismą De
troito teisėjo sprendimą, kuris 
verčia Detroito miestą pirkti ke
lis šimtus autobusų vaikams į 
tolimesnes mokyklas vežioti.

+ Montrealyje sprogo bomba 
sunkvežimyje, kuris atvežė į 
koncertą dainininkų Rolling Sto
nes įrankius ir aprangą.

+ Čikagoje policija suėmė 7 
metų berniuką, kuris bandė pa
degti tuščią namą. Berniukas 
prisipažino padegęs keliolika pa
statų į šiaurę nuo Madison gat
vės.

♦ “Chicago Today” ir “Daily 
News” vakar išspausdino Lie
tuvos konsulės J. Daužvardienės 
laiškus, kuriuose ji prisimena šo
kių šventę ir dėkoja laikraščiams 
už jos aprašymą.

♦ Sovietų “Pravda” rašo apie 
Amerikos atsitraukimą iš Viet
namo ir vadina tą atsitraukimą 
apgaule, nes Amerika savo jėgas 
tik perkelianti iš vienų pozicijų 
į kitas. Laikraštis ragina Ame
riką siekti politinio sprendimo, 
priimant š. Vietnamo ir Viet 
Congo taikos sąlygas.

♦ Trylika Amerikos karo lai
vų daužė savo artilerijos pabūk
lais demilitarizuotoje zonoj esan
čias komunistų jėgas, kurias su
daro dvi naujos divizijos: 312 ir 
3251a.

PROLETARU SOCIALISTU PARTIJA
NUTARĖ JUNGTIS SU KOMUNISTAIS

ROMA. — Italijos proletarų socialistų partija sekmadienį 
savo ketvirtajame kongrese nutarė užsidaryti ir susijungti su 
komunistų partija. Gegužės mėnesio rinkimuose proletarai nelai
mėjo nei vienos vietos Italijos parlamente, nors prieš rinkimus 
jie turėjo 23 atstovus. Už susijungimą balsavo 67% visų narių, 
kurių yra 70,000. Apie 23% narių norėjo partiją toliau išlaikyti, 
o likusieji 8% siūlė jungtis ne su komunistais, bet su socialistų 
partija. Gegužės mėn. rinkimuose socialistai proletarai gavo 
648,000 balsų, o 1968 metų rinkimuose už partijos atstovus bal
savo pusantro milijone balsuotojų. /

Pasakoja apie 
žvalgybos darbus 
WASHINGTONAS. — Jaunas 

vyras, buvęs kariuomenėje ir 
Nacionalinėje Saugumo Agen
tūroje valdininku žvalgybos sky
riuje, paskelbė Ramparts žurna
le, kad Amerikos žvalgyba taip 
patobulino techniką, kad ji ga
li sulaužyti kiekvieną slaptą so
vietų kodą ir sužino visus sovie
tų pasikalbėjimus, stebi lėktu
vų skraidymus bei raketas.

Buvęs aviacijos seržantas 
Peck pasakoja, kad jam dirbant 
saugumo agentūroje, jis Turki
jos teritorijoje esančioje žinių 
gaudymo stotyje pagavęs ver
kiančio Kosygino atsisveikinimą 
su astronautu Komarovu. Sovie
tų erdvės tyrinėjimų įstaiga 
pranešusi astronautui, skriejan
čiam iš erdvės namo, kad jo para 
šiutai 'sugedę Ir jam nepavyks 
saugiai nusileisti. Po kiek lai
ko erdvėlaivis susidaužė ir Ka- 
marovas žuvo.

Seržantas Peck toliau pasa
koja, kad Arabų-Izraelio karo 
metu Amerikos laivas “Liberty” 
Viduržemio jūroje gaudė Izrae
lio kariuomenės radijo ryšius. 
Buvo pagautas generolo Daya- 
no įsakymas kariuomenės va
dams žygiuoti į Kairą ir Damas
ką. Tuoj painformuotas prezi
dentas Johnsonas pareikalavo 
Izraelio vyriausybės įsakymus 
atšaukti. Izraelio lėktuvai puo
lė tada amerikiečių žvalgybos 
laivą, kuriame žuvo 34 ir 75 bu
vo sužeisti. Amerikos žvalgyba 
sužinojo, kad sovietų lėktuvai iš 
Bulgarijos rengias skristi Egip
tui į pagalbą. Prezidentas John
sonas tuoj susisiekęs su Kosygi
nu ir jį įspėjęs nesikišti.

Japonų komunistų 
partijai 50 metų

TOKIJO. — Japonijos komu
nistų partija šeštadienį minėjo 
savo įsisteigimo 50 metų sukak
tį. Japonų komunistai parlafnen- 
te turi 14 vietų žemuose rūmuo
se ir 10 — senate. Nors parti
jos narių skaitoma 300,000, par
tijos leidžiamą laikraštį skaito 
apie 2 milijonai skaitytojų.

Japonijos komunistai laikosi 
savotiškos, nepriklausomos lini
jos ir nesugyvena nei su Mask
va, nei su Pekinu. Svarbiausias 
partijos šūkis yra kova prieš 
Amerikos imperializmą. Daug 
radikalesnės linijos laikosi japo
nų socialistai, kurie pasisako už 
ryšius su Kinija ir už Japonijos! 
nusiginklavimą bei neutralumą. 
Komunistai yra nusistatę prieš 
Pekiną ir pasisako už stiprią, ge
rai ginkluotą Japoniją, kuri ga
lėtų ginti savo neutralumą.

Nors komunistų partija Japo
nijoje yra, palyginti, nedidelė, ji 
yra turtinga, nes turi gerai or
ganizuotą leidyklą ir uždirba iš 
knygų ir laikraščių nemažas su-

Proletarų socialistų partija su
siformavo 1964 metais, kada 25 
parlamento atstovai ir 6 senato
riai atskilo nuo socialistų parti
jos dėl jos vadų sutikimo įeiti į 
krikščioniu demokratu vadovau
jamą koaliciją, ši atskilusi gru
pė nuo pat pirmųjų dienų svy
ravo tarp bendradarbiavimo su 
komunistais ir bendradarbiavi
mo su antikomunistinėmis socia
listų grupėmis.

Be didesniųjų socialistų ir so
cialdemokratų grupių Italijoje 
dar yra radikalios kairės Mani
festo grupė ir Katalikų Darbi
ninkų Politinis judėjimas, šios 
grupės parlamente atstovų netu
ri.

Italijoje jungiasi ne tik kai
rieji. Buvusi italų monarchistų 
partija nutarė susijungti su nau
jųjų fašistų grupe — Italų So
cialiniu judėjimu.

JAVkongresas 
pradėjo darbą

WASHINGTONAS. — Po 
dviejų savaičių pertraukos, ku
rios metu įvyko demokratų par
tijos konvencija, Kongresas vėl 
susirinko tęsti darbo iki rugpjū
čio 18 d., kada prasidės kita per
trauka, šį kartą respublikonų 
konvencijos proga.

Senate yra pasiūlymas, pri
dėtas sen. Mansfieldo prie už
sienio paramos įstatymo, baig
ti karą Vietname. Mansfieldo 
pasiūlymas reikalauja atimti iš 
kariuomenės nuo rugpjūčio 31 
d. visas lėšas karui Indokinijoje.

Atstovų Rūmai per ateinan
čias dienas žada dirbti kasdien 
išskyrus sekmadienius. Su įdo
mumu laukiama Frank Sinatros, 
žinomo filmų ir scenos aktoriaus, 
dainininko, pasirodymo komite
te, kuris nagrinėja organizuotų 
nusikaltimų ar Mafijos reikalus. 
Komitetas nori apklausinėti 
Frank Sinatrą apie jo ryšius su 
Mafija.

Išrinko naują 
patriarchą

ISTANBULAS. — Rytinių or
todoksų bažnyčios patriarchu, 
vieton mirusio Athenagoro iš
rinktas metropolitas Dimitrios, 
buvęs dviejų Turkijos salų Im- 
bros ir Tenedos graikų arkivys
kupas. Turkijos valdžia nesi
priešino jo kandidatūrai, nors 
atmetė kelis kitus vyskupus.

Naujasis bažnyčios patriar
chas gimė Istanbule prieš 58 
metus. Jis ėjo mokslus graikų 
mokyklose ir 17 metų būdamas 
įstojo į Kalki salos vienuolyną. 
Jo vyskupija dviejose salose su
sidėjo iš 3,500 graikų. Metropo
litu jis buvo paskirtas tik šių 
metų sausio mėn.

mas. Japonijos darbininkų uni
jos daugiau remia socialistų par
tiją — stipriausią iš visų opozi
cijos partijų.
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Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
=== JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

TINKAMIAUSIAS HEMOROJAUS GYDYMAS
Gramas tiesos vertesnis už toną klaidos. 

Gyvenimo tiesa

ną trečdalį angos šis jų išsiplėti
mas apima. Kartais visuose tri
juose trečdaliuose venos išsiple- i 
čia. Nieko gero nesuteikia ne- ■ 
pilna hemorojaus operacija. Ne-. 
pilna skaitosi tada, kai išoperuo
jama tik paviršiuje esanti išsi
plėtusi į gūželį vena. Reikia 
visas taip išsiplėtusių venų šak
nis kartu išimti su didesniais 
guzais. Jei paliksi išsiplėtusių 
venų šaknis — ilgainiui venos 
vėl išsiplės. Tada iš naujo žmo
gus hemorojum sunegaluoja ir 
pyksta ant daktaro, kam jis blo
gą operaciją padarė. Daktaras, 
žinoma, atsakančiai pasiteisina 
nepilnai darbą atlikęs.

Reikia operuojant ne vien iš
kilusius mazgus perrišti. Visą 
išsiplėtusį veninį rezginį reikia 
prašalinti — išpiauti, norint, kad 
hemorojus neatsinaujintų. Pil
nai neišoperavus, dažnai tarp se
nos operacijos randų randami 
naujai išsiplėtusių venų mazgai. 
Palikimas neišoperuoto veninio 
audinio atneša tris sekančias blo
gybes. 1. Esti didesnis poope
racinis skausmas dėl sutinimo 
operacijos žaizdos kraštų. 2. Ne
pilnai išoperuotose venose daž
niau pasitaiko kraujo sukrešė
jimas—- tokiu krauju venos už- 
sikišimas trombozu vadinamas.

Femorojus yra tiesiosios žar
nos žemutinės dalies venų išsi
plėtimas. čionykštėje kalboje 
hemorojus vadinamas Hemorr
hoids. Gali išsiplėsti virš ir že
miau išeinamosios angos (tiesio
sios žarnos) žiedo venos: tai vi
dinis bei išorinis hemorojus. To
kios venos gali užsidegti, jose 
esąs kraujas sukrešėti — kieti, 
skausmingi guzai gautis. Vėžiu, 
paprastai, tokios venos nevirs
ta. Jose, kaip ir kievienoje ki
toje kūno vietoje gali vėžys at
sirasti. Hemorojus šalinamas — 
operuojamas dėl jo didumo, 
skausmingumo, uždegimo, kom
plikacijų bei kraujavimo.

Su hemorojum nesumaišytinos 
minėtos žarnos dalies karpos 
— polipai (polyps). Pastarieji 
gali virsti vėžiu — todėl jie vi
sada šalinami, nors ir yra ma
žiausi. Jei gerybinis — jis nu
gnybdamas, jei piktybinis (vė
žinis) tai su žarnos dalimi pra
šalinamas.

pil-

Pilnas chirurgiškas 
hemorojaus šalinimas

Vienintelis geras būdas 
morbjaus prašalinimui yra
na (ne dalina) jų operacija — 
išplovimas lauk su šaknimis (ra
dical hemorrhoidectomy). Ne
vienodai stipriai venos minėtoj 3. Pavėluotas — po kelių dienų 
žarnoj išsiplečia. Kartais tik vie- po operacijos kraujavimas gali
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Tik šitaip sveikai ir skaniai alvudiečiu — M. Bosienės vaišinami lietuviai 
gali tikėtis suliesėsią ir vitamino C nestokosią.

Nuotrauka M. Nagio

rF

Kultūrininkas Kostas Valdis deš. su pažįstamais naudojasi Alvudo užkan- 
* dine, kaip sveikiausiu maisto šaltiniu.
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dažniau gautis'kai nenuodugniai 
išoperuojamos venos, o tik jų 
išsiplėtusios dalys išplaunamos 
jas perrišus.

Nesvarbu, kokiu būdu chirur
gas patyręs hemorojų išpjau
ti. Svarbu tik, kad jis išimtų vi
sus liguistai išplėstus venų maz
gus. čia ir prieinama chirurgo 
patyrimo svarbą. Menkiau pa
tyręs kartais nepajėgia visas li
guistas venas išpiauti. Todėl ta
da liga vėl “atkrenta”. Tikru
moje hemorojus neatkrinta, bet 
dėl nepilnai padarytos operacijos 
— ne visas išsiplėtusias venas 
išpjovus, jos toliau ima plėstis.
Po operacijos žaizda ne visada 

visai užsiuvama

Todėl tamsta dabar dėvėk vii- 
doAžus apatinius ir vartok vita
mino C tabletes po. pOO mg. kas 

valandas do viena. Dar

Esu 64 metų moteris. Negim
džiau ir abortų neturėjau. Daug 
kartų esu labai sušalusi ir vie
ną kartą pajutau šlapimo pūslės 
plote didelį negerumą. Pradėjau 
dažniau šlapintis dieną ir naktį. 
Tas mane labai nuvargino ir 
kreipiausi pas gydytoją. Nune
šiau rytinį šlapimą ir papasako
jau kaip jaučiuosi. Gydytojas 
apžiūrėjo mane ginekologiškai 
>r pasakė, kad šlapimo pūslės už
degimo nėra, ginekologiškai tvar 
ko j e ir dar pridūrė, kad “tos mo
terys vaikšto pas gydytojus ir 
ieško ligų. “Aš buvau keturis 
metus visaf nesitikrinusi ir toks 
gydytojo priekaištas man labai 
nepatiko, tačiau su sava bėda 
delsiau. Kantrybės pritrūko — 
savijauta bloga.

1971 m. vasarą kreipiausi pas 
kitą gydytoją. Taip.pat nuve
žiau rytinį šlapimą ir papasako
jau savo nusiskundimus. Po ap
žiūrėjimo gydytojas pasakė, kad 
viskas tvarkoje. Vėl laikas bė
ga ir savijauta negerėja. Krei
piausi vėl pas tą patį gydytoją. 
Tada pasiūlė man atsigulti į li
goninę bendram patikrinimui. 
Mielai sutikau. Tai buvo 1971 
rudenį. Tyrė mane nuo galvos 
iki kojų ir rado užsisenėjusį šla
pimo pūslės uždegimą. Buvo ras
ta ir bakterijų (col.). Naudojau 
antibiotikus ir kitus vaistus li
goninėje. Grįžusi namon ėmiau 
Mandelamine 1 gramą, 50 ir 
Neggram 500 mg. po vieną tab
letę kas 6 vai. Naudojant tuos 
vaistus (matyt persišaldžiau) 
pūslė pradėjo skaudėti, šlapinan
tis perštėjo ir labai dažnai tu
rėjau bėgioti į tualetą. Niekada 
taip blogai nesijaučiau, kaip tuo
met.

Vėl kreipiausi pas savo dak
tarą. Prirašė Furadantin, 100 
mg. tabletes. Sunaudojus tuos, 
gydytojui liepus, pakartojau dar. 
Pūslė nurimo. Padarė šlapimo 
tyrimą. Bakterijų nerasta. Pa
tarė labai saugotis ir daug skys-

čių gerti. Pildžiau gydytojo nu
rodymus, tačiau po dviejų mė
nesių vėl pablogėjo. Vėl sunau
dojau Manddamine, 500 mg. Pa
kartotinai padarė šlapimo tyri
mą — bakterijų nerasta.

Dariau šiltas voneles. Gėriau, 
nuo pūslės vaistažolių arbatą, 
tačiau visą laiką blogai jaučiuos 
ypatingai kada pajaučiu šaltį ar 
traukimą. Tuo jaučiu nestiprų 
skausmą. Man šiaip negera, ner- 
vinuos, nes dažnai turiu šlapin
tis dieną ir naktį po keturis 
kartus, o kartais ir daugiau. 
Šlapinantis neperšti, šlapime kar 
tais pastebiu gleivių. Girdėjau 
nuo kitų moterų, kad daro pūslės 
perplovimus ir po to pagerėja, 
bet man to nesiūlyta.

Aštrių dalykų nevalgau. Nau
doju vaisius ir daržoves. Geriu 
netikrą kavą, arbatą, spanguo
lių sunką atskiestą su vandeniu 
ir pasukas. Alkoholio visai ne
vartoju ir nerūkau. Nežiūrint 
viso to, pūslė mane labai var
gina, nors labai saugoj uos ne
persišaldyti.

Man atrodo, dvasiniai aš pati 
sugebu susitvarkyti, tačiau šla
pimo pūslės ir su gydytojo pa
galba nesusitvarkau. Birželio 
mėnesį vėl sunaudojau Mandela- 
mine, po 500 mg. tabletes, po vie
ną du kart per dieną.

Gerb. Daktare, prašau patar
ti, ką turiu daryti. Gal per smul
kiai aprašiau, bet norėjau, kad 
jums būtų aiškiau. Iš anksto dė
koju širdingai ir atsiprašau už 
sutrukdymą jums brangaus lai
ko.

Atsakymas. Labai gražiai ap
rašei. — klasiškai perdavei sa
vas negales. Visas vargas ne su 
tamsta, bet su tamstai teikiama 
nevykusia pagalba. Visų pirma 
žinokite visos moterys, kad jū
sų šlapimo takas iš pūslės lauk 
yra labai trumpas. Dėl to bak
terijos labai greitai patenka 
pūslėn, ypač kiek pašilpus, per
šalus ar vitamino C stokojant.
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šešias valandas po vi 
adatą vitamino C susieisi prieš 
eidama gulti 500 mg. Tai viena.

Antra: susirask gydytoją, ku
ris pajėgia gydyti tokias negero
ves. Dabar vienas ir kitas ne
ištyręs tamsta visokius arabus 
pripiršo tamstai. Liga įsisenėjo
— chroniška tapo. Dabar reikia 
eiti pas urologą. Tas padarys 
cystoscopiją (su vamzdeliu įeis 
į šlapimo pūslę). Gal ten jau 
džiova prisimetė. Gal ten bak
terijos pakliūna iš inksto gelde
lės. Jis patars padaryt X-Ray 
tyrimą tiek inkstų, tiek šlapimo 
pūslės. Tada tik prasidės tik
ras tamstos gydymas.

Nežaisk su Mendalamine — 
tai menki vaistai, jei reikia di
delį priešą nugalėti. Furadan- 
tin, geri vaistai, stiprūs, apie 
95% visų bakterijų sunaikina. 
Bet reikia ištirti šlapimas ne 
tik mikroskopiškai, bet ir pa
daryt jo kultūrą ir jautrumo ty
rimą. Tada bus paskirti reikia
mi vaistai. Turi tiek gerti nau
dingų skysčių, kad šlapimo pa
roje išeitų mažiausiai dvi kvor
tos. Gerti reikės arba graifruk- 
to sunką, arba spanguolių sunką
— tas priklausys, kokia dabar 
yra tamstos šlapimo reakcija — 
esant rūgščiai — reikės ją keis
ti į šarminę su rūgščiomis ci
trininėmis sunkomis.

Tik nenusimink, pasitaisysi, 
jei čia duotų nurodymų prisilai
kysi. šiltas —sėdimas vonias 
tęsk. Paaiškinau plačiau dau
giau kitoms, kad jos vengtų pa
našaus nesigydymo, nors ir daž'- 
nai pas daktarą lankantis. Pa
grindinis dalykas: ištyrimas 
nuodugnus, o tada tik gydyma
sis atsakantis. Tamsta tokiu da
lykų iki šiol neturėjai; todėl ir 
kenti. Taigi, pas urologą dar 
šiandien. 0 tada tik jo klausyk. 
Sėkmės.

pinius toje tiesios žarnos daly
je esamus liaukų takus — dūk
tus, per toj žarnos dalyje esa
mas gleivinės kišenėles — krip
tas. Todėl, pagal tą gydytoją, 
gera hemorojaus operacija tu
rinti atlikti dvejopą uždavinį. 1. 
Prašalinti reikia visas išorines 
venas. 2. Prašalinamas visas ve
ninis — vidinis audinys kartu su 
išbujojusia tos žarnos dalies 
gleivine. 3.. Sunaikinant visus 
tiesiosios žarnos įlinkimus vi
dinius — kriptas visas. Tada 
prašalinama visi mikroskopiniai 
liaukų kanalai, kuriais infekci
ja iš vidinės sienelės patenka į 
daugiau paviršiuje besirandan- 
čias venas. Tikrai gera hemo
rojaus operacija prašalina vi
sas išeinamosios angos kišenė
les (crypts), liaukas (glands) ir 
jų takus (ducts). Dalis tokių 
audinių prasišalina kartu su iš
imamoms išsiplėtusiomis veno
mis. Dar specialiai reikia su
naikinti palikusias kišenėles (to
kia procerūra vadinasi crypto- 
tomy).

Tik tada gali tikėti, kad he
morojus nepasikartos po taip ge
rai atliktos operacijos. Žinoki
me, kad hemorojus nepasikarto
ja. Tik jį gerai išoperuoti rei
kia. Tas taip vadinamas hemo
rojaus pasikartojimas esti dėl 
to, kad laike operacijos nesti su
naikinamos minėtos toj vietoj 
žarnos kišenėlės -r- kriptos. Tas 
pats pasakytina ir apie išeina
mosios žarnos sienelės išsiverti- 
mą laukan (prolapse). Jis-kar
tojasi tik dėl vieno dalyko po 
operacijos: dėl nevykusiai atlik
tos operacijos. Operuoti galima 
įvairiais būdais ar įvairių būdu 
kombinacija. Svarbu, kad dar
bas būtų minėtai.-reikiamai at
liktas. Tada daugelyje atvejų 
apturima geros pasėkos.

Išvada. Mokykimės su
prasti kiekvienos^ savos negalės 
esmę. Pasakėlėmis maitintis 
sveikatos — tiek dvasinės, tiek 
kūniškos — srityje senai turė
jo būti nutrauktas. Deja, vis dar 
po senovei daugelis nenori nie
ko naujo — teisingo išmokti. 
Tokie bevelija sėnovinėj netie
soj likti ir taip nieko neveikiant 
be laiko akis užmerkti ir be rei
kalo kentėti. Todėl mes visi 
stenkimės atsikratyti netiesos, 
nežiūrint iš kur ji eitų. Dirbki
me, mokykimės, naujų žodžių 
prasmę sveikatos srityje supras
kime — tik tada galėsime geriau 
savus sveikatos reikalus tvarky
ti. Daugiau apie hemorojų — 
ypač kaip elgtis aštraus ta li
ga susirgimo atvejais — sekantį 
kartą. Tik jau šiandien meskit 
lauk ir niekad naujų nepirkit 
tų, visiems galvas apsukusių, 
per skelbimus įsigytų visokių 
visokiausių “Ih’eparation”. Jų 
skelbimai visose vietose iškabin
ti, per radiją Ir TV perduodami. 
Lietuvio akys jų turėtų niekada 
nematyti, rankos neliesti ir au
sys negirdėti. Gana visokerio
po lietuvio išnaudojimo, įskai
tant ir šioje srityje minėtąjį.

Pasiskaityti. Modern Medi
cine, Vol. 40, 14, July 10, 1972.

Hemorojų išpiovęs chirurgas 
gali elgtis dvejopai. I. Užsiūti 
pilnai žaizdą, panašiai, kaip jis 
elgiasi kitoje vietoje operaciją 
darydamas. 2. Palikti prie išei
namosios (tiesiosios) žarnos 
žaizdą po hemorojaus išpiovimo 
nevisai susiūtą. Susiuvimas pil
nas žaizdos sutrumpina serga
mumo laikotarpį. Mayo Klinikoj 
dirbąs chirurgas Clyde E. Culp 
tvirtina, kad po hemorojaus ope
racijos susiuvus žaizdą ligonis 
patogiau jaučias ir mažiau turi 
skausmų pirmą kartą po opera
cijos tuštindamasis. Paprastai 
toks vidurių turėjimas esti skau
smingas.

Kada prisieina hemorojų 
operuoti

Kalifornijoj, Santa Barbara 
mieste dirbąs gydytojas J. Peer
man Nesselford tvirtina, kad he
morojų priseina operuoti sekan
čiais atvejais.- 1. Jei hemorojus 
esti juntamas (simptomatic) ir 
pasireiškia kraujo pasirodymu 
ant tualetinio popierio nusišluoš- 
čius, ar šviežias kraujas nudažo 
išvietėj vandenį, ar abu šie reiš
kiniai kartu atsiranda — esti 
ženklas hemorojaus operacijai. 
Antras operacijai ženklas esti iš
kritimas vidinio hemorojaus 
taip, kad priseina su pirštais iš
siplėtusius' veninius mazgus at
gal sustumti. Trečias operaci
jai tokiai ženklas esti pakarto
tinos atakos skausmingo ir var
ginančio hemorojaus. Visais tais 
tais čia trims minėtais atvejais 
geriausiai pasielgiama, kai he
morojų operuojama.

Hemorojaus priežastis
Paprastai daugelis gydytojų 

mano, kad hemorojaus priežastis 
yra nežinoma. Minėtas Kalifor
nijos gydytojas Nesselford tvir
tina, kad hemorojaus priežastys 
esančios sekančios. Pakrindinė 
hemorojaus priežastis yra užde
gimas žarnos vidinės sienelės 
raukšlių. Tas uždegimas pasie
kia išoriau esančias venas — 
jų išsišakojimui per mikrosko-

liepos 30 dieną,

.y
^į

įfį
er

^.
.!.

1739 So. Halsted St. Chicago, III. 60fi08

IWVJfiD

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

AtCH£R AVENUE 
CHICAGO, TUI NO 1$ UC2

PHONE: 25MO8

su apylinkės. Dėkojame 
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pounded daily — 
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Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU LAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.
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STENKIMĖS TEISINGU 
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Klausimas. Gerb. Daktare, 
dažnai skaitau jūsų patarimus 
fiziškai ir dvasiniai sergantiems 
žmonėms. Jūs atliekate kilnų 
darbą už kurį turėtų būti visi 
jums dėkingi.
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WILLOW SPRINGS, ILLINOIS
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PAVERGTU TAUTU SAVAITEI
Nepamirštamasis Birželis

K. Jurgaitis pasakoja savo 
pergyvenimus.^

Suaugau, subrendau, didžiau
siam savo apmaudui pradedu 

‘senti, bet šalia kitų vaikystėje 
išgyventų dalykų nepamiršiu 
niekados 1941-jų birželio. Buvau 
tada dar dvylikmetis “politikas”, 
bet jau šiek tiek suvokiau įvy
kių svarbą ir raidą.

Prisimenu, kai darydavau rū
pestingą veido išraišką, pavaka
riais vieškelio pusėje suūžus ma
šinos motorui, kai vyriškai atsi
kosėjęs aiškindavau jaunesnia
jam broliukui, kodėl vakarais rei
kėdavo eiti į krūmuose padarytą 
slėptuvę miegoti.

Dalykai, deja, dėjosi tokie ne
sudėtingi ir aiškūs, kad ne tik 
man, bet ir mano šešiamečių! 
broliukui buvo aišku, ko reikia 
bijoti. Tai — rusų. Tai jie iš
vežė Sibiran gerąją tetulę su 
dėde, kurie dažnai atvykdavo į 
svečius ir atveždavo įvairiausių 
skanėstų; jie išvežė gretimos 
mokyklos mokytoją, kaimyną 
girininką, kurio išvežimo eigą 
mums iš savo slėptuvės buvo ga
lima stebėti. Rytą, vos švintant, 
pasigirdo vieškeliu mašinos 
bruzgesys; pasuko į girininko 
kiemą, iš sunkvežimių kėbulo iš
šoko kareiviai ir ristele nubėgo, 
apsupdami namą. Po kurio laiko 
pasigirdo ne laiku sužadintų vai
kų klyksmas ir graudus, širdį 
veriantis šuns staugimas. Pasi
girdo šūvis, matyti, skirtas šu
niui, bet blogai pataikytas, nes 
šuo aikčiodamas nubėgo už kelių 
šimtų metrų į karklyną ir iš ten 
dar graudžiau staugė, atsiliepda
mas į vaikų verksmą.

Motina verkė, laikydama ran
kose patį jauniausiąjį broliuką; 
vyresnysis, prisiglaudęs prie jos, 
šniurkštė nosimi, o aš, vyriškai 
susirūpinęs, suraukęs antakius, 
sekiau su tėvu girininko kiemą, 
kuris lomoje nuo mūsų gerai ma
tėsi. Man buvo labai apmaudu, 
kodėl tėvas neina gelbėti giri
ninko. čia pat šalia slėptuvės, 

ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA
154 pusL knyga. Kaina $1.50

1739 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60608

Gavę pinigus, tuojau knygą pasiųsime.

i Nei vienas žmogus, norįs pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
• Smetonos valdymo laikotarpį, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
[ ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti ne- 
' tolimą Lietuvos praeitį. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 
į laikotarpi pažįstantieji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau-
► šiai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.
i J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis, 
i Kas negali užeiti į “Naujienas”, tai prašomas persiųsti $1.50 čekį 
i arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

UP TO 
520,000.

'^SAFETY OF^ 
YOUR SAYINGS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių-jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas, įsigykite nuosavus namus.

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į:

Chicago Savings
and Loai Association
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OF $1000
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ON ALL PASSBOOK 
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INSURED

kuri buvo įrengta po krūmais, 
sename kelme buvo tėvo paslėp
tas nuplautu vamzdžiu šautuvas. 
Su šitokia jėga, man atrodė, bu
vo galima eiti ir apginti girinin
ką. — Tą dieną namo nuėjo tik 
tėvas su motina pasišerti gyvu
lių, o mes, vaikai, likomės visą 
dieną slėptuvėje. Kitą dieną 
ėjome namo visi, bet dairyda
miesi, atsargiai. Taip slinko die
nos, grėsmingos, pilkos.

Ir vieną rytą neįprastai anks
ti buvome pažadinti sprogimų. 
Visai pažeme praskrido vienas 
po kito keli kryžiais pažymėti 
lėktuvai, ir vėl ėmė dunksėti 
sprogimai. Tėvas susilenkęs nu
brido rugių lauku kažkur ir grį
žo tik po pietų. Bet grįžo jau 
nebe susilenkęs, o visai stačias, 
šypsodamasis pilna burna ir ran
koje nešėsi jau kitą rusišką šau
tuvą. “Karas”, pasakė jis, ir su 
tuo žodžiu tarsi buvo pasakyta 
viskas, nuo bebuvo galima lais
vai atsikvėpti. Ta diena praėjo 
ramiai, o kitą dięną vieškeliu pa
sipylė rusų kareiviai. Dulkini, 
kai kurie basi, be kepurių; pro
tarpiais būreliais jojo raiti, ir 
visi skubėjo į rytus, per Dubysos 
tiltą. Apie pietus, kažkieno įsa
kymu, jie susisprogdino tiltą 
kaip tik tuo momentu, kai juo 
ėjo masė kareivių.

Jau kitą dieną, nors aplinkui 
dar girdėjosi paskirti šūviai, aš, 
niekam nieko nesakęs, nubėgau 
miestelin, šaulių daržely ant 
aukšto stiebo plevėsavo lietuviš
ka trispalvė, o pasilipęs ant kė
dės progimnazijos direktorius 
sakė kalbą. Gerai nesupratau 
kalbos turinio ir manau, kad 
daug kas nesuprato ir net nesi
stengė suprasti, nes aplink gir
dėjosi pusbalsės dainos, džiaugs
mo ašaromis atmieštas juokas, 
o keisčiausia tai, kad kitoje pu
sėje tvoros, šventoriuje, susi
kibę keturi ar penki vyrai šoko. 
Juokdamies ir tuo kartu su ant 
skrustų išsiritusiomis ašaromis, 
šoko nesutardami, — kas aukš-

Vienos imperatoriaus rūmuose šokamas valsas yra paimtas iš naujo filmo apie Johanno Straus- 
so gyvenimą. Televizijoje dar rodomas senas filmas ta pačia tema *ir tuo pačiu pavadinimu — 

"The Great Waltz".

tyn, kas žemyn, ir su jais... ma
no tėvas. Pagaliau tėvas, ar ma
ne pamatęs, ar susipratęs ten 
esant šokiui netinkamą vietą, 
pasileido iš ratelio ir puolėsi ma
ne barti, ko gi aš tokiu laiku ei
nu iš namų.

Deja, trispalvė plevėsavo ne
ilgai, gal dvi ar tris dienas. <

Prieš septyniolika metų pasi
rodė Nado Rastenio misteriška 
poema “Trijų rožių šventė”. Ka
da jis už angliškai parašytą po
ema “War’s Curse” svetimtau
čiuose laimėjo laurų vainiką, jo 
vardas pagarsėjo. Veikalas tikrai 
vertas dėmesio, ypač šiais nera
miais laikais. Tačiau “Trijų ro
žių šventė” nesulaukė premijas 
skirstančių dėmesio. Turiu gal
voj ne pinigo reikalą, bet atsa
kingų asmenų neapdairumą. Kai 
svetimtaučiai Į ką atkreipia dė
mesį, tada jau ir mes sukrutame. 
Mes dažnai neįvertiname savo 
pačių turto. O Nado Rastenio 
lietuviška poema — tikrai ver
ta dėmesio.

Turinys

ir Skardė) linksmai maudosi 
Baltijos jūroje. Jomis susižavi 
senas dievas Bangpūtys. Undi- 
nai, dievo įsakyti, jas pagrobia 
ir nugabena į Bangpiūčio pilį jū
ros dugne. Dievas savo turtais 
stengiasi jas sužavėti, laimėti 
jų meilę ir susituokti. Ilgalaikės 
jo pastangos sudūžta prieš mer
ginų užsispyrimą. Jos ger
bė Lietuvos papročius ir ne
norėjo visos trys turėti bendrą 
vyrą. Pagaliau, ilgai kankintos 
ir kalintos, jos ėmė maldauti die
vą Perkūną, kad jas išvaduotų. 
Perkūnas sudaužo Banpiūčio rū- 

žmonės aprimo džiaugęsi, o po 
kiek laiko paplito su kartėliu 
dainuojama dainelė: “Dvi bir
bynės, vienas tonas, čia Berly
nas, ten Maskva; viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip 
šuva”.

Baden Wuerttemberge)

Merginos šiaip taip išplau- 
sausumą. Išvargusios ir

mus. 
kia į 
išbadėjusios ilgai klaidžioja, 
vargsta, badauja. Vienų sene
lių namuose randa šiltą prie
glaudą, kur jos pusnuogės apren
giamos. Po ilgos kelionės ir di
delio vargo pagaliau randa savo 
tėviškę. Tikėjosi rasti namiškius 
ir džiaugtis laime.

Deja, tėviškė visai nepažįsta
ma, žmonės nežinomi, namelių 
nėra. Nesupranta, kas atsiti
ko. Bet tą dieną vietos gyven
tojai turėjo kažkokias iškilmes. 
Iš vyriausio dvasnninko kalbos 
paaiškėjo, kad prieš 300 metų iš 
šios vietos jūroje dingo trys 
gražuolės. Pagal įsisenėjusią 
tradiciją, tą skaudų įvykį kasmet 
minėjo ir kiekvienas mesdavo į 
jūrą po tris rožes. Merginos iš 
baimės apstulbo; 300 metų iš
buvo jūros gelmėse. Jos norėjo 
tuoj pat prisipažinti bei papasa
koti apie savo tragediją, bet gu
dresnė sulaikė. Joms atrodė, 
kad jas gali palaikyti laumėmis. 
Norėjo įsijungti į žmonių gyve
nimą, mylėti ir susituokti. Bet 
joms vaidenosi visoki realybės 
nemalonumai. Po ilgų svarsty
mų jos atsiskiria nuo žmonių ir 
eina į alką — ąžuolyną. Gyve
namąją vietą ištiko nelaimė: at
vykę kryžeiviai naikino žmonės, 
gaisrai ir vėjas naikino turtą. 
Jūros bangos baigė piktąjį dar
bą. Mergaitės tapo vaidilutėmis. 
Tokie yra skeletai žavios poe
mos. Jo pilnutinį grožį galima 
pajusti tiktai skaitant.

Ką sako lietuvio širdžiai 
poema?

šios poemos autorius nėra 
šiaip plačios fantazijos žmogus. 
Jis visa savo siela įaugęs į visa, 
kas yra Lietuvos. Tik dvidešimt 
metų būdamas paliko gimtąjį 
kraštą, bet iš jo išsivežė tokį 
didingą jausmą tėvynei, kurio 
nesužalojo svetimos šalies bliz
gučiai ir karjera Toji meilė pa
žadino įgimtą talentą ir jį iš
skleidė plačiais sparnais. Kalba 
labai sklandi, gyva ir lengvai su
prantama. Kai kur pasitaikan
tieji nesklandumai nublunka 
prieš veikalo vertę. Reikia ti
kėti, kad antrojoj laidoj litunis- 
tas ateis į talką.

Visa mistiška istorija pasa
kojama labai gyvai ir poetiškai. 
Pradėjęs knygą skaityti, negali 
atsitraukti nepabaigęs. Poetas 
vaizdinga kalba užhipnotizuoja 
ir nukelia skaitytoją j didingos 
Lietuvos senovę. Rodos, neju
čiomis jautiesi esąs tų įvykių 
stebėtojas. Man rodos, kad skai
tytojas, jeigu būtų kiek sustin
gęs savo tautos atžvilgiu, tą ža
vią poemą perskaitęs, išlašintų 
ašarą ant jos lapų. Jeigu poetas 
su amerikoniška poema “War’s 
Curse” gali sukrėsti dažno poli- 

tikieriaus ir intelektualo sąžinę 
ir nukreipti į taikos kelią, tai su 
“Trijų rožių šventės” pasaka 
gali nematomomis poezijos dum
plėmis lietuvio sieloje įžiebti ne
gęstančią tėvynės meilės ugnį. 
Keletą citatų iš vienos tų gra
žuoliu sielvarto:

Moteris — ugninė meilė.
Ką alke mylėsi?
Meilės kibirkšties, sesele, 
skysčiais neužliesi!
Visą amžių viengungiauti, 
nemylėti vyro —
tik sapnuoti ir svajoti...
Mano gyslos styra!...
žaidraakio kūdikėlio 
niekad nebučiuoti— 
šešelynėj alko žalio 
gegute’- kukuoti...

Mest darželį ir jaunimą, 
mint po kojom meilę — 
ak, skaudesnio pasmerkimo 
nežinau, Augele.
Meilė, tai gaivinga įnyra — 
tai dangaus liepsnelė: 
meilė tarp dangaus ir vyro, 
tai šventa ugnelė!
Aš gimiau tik ją kūrenti 
aš gimiau mylėti: 
ne alke šakotam senti, » 
užmaršoj pelėti!...
Visame 148 puslapių veikale 

yra aibės gražiai kondensuotų 
minčių. Poezijos — kaip bara
vykų miške po lietaus. Per trijų 
gražuolių lietuvaičių — charak
terius poetas Rastenis įsodina į 
skaitytoją tris rožes: vieną į 
širdį, kuri įsimagnetina tautos

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS.

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60008
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais TeL 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

INSURE!-

UNIVERSA

3 — NAUJIENOS, CHICAGO B, ILL. — TUESDAY, JULY 18, 1872

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Mūsų spaudoje
Lietuvio dar niekas nėra 

pavergęs!
Bostono Keleivis savo veda

majame “Ar lietuvis tikrai yra 
pavergtas” išaiškinęs kas yra 
vergas, būtent kad:

“Vergas yra moraliniai ir fi
ziniai savo pono užplaktas;

“Vergas yra prieš savo paver
gėją dėl lazdos baimės nusižemi
nęs ir pasiruošęs bučiuoti jo ba-

“Vergas dėl stambesnio duo
nos kąsnio yra savo pavergėją 
net pamilęs;

“Vergas — be šviesesnės atei
ties vilties ir laisvės ilgesio”, 
toliau rašo:

Lietuvių tauta, nors laikinai 
ir pralaimėdama, visada ir be 
paliovos dėl savo laisvės kovojo 
ir dabar tebekovoja.

Ji niekad prieš jokį okupan
tą nenusižemino ir žvelgia į jį 
su panieka.

Ji išliko išdidi ir kūrybinga 

mistine jėga, antrą į protą, ku
ris nuspalvina mintis vaivorykš
tės spalvom ir trečią į fantaziją, 
kuri sujungia mus su dangumi 
ir žemės realybe. Jo poezijai su
prasti nereikia aukštosios ma
tematikos. Jis tiesus, aiškus ir 
sultingas, kaip kad tikra lietu
viška siela, neišfiltruota moder
niškom mandrybėm.

Kazimieras Baltrukonis 
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di 
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.

net ir nepalankiausiose sąlygo
se.

Jos laisvo žmogaus dvasios 
per ilgus amžius nepalaužė nei 
Sibirai, nei baudžiavos, nei oku
pacijos, ir jūs nerasite nė vienos 
tikros, okupanto nesufalsifikuo
tos, lietuvių liaudies dainos, ku
rioje būtų garbinamas pono bi
zūnas, tėvynės užgrobėjo šnipai 
ir policija.

Kur jūs girdėjote, kad ver
gas, rizikuodamas susilaukti 
mirties bausmės, būtų teisme 
reikalavęs savo tautai nepriklau
somybės, kaip tai padarė Simas 
Kudirka, kad po 1 metų žiauraus 
kalėjimo būtų išlikęs toks priešo 
neįveiktas kaip Liudvikas Si
mutis, kad būtų dėl savo tautos 
laisvės viešai susideginęs, kaip 
Romas Kalanta Kaune, Stonis 
Varėnoje, Andrius Kukavičius 
ar Andriuškevičius Kaune?

Ne, Lietuva yra priešo laiki
nai okupuota, lietuvių tauta yra 
laikinoje okupanto nelaisvėje, 
bet lietuvis nėra vergas!

Lietuvių tauta yra kovojanti 
tauta. Ji nėra dvasiškai suklu
pusi, nors joje būtų vienas ki
tas okupanto tarnas įsiveisęs. 
Tik tokią tikrą Lietuvą turi pa
žinti ir mūsiškis išeivijos jau
nimas, jeigu norime, kad jis sa
vo tautos nesigėdintų, kad nuo 
jos nenuspurtų, kad ja didžiuo
tųsi. Keleivio vedamasis
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Moterys verčiamos šerti komunistus
Kai praeitame šimtmetyje Vakarų Europos darbi

ninkai pradėjo domėtis socialistų skleidžiamomis minti
mis, jie neužmiršo moters. Tais laikais darbininkai buvo 
išnaudojami, bet moterų išnaudojimas buvo dar žiaures
nis. Vokiečių socialdemokratas Augustas Bebelis net 
storą knygą parašė, kurioje buvo nagrinėjama sunki mo
terų padėtis. Jai tekdavo sunkiau dirbti ne tiktai dirbtu
vėje, bet sunkios jos pareigos buvo ir šeimoje. Šio šimt
mečio pradžioje Bebelio knyga išversta lietuvių kalbon ir 
Amerikoje išleista. Šiandien ši knyga yra retenybė, bet 
joje keliamos mintys dar ir šiandien naudingos.

Kol komunistai nebuvo pagrobę rusų valdžios, tai 
ir jie gražiai rašė apie moteris. Jie prižadėjo sudaryti mo
terims pačias geriausias gyvenimo sąlygas. Reikalai ki
taip virto, kai jie valdžią pagrobė. Netrukus komunistai 
įsitikino, kad moteris yra pats geriausias išnaudojimo 
objektas. Jie išnaudojo moteris nuo pirmos bolševikų 
perversmo dienos. Moterims uždėjo pačius sunkiausius 
darbus, joms davė patį mažiausią atlyginimą, šiandien 
Rusijoje moterys yra labiau išnaudojamos negu vyrai. 
Moterims rusai primeta pačius sunkiausius ir pavojin
giausius darbus.

Panašiai rusai elgiasi ir okupuotoje Lietuvoje. Kad 
galėtų geriau išnaudoti Lietuvos gyvento jus, rusai ir Lie
tuvoje “padėjo socialistinius pagrindus”, o vėliau “įsive
dė komunizmą”. Vyrūs susivarė į komunistų partiją, o 
moteris nuvarė prie sunkiausių žemės ūkio darbų. Komu
nistų partijos nariai turi pačias didžiausias privilegijas. 
Jie veik nieko nedirba. Jie prižiūri, kad kiti dirbtų. Jie 
kalba mitinguose ir kraštą administruoja, o moterys sto
ja prie sunkiausių darbų. Šilta ar šalta, lyja ar karšta, 
moters prie kastuvo ir šluotos. O jeigu kuri dar prasi
mano vaikų, tai jai darbai niekad nesibaigia.

“Tarybinės” Lietuvos moterys, pastebėjusios, kad 
partijos nariai gauna daugiau maisto, didesnes algas ir 
lengvesnius, geriau apmokamus darbus, taip pat pradė
jo siekti tų privilegijų, bet joms nesiseka. Komunistų 
partijos vadovybė moterų neįsileidžia ne tiktai Į partijos 
eiles, bet ir įvairius komitetus. Dabartinėje Lietuvoje 
moterų skaičius yra didesnis, negu vyrų. Karo metu ke
lios vyrų kartos buvo išžudytos, o pokariniu laikotarpiu 
rusai daugeli vyrų išvežė į šiaurę prievartos darbams. 
Daugelis jų į Lietuvą jau nebegrįžo. Lietuvoj moterų dau
giau, bet komunistų partijos eilėse moterų yra žymiai

Rašo JANINA NARŪNĖ

21
JURGIO SAVICKIO IŠLEISTŲ KNYGŲ

1910 m.
1922 m.

1928 m.

1943 m.

1938 m.

1952 m.
1956 m.

, 1957 m.
1957 m.

MARUTĖS VARGAI — apysakos
ŠVENTADIENIO SONETAI — nove
lių rinkinys

TIES AUKŠTU SOSTU — novelių tin 
kinys
RAUDONI BATUKAI — novelių rin
kinys
ATOSTOGOS — kelionių aprašymai
— Rimošiaus slapyvardžiu
TRUPUTIS AFRIKOS — taip pat Ri
mošiaus slapyvardžiu
KELIONĖS — kelionių įspūdžių rinki
nys
ŠVENTOJI LIETUVA — romanas
ŽEMĖ DEGA — pirmas tomas
ŽEMĖ DEGA — antras tomas LRD šis 
ŽEMĖ DEGA — antras tomas Šis die
noraštinis veikalas gavo LRD premiją.

Po mirties liko rankraštyje veikalas, jau įpu
sėtas rašyti, ir palaidos novelės, kurių velionis Uždirbdavo nedaug, nes pigus darbas. Vis važi- 
nebesuspėjo surinkti į vieną rinkinį.

mažiau. Sniečkus paskelbė, kad komunistų partijos na
rių tarpe moterys vos trečdalį sudaro. Du trečdaliai par
tijos narių yra vyrai

Bet komunistų partijos sekretorius Antanas Snieč
kus daugiau pasakė apie lietuves moteris. Šių metų bir
želio 19 dieną “tarybinės” Lietuvos moterų suvažiavi
mui jis tarė:

“Čia labai gražiai ir teisingai buvo kalbėta apie 
tą vaidmenį, kuris tenka mūsų moterims žemės ūky
je, svarbiausia pagrindinėje jo šakoje — gyvulinin
kystėje. Juk iš tiesų, atkreipkime dėmesį į šiuos duo
menis : 95 procentai melžėjų, pusė veršelių augintojų, 
trys ketvirtadaliai kiaulių šėrėjų yra moterys. Tad 
suprantama, jog respublikos partinė organizacija 
pastaraisiais metais didžiausią dėmesį skyrė, būtent, 
šių darbų, kurie yra ir patys sunkiausi, mechaniza- 
vimui”. (Tiesa, 1972 m., birželio 20 d., 2 psl.)
Kuo gi pasireiškė tas “didžiausias dėmesys?” Snieč

kus toje pačioje kalboje pastebėjo, kad karvių melžimas 
baigiamas mechanizuoti 1965 metais “tarybinėje” Lie
tuvoje buvo mechanizuotas tiktai 10 karvių melžimo nuo
šimtis, bet šiais metais jau mechanizuota 84% karvių 
melžimo darbo. Bet tas pats Sniečkus klausiančioms mo
terims prisipažino, kad ūkio vadovai ir mechanizuoto 
melžimo specialistai buvo labai nerangūs. Jie mechaniza
vo melžimą, bet moterims paliko sunkius ir didelius dar
bus. Moterys turi didžiausius pieno kibirus nešioti. Joms 
tenka nešioti ir pašarai. Toje pačioje Sniečkaus kalboje 
pasakyta ir tokia mintis:

“Jau buvo kalbėta, kad ir mechanizuotai mel
žiant, mūsų moterims tenka pa daugelį šimtų kilo
gramų pieno pernešti rankomis. Iš tiesų, dėl ūkio va
dovų ir specialistų nerangumo, o kartais ir dėl kon
servatyvumo dar lėtai plinta melžimo agregatų su 
pieno linijomis diegimas. Susidurdavome ir su to
kiais faktais, kai sumontuotos pieno linijos būdavo 
nenaudojamos, kadangi nepasirūpindavo apmokyti 
melžėjas ir atitinkamai pertvarkyti jų darbą. Nega
lutinai išspręsta melžimo mechanizavimo problema 
vasarą. Dar negreitai, matyt, prie kiekvienos ga
nyklos turėsime karvių fermas su stacionariniais 
melžimo įrengimais. Todėl turime greičiau pasiga
minti nebrangiai kainuojančias lauko tipo melžimo 
aikšteles. Tikėsimės, kad čia pareikšta principinga 
kritika privers greičiau suktis tuos vadovus, nuo ku
rių labiausiai priklauso šio klausimo sprendimas” 
(Ten pat).
Karvėms melžti prietaisai kolchozuose dar neįrengti, 

melžėjos dar nepamokytoš, todėl komunistų partijos se
kretorius ir pataria į tuos nekreipti ypatingo dėmesio. 
Dabar svarbu, kad būtų įrengtos aikštelės karvėms melž
ti. Jas lengviau įrengti, melžėjoms bus “lengviau pramok
ti”, kaip jomis pasinaudoti. Kitaip sakant, joms ir toliaū 
teks dirbti pats sunkiausias darbas.

Iš viso, “tarybinėje” Lietuvoje moterys labiau išnau
dojamos, negu vyrai. Joms yra užkrautas pats sunkiau
sias darbas — šerti okupantą ir komunistus. Jos turi at
likti sunkiausius laukų darbus, pagaminti okupantui mais
tą, riebalus ir pašarus. Pavergtos lietuvių tautos mote
rys neša sunkiausią naštą. Niekad jos nebuvo taip išnau
dojamos, kaip rusų primestos “komunistinės santvar
kos” metu.

GARS IN KITĖ S“ N A U J IE NOSE

JUOZAS BALČIŪNAS - ŠVAISTAS
Rašytojas, romanistas ir žurnalistas Juozas 

Balčiūnas - švaistas turėjo ypatingą jaunystę. Ji 
nebuvo tokia, kaip kitų Lietuvos kaimo jaunuolių. 
Juozo išgyvenimai buvo sunkūs. Jo amžinas ver
žimasis i mokslą, i šviesesnę ateiti, ilgesys, kuri 
jis nešiojo vaikiškoje sieloje, darė mažą bernaitį 
svajotoju. Nesenai viename savo laiške J. švais
tas taip išsitaria: “... mano jaunystė įdomi ir 
marga. Verta dėmesio ir artimesnio susipažini 
mo, kaip tam tikras pamokos pavyzdys”.

J. ŠVAISTO TĖVIŠKĖ
1891 m. kovo 18-oji — tai diena, kada gimė 

mūsų žinomas beletristas Juozas Balčiūnas - 
Švaistas.

Jo tėviškė prie pat Rokiškio miesto, toje pat 
vietoje, kur baigiasi žydų rajonas ir prasideda 
mūsų ūkininkų kaimas, “Kamajų ūlyčia” vadina
mas.

jauno Balčiūnų šeimos vargana trobelė niūk
sojo palaukėje. Už tos trobelės didėlis, derlingas 
daržas, kuris maitindavo gausią, dešimties vaikų 
šeimą, vieną ožką ir paršą. Be to, kieme stypčio
jo gaidys su pulku vištų.

Rašytojo tėvas Motiejus Balčiūnas buvo geras 
stalius ir neblogesnis dailidė. Dirbo žydams gra
žius baldus, ir tvirtai statė ūkininkams trobas.

nėdavo po kaimus. Savaitėmis laukdavo jo' parei-

Naujienos iš Kanados

J. ŠARAPNICKAS
Šiais metais birželio — lie

pos mėnesiais vyko keli dideli 
renginiai— Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje 57-tas seimas, 
ketvirtoji tautinių šokių šven
tė ir antras Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo kongresas.

Norėjosi juose dalyvauti, 
užtat reikėjo nutraukti darbą 
ir piniginę pakratyti, nes be 
dolerio jokia tautinė ar kultū
rinė veikla neįmanoma. Kas 
rengia tautines ir kultūrines 
šventes, susiduria su stambio
mis išlaidomis. Bet jei nesiry- 
šime aukotis ir. tuose rengi
niuose nedalyvausime, tai lie
tuviška mūsų veikla, nors ir 
didžiausių idealistų organizuo
jama, liks kaip tas senelis, 
laukiantis saulėlydžio.

SLA 57-tas seimas vyko Flo
ridoje, o IV-toji Tautinių šokių 
šventė Chicagoje, todėl vykau 
į Chicagą automobiliu, o iš ten 
“Delta lėktuvu skridau j Flo
ridą.

Iš Kanados, St. Catherines 
miesto išvykau birželio 24 d., 
6 vai. ryto. Kelionė buvo var
ginanti, nes išvažiavus iš St. 
Catherines stiprus lietus lydė
jo iki pat Detroito. Važiavimą 
reikėjo žymiai sulėtinti. Nė- 
žiūrint’ oro, ryžtas vj’kti į SLA 
Seimą buvo stiprus. Vykstu gi 
iš Kanados į vieną ir didžiau
sią lietuviij sambūri — Susi
vienijimą Lietuvių Amerikoje.

Pavažiavus 50 mylių nuo 
Detroito, oras pagerėjo, kartu 
ir mūsų nuotaika. Pasiekus 
Chičafgos mieštą, kilo rūpestis, 
kaip surasti savo gimines. 
Anksčiai: jie gyveno Roselande, 
bet dėl spalvotoj ų antplūdžio, 
jie turėjo su nuostoliu išsikel
ti į tolimą užmiestį. Ieškau in
formacijos punkto', kuriame 
gavau mažą Chicago's planą. 
Gaila, kad jis man nerodė man 
reikalingų giminių gyvenamos 
vietovės.

Važiuoju į Lietuvių Plazą, 
pas gerą priefelių iš Lietuvos, 
buvusį Rakiuose veterinorių 
(vadinamą “gerasis daktarė
lis”) A. Guriną, o iš ten per 
tolkalbį susisiekiau su giminė
mis, kurie atvyko ir iš vaišin
gų p. p. J ir A. Gurinu kartu iš
vykome Į Alsip, III. pas tetą K. 
Žebrauskiene.

.Birželio 25 d. vidudienį 
“Delta” lėktuvu išvykau Į Flo
ridą, Miami Beach, 57-tą SLA 
Seimą, kuris prasidėjo birželio 
26 d. 10 V. ryto, DtfLido viešbu
tyje.

Iš Chicagos iki Miami Beach 
lėktuvas skrido 2% vai. Skren-

dant oras buvo debesuotas, 
lėktuvas skrido aukštai. Pri- 
skridus giedresnę padangę, 
lėktuvas skrisdavo žemiau.

Sėdėjau prie lango ir buvo 
geras matomumas. Dėl sėdėji
mo vietos lėktuve, viena spal
vota dama nervinosi, kad ne
galėjo sėdėti prie lango. Pa
tartina ir kitiems, vykstantiems 
lėktuvu, nuvykti anksčiau prie 
kontrolės stalo ir paprašyti, 
kad duotų pageidaujamą vie
tą.

Lėktuvui nusileidus Flori
doje, jokio vargo nėra patekti 
j pageidaujamą vietą, nes prie 
informacijos vietų stovi limu
zinai, kurių yra daug ir kurie 
važiuoja visomis kryptimis. 
Paima iš aerodromo ir už 3 
dol. nuveža, kur reikia. Tas 
pat yra ir vykstant į aerodro 
mą.

Atvykęs į Di Lido HotelĮ, pir 
miausia susitikau SLA veikėją, 
naujųjų ateivių kartos, kurs 
suorganizavo jaunuolių kuo
pą prirašydamas per 200 jau
nuolių, atgaivino kitą kuopą 
ir per savo veiklą nuo 1949 me 
itų prirašė apie 400 narių, šiuo 
mėtų jis yra viėnas aktyviųjų 
SLA organizatorių. Sutikau tą 
naują ateivį SLA 200 kuopos 
pirmininką A. Šukauską iš 
Detroito, kurio pastangomis’ 
SLA 200-ji kuopa buvo atgai
vinta ir daiiaT tapo veikliausia 
kuopa.

Birželio 26 d. buvo oficialio
ji SLA 57-to Seimo diena. Nors 
seimas, btfvd skelbiama, pra
sidės 10 v. ryto, bet jau 8 - 9 
vai. Vyko delegatų judėjimas. 
Vieni eina pusiyčiauti, kiti 
jau pradeda diskutuoti seimo 
pasekmes, delegatų skaičių ir 
fp. Be to, ima spėlioti apie sei
mo* darbų nuotaikas, pakaita
lus ir t f. Natūralu, SLA juk 
tvarkosi demokratiškai, ir kur 
■yra kelios skirtingos nuomo
nės,’ reikalai išsprendžiami 
balsavimo būdu.

i - —jau prieš 10 vai. galėjai nu
statyti, kad SLA 57 Seimas 
Floridoje bus gausus delegatų 
skaičiumi. Seimo rengėjai bu
vo tvarkingai pasiruošę seimą 
pradėti ir užbaigti. Kiekvienas 
seimo rengimo komiteto narys, 
paklaustas duoda smulkią in
formaciją. V. Yankus ir kiti 
komiteto nariai jau prieš sei
mą budėjo prie viešbučio ir 
teikė informacijas. Be abejo, 
didysis darbas teko atlikti Ren
gimo komiteto pir. E. Jankįe- 
nei, J. Bųkaveckui, M. Mischi- 
kienei, M. Aleknienei, P. Šilui,

nančio jauna gražuolė žmona ir vaikeliai, 
užaugo penki:

Juozas, vyresnysis sūnus,
Antanas dviem metais jaunesnis,

■ • Kastulis, keturiais metais jaunesnis 
Anastazija, daug vėliau atsiradusi ir

Ona — jauniausioji duktė

kurių

JO TĖVAI
Motiejus Balčiūnas buvęs tipiškas lietuvis: 

šviesiaplaukis, mėlynakis, pailgo veido, ryškaus 
sausoko profilio. Jo būdas: tylus, ramūs, nėpik- 
tas, labai geras, sąžiningas ir darbštus. Nei gir
tuoklis, nei rūkorius, nei šiaip mėgstąs trankytis. 
Visada nuosaikus ir tvarkingas.

Motina Marija šedaitė - Balčiūnienė priešingai. 
Labai gyva, energinga, judri. Garsi dainininkė ir 
giedorka bažnyčioje. Labai mėgdavo draugystę, 
svečiuotis, kalbėti. Įdomi pasakotoja su išsvajo
tomis fantazijomis bei pagražinimais. Būdas: 
ūmi, pikta. Religinga pamaldi,. tačiau tiki viso
kiais burtais, “užkalbėjimais”, savotiškais gydy
mais be daktaro pagalbos, kurio nepripažįsta.

Rašytojas ją prisimena dailią, juodbruvę ir 
juodakę, “čigone vadinamą, juodais, tankiais 
plaukais, “kurie, lyg nešulys koks, užkrautas, 
taip rodos ir nusverdavo jos galvą į šalis (Iš J. 
Balčiūno laiško).

“Motina sunkiai dirbo dėl kruopelės sviesto 
vaikams, dėl marškinėlių ir suknelių. Daugiausia 
skalbė žydų skalbinius, žiemą verpė ūkininkėms
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,V. Jaiilui, O. Kaulakienei ir 
kitaros Pačioje Floridoje, kad 
ir rtegansi SLA šeimynėlė, bet 
sumani ir patyrimą turinti 
veikloje. Ji tai įrodė seimo ei
goje.

10:36 vai. SLA 57 ta Seimą 
Renginio k-to pirm. E. Jankie- 
nė atidarė Seimą. Buvo įneš- 

, tos Amerikos ir Lietuvos vė
liavos, sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir pakviestas 
Miami Beach meras Chuck 
Hall tarti žodį. Kelis metus jis 
yra Amerikos skautų vadas ir 
gana gerai pažįsta rusų komu
nistų okupuotų tautų žiaurų 
gyvenimą. Priminė, kad šiame 
krašte nėra kaip komunistų 
okupuotuose kraštuose. Čia ne 
kaip ten kad daro, vidurnak
tyje niekas tavęs nesuims. Me
ras džiaugėsi lietuvių veikla 
šiame krašte. Kelis kartus pa
brėžė, kad lietuvis neturi pa
miršti Lietuvos, jos papročių 
ir kt. Meras atitinkamai pager
bė SI.A prezidentą P. Dargi ir 
SLA sekretorių Dr. A. Budrec- 
kį, įteikdamas jiems miesto 
“raktus”. Lietuvių vardu įteik
ta dovanėlė ir miesto merui 
Chuck Hall — Miami Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo Gar
bės nario pažymėjimas.

10:55 vai. Seimo rengimo 
K-to pirm. E. Jankienė pakvie
tė SLA Prezidentą P. Dargį ir 
perdavė jam vesti Seimą iki 
pabaigos.

P. Dargis atidaręs seimo pir
mąją sesiją, pasveikino garbės 
narę Jadvygo Tumavičienę, 
Lietuvos konsulą A. Kalvaiti, 
ALTos, VLIKo atstovus ir de
legatus. P. Dargis apsidžiaugė, 
kad į palmių ir gėlių miestą, 
Miami Beach, suvažiavo gau
siai delegatų: ir išreiškė padė
ką SLA 44 kuopai už seimo su
ruošimą. SLA Prezidentas. P. 
Dargis' jautrioje seimo atidary
mo kalboje apeliavo į ŠLA vei
kėjus' seimo delegatus, dėti 
pastangas ir sudaryti galimy
bę, pradedant SLA 86 metus 
išplėsti darnią veiklą. P. Dar
gis' paskyrė niahdatų komisiją 
ir pakvietė SLA sekretorių Dr. 
A. Bud re'ckį atlikti — Seimo 
dčlegafų vardošaukį. .

11:30 Mandatų komisija pra
nešė, kad seime teisėtų dele
gatų dalyvauja 115. Vėliau de
legatų skaičius padidėjo iki 
120. Mandatų komisijai re
komenduojant, visi delegatai 
buvo seimo patvirtinti.

(Bus daugiau)
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r prop* anmo tiktai per

NAUJIENAS

linus ir vilnas. Dažnai išeinanti į miestu ar Į kai
mą. Išeidama užrakina mus’ tris”.
J. ŠVAISTO VAIKYSTĖ

“Aš vyresnysis — toliau rašo man savo atsimi
nimus Juozas savo laiške 1956 m. kovo 7 d.. — ir 
turiu prižiūrėti kitus du brolius. Jeigu man peri- 
keri metai, tai antrajam, Antanui, treji,- o trečia
jam (Kastuliui) tik vieneri.

“Vos tik mama dingdavo už trobos kampo; 
tuojau prasidėdavo vaidinimai ir koncertas. Nei 
autoriteto, nei vyresniškumo broliai nepripažin
davo. Tai kaip juos suvaldyti? DažniaŪsiai ap- 
kuldavau arba gerokai papešdavau už plaukų. 
Tada verksmas. Ne tiek verksmas, kiek bliovi
mas ir grasinimas: “Pasakysiu mamai”.

Grasinimas veiksmingas — tikrai gausiu tūpti. 
Iš praktikos broliai žinojo. Tada it aš pradedu 
rėkti, tyčia, pamėgdžiodamas ir užrėkdamas bro
lius. O laisvė rėkti nevaržoma: niekas nei išgirs, 
nei ateis maldyti. Visos kitos trobos tolokai nuo 
mūsų...

(Bus daugiau)

DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS”
JOS VISAD RAŠO

TEISYBE



3ft- ANNA BALIONAS 
AKIŲ, AUSŲ NCVMS 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiao PRospec* 8*3229 
Rezid. tolat: WAIbrook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto. 
tuo 7 iki 9 vai vak. Treč. uždarytu

Rert tol. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

Telef.; PRospect 8-1717

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET 
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

DR. C K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SEITON
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS;

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—1 vaL, 
antrai, penKtadieni nuo 1—5, tree, 

ir seštad. tįstai susitarus.

Rez.: GI 8-0873

DR. W. E1SIN - EISIMAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KR1AIKEL1UNA1TE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
. 6132 So. KEDZIE AVĖ.

Telef. WA 5-2670.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

•fise tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9704 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
•YOYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET _

VALANDOS: Pirmai, antrai, ket
virtai ir penktadieniais nuo 3 iki 
7 vai. popiet. Ketvirtad. ir šešta
dieniais. nuo 9 iki 11 vaL ryto tik 
susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK FLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lensea”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
U54 WEST 5trd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak. 

Ofise telef: 776*2880 
Naujas rez. telef: 448-5545

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

Ofisai 2750 West 7Tst St 
Tek: 925-M96

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

uždaryta.
Rez. WA 5*30*9

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•errdra praktika, spec. MOTERŲ Ilges 
Gfieaet 2652 WEST 59th STREET 

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

pagal susitarimą.

V. Tu mason r s, M. D., S. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 7Ut STREET 
Ofiso telef: HEmlock 4-2123 

Rezid. telef.: Glbson 8-6195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

f. KUBOS, 0. P.
"M ORTHOPfOAS-PROTEZlSTAS
S* Aparatai - Protezai. Med. Ba»- 

dažai. Spaclall pagalba tanjaMa 
" (Arab Supparta) ir L L

VaL: 9—4 ir 6—8 šeštadieniais 9—1. 
2850 Wart 63rd SL, Chicago, UI. 60629 

Tatai.; PRocpect 6-5084

FLORIDOS DRIEŽAI
JAUNASIS AKTYVAS. Ne 

kažin kn laukiau iš to 57-to 
SLA Šeinio, kum š. m. birže
lyje praburbėjo.

Užsidėjau 217-tos kuopos žen
kliuką. Seimas eina. Povilas 
Dargis pirmininkauja. Kas bū
tų, jeigu jo neturėtume? Jis 
prie delegatų daugumos neat
plėšiamai prilipęs. Paaiškėjo, 
kad Susivienijimo fondai ža
liuoja. Pinigai byra i lituanis
tiką ir kitus reikalingus aruo
dus. Jaunasis Algirdas Budrec- 
kis kietai vairuoja centro štabą. 
Ryšys tarp centro ir provinci
jos žada būti tvirtas.

Jaunoji delegatė Eglė Juod
valkytė ir aktyvus seimo daly
vis Gintaras Karosas savo daž
nais pasirodymais džiugina sei
mą, kurio dauguma jau gar
bingo amželio.

JAUNIMO KAPITONAS. Į jau 
nąjį Gintarą Karosą paprato- 
me žiūrėti, kaip j asmenį, ku
ris netelpa savo kailyje.

Turiu “Lietuvių Jaunimą” 
1972 m. Nr. 6 — 7. Sakykime, 
tai lietuvių jaunimo enciklo
pedija. Šio žurnalo leidėjas 
pasiryžo suregistruoti visus lie
tuvių kilmės jaunuosius išei
vius, kurių pasaulyje yra apie 
pusę milijono. Tikimasi jų 
daugumą išjudinti lietuviškai

GRADiNSkA
VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIEN PIRKSI, 
ŠIANDIEN GAUSI 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!
I - ----- 'J

MOVING
Apdraustas per kraustymas 

H Įvairly rtstumy. 
ANTANAS VILIMAS 

123 Wast 34 Place 
Tai.: F Rentier 6-1 M2

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.I

į Lietuviv kalba: kasdien nuo pinna-
l dienio iki penktadienio 11—12 

vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629lb--  • — — J

KNYGOS VAIKAMS IK JAUNIMUI
— Sek pasaką, mamyte.
Apie senus laikus,

' Kai aitvarai ir laumės
Skrajojo po lankus .,,

S. Petersonienė

Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai 
krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažže 
'tems bei jaunimui:

1. N. Butkienė. VELYKŲ PASAKOS, 32 psL, telpa 6 pasakos ir DVY 
MUKĘS, 34 psL tu 8 apsakymėliais is vaikų pasaulio. Abi gausiai ilhia 
iruotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 doL

2. Vende Franklenė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psL, gr> 
žus leidinys. 31,50. e.

3. A. Giedriui, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Simao* 
cevičiaus iliustruota, 130 psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė - Petersoniene, LAUME DAUMB. 17 eilėraščių, kaip 
pasakų, apie paslaptingąsias laumes Tėvų žemėje. Labai gražus leidinys 
didelio formato, kietais viršeliais, gausiai dail. J. Kiburo iliustruota, 64 
psL, kaina 5 dol.

5. Maironis, JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psiM $1,00.
6. Alfonsas Ve mbytes, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės, Dail 
V. Stančikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dot

7. Juozas ivaittas, IAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams i$ jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienėe 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas ValattK SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai tr žemai 
čiai bendravo su savo dievais, 54 psL, $1.00.

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau Juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalansuo 
tų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — Hetuviiko auk~ 
įėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,
1732 So. HALSTED ST., CHICAGOi, ILL. 60608.

veiklai, šūkis — mažiau kalbų, 
daugiau darbų.

šito gigantiško užmojo pir
mininkas yra G. Karosas. Pir
masis šio naujo sąjūdžio me
cenatas buvo Lietuvių šaulių 
Sąjunga.

Iš praeities žinome, kad be 
ryšio jokia organizacija neįma
noma. šitokiam ryšiui yra nu
matyta “Computer Dating” 
sistema. Jai reikės begalės iš
laidų.

Kalbamo žurnalo 3 psl. skai
tome:

“... Jei šį kartą nepasiseks 
finansiškai susitvarkyti su pre
numeratom bei gauti pagelbą, 
LJIG (Lietuvių Jaunimo In
formacijos Centro) steigėjas 
G. Karosas pasitraukia iš cent
ro veiklos... ”

Jeigu šitaip atsitiktų, tai Gin
taras Karosas būtų tas kapito
nas, kuris apleidžia skęstantį 
laivą pirmutinis. Ką šiuo at
veju pasakytų dabartinio jau
nimo vaikų vaikai apie tokį sa
vo protėvių kapitoną?

PALMIŲ PAVĖSIS. Kelionė 
busu iš Čikagos į Miami užtrun
ka apie 36 vai. Busu į Miami 
atvažiavau be nesusipratimų. 
Baltieji buso keleiviai integ
ruojasi su baltaisiais, juodieji 
su juodaisiais, be jokių federa
linio teismo įsakymų.

Važiuojant per Kentucky ir 
Tennessee valstijas, galima pa
matyti vieną kitą juodojo kai
mo atstovą. Plaukai natūralūs, 
be kuodo išpūtimo. Nematyti 
|ir terorizuojančios išraiškos, 
kurios šiaurinių miestij juodo
jo geto atstovai pabrėžtinai ne
slepia.

Artėjant prie Georgia pra
sideda nesibaigiantis raudon
žemis su karališkai vešlia aug 
meni ja. Tas pat raudonžemis 
yra matytas Missouri slėnyje 
arčiau Mississippi.

Palmių sritis prasideda apie 
Jacksonville. Termometras taip 
pat patvirtina, kad čia jau 
sub-tropikas.

Miami mieste jau matyti gru
pės grakščiųjų palmių su ka
bančiais kokoso riešutais. Ma
tyti ir dekoracinių palmių, 
kaip Santa Monikoje. Žmoge 
lis žaloja augalėlius, kaip įma
nydamas. Yra tokių 45 laipsnių 
kampu išvirtusių palmių, kaip 
,tas verkiantis lietuviškas ber
želis svvruonėlis.

Raudoni žiedai ir pelės didu
mo driežai, tai Floridos parko 
puošmena. Driežas už pelę grei 
tesnis. Bėga lyg žaibas. Katė 
jo nepagauna. Katė nuolat al
kana ir prašo virtuvės liekanų. 
Mano geroji šeimininkė S. J. 
pašeria apie tuziną kačių. Ka
tės neprisotinamos.

Po seimo apsigyvenau pas 
gerąją šeimininkę S. J. Miami

Senojo mormony tikėjimo kunigai Palmyros mormonu festivalyje.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI "NAUJIENAS"

-- - - . ................. ....... . ........ .... . .. . .........

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antk> 

piu papuofimui ir sezoninėj 
kepamą gėlėa^

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kartom Avo. — 586-1228

GUŽAUSKŲ
GtLŽS VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GtLINYČIA 
2443 WEST 63 r a STREET 

Tolofonal; PR 60833 Ir PR 8-0834 I

Beach senesnio jo j e dalyje. Ji 
gera ne tik katėms, bet ir žmo
nėms. Atlantas čia pat Paplū
dimys įrengtas kurortiškai, su 
dideliu tiltu meškeriotojams. 
Būtų Palanga, jei lankytojai 
mažiau šiukšlintų.

Vaikštinėjo grakščios kubie 
tės ir triukšmingieji jų vaiku
čiai. Kubiečiai pašalpų nepra
šo ir stengiasi gyventi iš darbo 
ar verslo. Afrikonai labai mėgs 
ta teikiamas pašalpas. Jaunoji 
afrikonų karta tolsta nuo juo
dojo kaimo tradicijų ir nešioja 
afrikoniškąjį kuodą.

Liepos 4 vakaras atšvęstas 
kaip įprasta. Ant meškerioto
jų tilto kubiečių j’aunimas tiek 
įsismagino, kad mėtė degan
čias ir sprogstančias medžia
gas į žmonių, minią, kurioje 
buvo ir motinų su kūdikiais. 
Aukų nebuvo, bet kai kas ner
vinosi.

Ligi liepos 10 bėgome nuo 
saulės į vandenį. Ant paplū
dimio smėlio galima kepti kiau 
šinienę. Jaunimas vaikštinėja 
basas. Akys vargsta, oda perš
ti. Saulės vonia sveika, bet ne 
visiems. Troškulys klastingas 
— per daug skysčio išgerti pa
vojinga.

BAJORAI ULIAVO.TA. Bu
vo laikai Lietuvzoje, kada ba
jorėliai kardais švaistėsi, žu
dydami valstiečius ir hetmo- 
nų vaikus, terorizuodami kraš
to seimus.. Savanaudžių mag
natų pašerti ir pagirdyti bajo
riukai darbavosi unijos labui, 
Lietuvos nelabui.

Taip ir hipiai terorizavo Či
kagą 1968 m: per demokratų 
konvenciją kandidatui į prezi
dentus nominuoti.

Taip ir hipiai — jipiai — zi- 
piai prigūžėjo į puošnųjį Fla
mingo parką ir pasistatė pala
pines. Karo stovykla šalia tro
besio, skirto demokratų 1972 
m. konvencijai, atsirado.

Kariškai zipių nuotaikai pa
laikyti tam tikras sindikatas 
užtvindė ramųjį Miami Beach 
kampelį narkotikais.

Policija pasiryžo narkotikų 
agentus sumedžioti. Daug jų 
pagavo. Vienas slaptas poli
cijos agentas tuoj po liepos 4 
dingo be žinios. Galima Įtarti, 
kad narkotikų sindikatas turi 
savo agentų policijoje.

Helikopteriai nuolat žvalgo 
zipių stovyklą. Gausi policija 
ir federalinė gvardija, išsiri
kiavusi budi. Daug marinų bu
di karo aviacijos bazėje.

Zipių tikslas buvo užtikrinti 
jų magnato palaikomo senato
riaus Mc Govern’o laimėjimą.

Per tamsųjį liepos 10 vakarą 
įvyko lemiamoji konvencijos 
sesija. Po himno ir vėliavų ce
remonijos — invokacija. Flo
ridos arkivyskupas tėviškai 
pabarė turtuolius, kurie skriau

džia vargšus. Kas tie vargšai ir 
turtuoliai — niekas nežino.

Sen. H. Huphrey, E. Muskie 
ir kitų koalicija bandė užtrinti 
Kalifornijoje gautą balsų per
svarą. Nieko tat nereiškia prieš 
zipių ir televizijos anksčiau 
iškovotus laimėjimus. Me Go
vern laimėjo nominaciją.

Liepos 11 vidurdienį turtin
goje Lincolno gatvėje teko ma
tyti senų moterų laikomus pla
katus:

“Save our lives, not face”.
Mc Govern žada besąlyginę 

kapituliaciją Vietname. Rei
kalas vystasi taip, kad paverg
tosios tautos turės užmiršti, 
jog turėjo kaž kada savo žemę 
ir laisvę. Jūs, Kalantai, žudy
ki tės už savo tėvynės laisvę. 
Vatikanas jus patalpins šven
tųjų bendruomenėje.

Liepos 11 vakare prasidėjo 
debatai dėl partijos platformos. 
Ilgai ir ugningai šnekėjo kom
promisų šalininkas Floridos 
gubernatorius Reubin Arkew. 
Konvencijos minia jam triukš 
mingai pritarė.

Suluošintasis G. Wallace 
griežtai atmetė mokyklų “bu- 
sinimą”. Zipių valdoma minia 
griežtai atmetė jo pasiūlymus. 
Nemažiau griežtas ir Wallace. 
Kompromisai nenumatomi.

Prityrę demokratų partijos 
veikėjai nesitiki laimėti lap
kričio rinkimus. Galima lauk
ti ir demokratų krizės aštrėji- 
mo.

Luošojo G. Wallace grupė 
pradeda svarstyti, ar. neatsis
toti ant atskiros platformos. 
Šitos platformos kozyris būtų 
mokesčių mokėtojų mobiliza
vimas ir opozicija prieš mono
polistų (žemės, kapitalo ir dar
bo) galybę. Jonas Kaunas

SKAITYK IR KITAM FATARK
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS’

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA I

IAIDOTUVIŲ DlREKTORlAh į

DOVYDAS r, GAIOAŠ GERALMS f. OAIMID j
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE ’

Tel.: YArds 7-1741 - 1742 j

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:

ChkagM 
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVl 
MAS DI INA 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČ'Af 

VISOSE MIESTO
DALYSE

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

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

Savo namin, vaisfy spintai? roikit 
nepaprastai Svariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip iiame vaizdelyje parody* 
ta: iiimti visas bo n kūtes ir nuplauti 
lentynas; patikrint1 visus užraius, 
kad nejvykty klaidp, nes vaisfy su* 
maiiymas gali būti fatališkas. Patik* 
rinti, kokiy vaisty trūksta ir juos pa* 
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pa si ruoif s.

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hilh, IIL 974-4410

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

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Tas klausimas ypatingai šiuo 
metu yra labai aktualus, ne tik 
mūsų apylinkėj Chicagoj, bet vi
soje Amerikoje. Kada juodoji 
rasė pietinėse valstijose dėl ne
pakenčiamų gyvenimo sąlygų 
pradėjo keltis Į miestus, ieškoda
mi geresnio gyvenimo masinis 
jų plūdimas sudarė nenormalų 
miestų prieauglį ir iškėlė sun
kiai sprendžiamą gyvenamų pa
talpų klausimą. Antra pas juos 
blogybė yra, kad jie neremon
tuoja savo gyvenamų namų; ka
da namai pradeda griūti, nebeį
manoma gyventi, jie veržiasi Į 
naujas švarias apylinkes. Tas 
ir sudaro tarp rasių neapykantą. 
Jei pažvelgsime plačiau, pama
tysime, kad Illinois valstyjoje 
darbo vengiantiems žmonėms, no 
rintiems gauti pašalpas ir iš jų 
lengvai gyventi, jų apsigyveni
mui Chicaga yra palankiausia 
vieta. Jie čia atvykę užsiregis
truoja ir nuo tos dienos gauna di
desnes kaip kitur pašalpas. To
dėl nenuostabu, kad Illinois vals
tija jau turi apie milijoną šelpia
mųjų ir išmoka bilijoną dolerių 
pašalpoms iš mokesčių mokėtojų 
pinigų. Tuo pačiu yra didelis 
pareikalavimas gyvenamų patal
pų.

Yra dar ir kita blogybė. Kad 
pas mus taip neatsitiktų, reikia 
būti labai apdairiems. Kitose 
apylinkėse buvo taip. Nesąžinin
gi namų pirkimo — pardavimo 
brokeriai, kurie iš žmonių nelai
mių susikrauna didelius turtus, 
pasamdo agentus, tos apylinkės 
žmonių tarpe kelti paniką ir ne
pasitikėjimą. Žmonės apimti 
baimės, pigiai parduoda savo na
mus, kraustosi ieškodami sau
gesnės gyvenimui vietos. Bro
keris tą jo namą parduoda du 
kart brangiau ir gerai uždirba. 
Pardavęs savo namą, priemies
tyje nebenuperka nei padoraus 
sklypo. Reikia žinoti, kad prie
miesčiuose namų kainos yra la
bai iškilusios. Už vienos šeimos 
gyvenimui namą reikia mokėti 
nuo 30,000 dol. iki 45,000 dol. ir 
be to, mokesčiai yra nepigūs. 
Daugiausia tie namai pastatyti 
be rūsių ir nėra užgatvių. šiukš
lių statines turi vežti Į gatvę. 
Mieste pardavęs dviejų butų na
mą, priemiestyje bungalow ne
nupirksi.

Š. m. gegužės mėnesį man te
ko dalyvauti 11 Televizijos ka
nalo surengtos diskusijose dėl 
pigiųjų butų statybos priemies
čiuose. Diskusijose reikalavi-

HELP WANTED - FEMALE 
Darbininkių R.ikia

SECRETARY
National Brand of ladies intimate 
apparel manufacturer needs person 

to fill job as secretary to 
Vice President of Sale. / 

If detail work is no problem, 
you’ll like this!

APPLY PERSONNEL DEPT. 
9:00 A.M. — 3:00 PM.

THE H. W. GOSSARD CO.
427 W. RANDOLPH - 5th floor

An Equal Opportunity Employer

YOUNG WOMAN WANTED 
TO TEND BAR

Full or part time.
Experience not necessary — 

will train. Blue Island area.
371-1855 "

BUSI NESS CHANCES
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

Liquor license. Newly remodeled. 
Excellent growth potential. 
By owner. Call in English.

973-477Q
Mr. STARK

REALESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT  AS — VERTIMAI

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė
6 IR 5 KAMBARIŲ mūrinis pilnu beis- 
mantu ir gretimai esančiu 25’xl25’ 
sklypu geroje Brighton Parko apy

linkėje. $32,500. 
BUD’S RE. Tel. 254-5554.

1972 m. liepos 29 dieną

Stasys Sirutis, Lietuvos gene
ralinis konsulas: Carrera 6 No. 
14-74 Of. 809 & Bogota — Co
lombia.

Dr. Jurgis Baltrušaitis, Lie
tuvos Pasiuntinybės Įgaliotinis: 
5, Villa Virginie & Paris 14-e — 
France..

BRIGHTON PARKO geroje vietoje 
2 butų po 6 ir 5 kambarius medinis 

namas su beismantu. S21,000.
BUD’S RE. Tel. 254-5554

PIKNIKAS - VAKARONĖ
įvyks Union Pier, Michigan — Lietuvių sa
lėje. Pradžia 7 vai. vak. — šokiai, valgiai, 
bufetas, šokiams gros Ąžuolo Stelmoko or-

Kviečiame visus lietuvius dalyvauti ruo
šiamoje linksmoje vakaronėje.

Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

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

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kaina 
$8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugj a, 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 čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir paslysti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60603

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 
2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629. • TeL WA 5-2787 

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

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.

V. VALANTINAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų. 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio - šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psl., kaina 2 dot
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mus statė ir Įrodinėjo S. C. C. 
organizacijos atstovai: Chica

gos Universiteto socialinių moks
lų profesorius Philip Hauser, ad
vokatas Alex Polikoff ir juodas 
advokatas Robert Tucker. Jie 
visi Įtikinančiai įrodinėjo, kad 
juodoji rasė būtinai turi gyven
ti priemiesčiuose, nes jiems rei
kalinga : erdvės, gryno oro ir 
švarios aplinkos. Jų pasakymu, 
juodosios rasės žmonės, dėl blo
gu gyvenimo sąlygų, daug serga 
tuberkulioze ir kitomis sunkio
mis ligomis. Juodosios rasės j 
daugiausia yra daugiavaikės šei
mos. Jos nepajėgios brangiai 
mokėti už butus, todėl jie rei
kalauja, kad būtų jiems pasta
tyti priemiesčiuose pigūs butai. 
Jų oponentai No C. H. A. atsto
vai: valstijos atstovas Hanry 
Hydi, Evanstono seniūnas Tim 
Staples ir Niles meras Nic 
Blaise. Jie Įrodinėjo ir paneigė 
reikalavimus ir jie pareiškė ne
norą, kad būtų statomi pigieji 
butai ne tik priemiesčiuose, bet 
ir mieste baltųjų rajonuose. Jie 
tvirtinamai pareiškė, jeigu ap
sigyvens priemiesčiuose juodoji 
rasė, tuojau Įsiviešpataus žiau
rus kriminalas, aplinka pasida
rys nešvari — šiukšlynas ir t. t.

Baigdamas diskusijas advoka
tas (juodas) Robert Tucker, pa
sakė, esą visvien greitu laiku mes 
gyvensime priemiesčiuose. Yra 
reikalaujama, priemiesčiuose pa
statyti apie 100,000 pigių butų, 
kuriuose būtų apgyvendinta 
daugiavaikės šeimos. Pagalvo
kite, kaip tada atrodys tie prie
miesčiai? Teko girdėti, kad kai 
kuriuose priemiesčiuose jau pra
dėjo kurtis juodosios rasės žmo
nės, nekolektyviai, bet kiekvie
nas asmeniškai (individualiai).

Turėtų būti visiems aišku, ko
kia yra padėtis. Išvada yra la
bai aiški: neparduokite turimų 
namų, nesikelkite Į priemiesčius 
ar kitur kur, ieškodami saugios 
gyvenimui vietos. Neieškokite, 
nes jos nėra ir nerasite, bus tas 
pats visur. Gyvenkite ramiai sa
vo namuose kaip iki šiolei, jū
sų niekas neišvarys, jeigu patys 
neišeisite. Vienas kito negąs
dinkite, nekelkite panikos. Jei 
turite kokių nors neaiškumų, 
klausimų, gaunate gąsdinančių 
laiškų, raginančių parduoti na
mą, išnuomoti butą, ar kitais 
reikalais, kreipkitės į Marquette 
Parko Lietuvių Namų Savinin
kų organizacijos valdybą, gau
site visais reikalais teisingą, nuo
širdų patarimą.

Antanas Stakėnas

Lietuvos diplomatinės 
Tarnybos adresai

Min. Stasys Lozoraitis, Lietu
vos diplomatijos šefas: via Po 40

00198 Roma — Italy.
Stasys Lozoraitis jr., Lietuvos 

Pasiuntinybės prie šv. Sosto įga
liotinis : via Po 40 & 00198 Ro
ma — Italy.

Dr. Albertas Gerutis, Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas: Kari 
Spittelestr. 22 & Berne — Swit
zerland.

Vincas Balickas, Lietuvos 
Charge d’Affaires: 17, Essex 
Villas & London W. 8 — Eng
land.

Juozas Rajeckas, Lietuvos 
Charge d’Affaireš: 2622 16th 
St. N. W. & Washington, D. C. 
20009 — USA.

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos 
Pasiuntinybės patarėjas: 2622 
16th St. N. W. &? Washington, 
D. C. 20009 — USA.

Juozapina Daužvardienė, Lie
tuvos gen. garbės konsule: 6147 
So. Artesian Ave. & Chicago, Hl. 
60629 — USA.

ANICETAS Simutis, Lietuvos 
generalinis konsulas: 41 West 
82nd St. & New . York, N. Y. 
10024 — USA.

Dr. Julius J. Bielskis, Lietu
vos gen.garbės konsulas: 1001 
Hilts Ave. & Los Angeles, Cal. 
90024 — USA. *

Dr. Jonas žmuidzinas, Lieu- 
vos generalinis konsulas : 1 Til- 
lium Terrace & Toronto 18, Ont. 
Canada. į - - j

Anatolijus Grišonas, Lietuvos 
Charge d’Afffaires:: c. Ciudad 
de Paris 5836 <<• Montevideo 
Uruguay.

— Birutė Zdanytė, 16 "West
moreland Rd., Hartford, Conn. 
06117, atstovauja Jaunimo In
formacijos centrą ir žurnalą 
“Lietuvių Jaunimas”. Ameri
kos rytiniame pakraštyje gy
vena lietuviai ir jų organizaci
jos vieni iš pirmųjų pradėjo 
informuoti spaudą ir kitus ko
munikacijos centrus, tęsdami 
Lietuvos Vyčių ir kitų organi
zacijų pastangas. Eilėje lietu
viškų apylinkių buvo suruošti 
informacijos seminarai tikslu 
sėkmingai kelti pavergtos Lie
tuvos ir jos žmonių reikalus, 
taip pat Įvairiais būdais daly
vauti viešosios opinijos forma
vime.

— Danguolė Juškaitė, 26 
Mulga St., Altona, Vic. 3018, 
Australia atstovauja Bostono 
mieste esanti Lietuvių Jauni
mo Informacijos Centrą.

— Ričardas Plankis iš Mar
quette Parko apylinkės žaidžia 
jaunių beisbolo komandoje 
Chiefs, kuri 6 iš eilės metus 
buvo šios lygos čempionas Chi
cagos mieste. Ji ir šiemetinėse 
rungtynėse pirmauja.

— Leona Mikutis iš Brighton 
Parko apylinkės baigė medici
nos slaugių mokyklą. Dirba 
Little Co. of Mary ligoninėje. 
Evergreen Parko apylinkėje.

— Kazimieras Česnauskas, 
Palos Park. III., generalinės 
statybos k on trak torius, artėja 
prie 70 metų amžiaus, bet vis
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer 
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

A. G. AUTO REBUILDERS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
3518-24 W. 63rd Street. Chicago, 111 

TEL. — 776-5888
Anicetas Garbačiauskas, sav

6 KAMBARIŲ MŪRINIS. Moderni 
vonia, spintelės, karšto vandens šili
ma gazu, 1% auto garažas. Marquet
te Parke. $21,900.

GRAŽUS 6 BUTŲ MŪRAS. Moder
nios vonios. Alumin, langai. Nauja 
šilima gazu. Geros pajamos. Mar
quette Parke. $67,500.

4 BUTŲ MŪRAS. Modernios vo
nios, spintelės, nauja šilima gazu, 
alumin. langai, 3 automobilių gara
žas. Tik $52,000.

2 PO 5 MŪRINIS. Spintelės, nauja 
šilima gazu, alumin. langai, 2 auto 
garažas. Tik $27,900.

GRAŽUS 2 BUTŲ MŪRINIS. Di
deli kambariai, modernios virtuvės, 
vanities, naujas šildymas gazu, 2 au
to garažas. $36,500.

11 BUTŲ 7 metų mūras. Koklinės 
plytelės, šaldytuvai ir virimo pečiai, 
šildymas gazu, alumin. langai. Pa
jamų apie $23.000. Apylinkė 59-tos 
ir Kedzie. $150,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Ta*somi auto motorai, stabdžiai, 

' tune-ups ir f. ♦.
024 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL, TEL. VI 7-9M7

1% AUKŠTO 6 ir 3 kambarių 20 
metų modernus ant 33' sklypo. Idealu 
giminingoms šeimoms.

12 BUTŲ MŪRINIS 7 metų. Įvai
raus dydžio butai. 63-čia ir Pulaski. 
Labai pelningas ir gražus namas.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kamba- 
Centralinis oro 
Dideli kamba- 
64-ta ir Sacra-

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tel.: REpublic 7-1941

A. A L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobili y draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

rXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXX
SKAITYK PATS IR PARAGINO 

KITUS SKAITYTI 
NAUJIENA'-
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M. A . Š I M K U S
Rea! Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai i 

kitokį blankai.

VISKĄ APIE NAMUS
Taisome (remadeliuojame) senus na
mus, stogus, langus, dažome, sutvar
kome elektrą, atliekame cemento 

darbus ir t. t.
SKAMBINTI:

ALEKSUI telef. 927-7186
arba ROMUI telef. 927-5680

HOME INSURANCE
Call: Frank Zapolis

GA 4-8654

bta'? * re Cooipanv

intensyviai dirba šiame versle. 
Daugiausia Chicagos pietvaka
rių pakraščiuose, statydamas 
puošnias rezidencijas. Jo sūnus 
Kazimieras, gyv. Marquette 
Parko apylinkėje, yra mūri- 
ninkystės ir įvairių statybos 
bei namų remontų koqtrakto- 
rius.

rių — 2 miegami, 
šildymas. Garažas, 
riai, naujai išdažyti.' 
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 
metų. Labai gražiai įrengtas skie
pas. Garažas. Gražiai aptvertas ir 
apsodintas. Namas kaip pasaka. 69-ta 
ir Bell. $25,500.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63 ST. (Prie Sacramento) 

TEL. 436-7878

3 miegami, 10

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metu 

mūras. 2 vonios. Įrengtas beisman- 
tas. Garažas. Arti 83-čios ir Kedzie. 
$32,000.

5% KAMBARIŲ MŪRAS. Gazo šil
dymas. Centralinis air-cond. ir įreng
tas beismantas. Daug priedų. Gara
žas. Arti Nabisco. $29,900.

6 BUTŲ LIUKSUS, 2 aukštų mūras 
ir 4 auto mūro garažas. Gazo šildy
mas. Penkios pajamos — gyventi 
Marquette Parke. $69,900.

8 KAMBARIŲ 1% aukšto namas. 
2 vonios. Gazo šildymas. Platus lo
tas. Naujas garažas. Arti ofiso. — 
$20.900.

2 AUKŠTŲ MODERNUS ant 50’ 
mūras, liuksus 6 kambarių butas — 
parketas, air-cond., balkonai ir 2 mo
dernios patalpos — advokatui, inž. ar 
daktarui. Marquette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTŲ mūras, platus 
lotas. Garažas. Arti mūsų. $22,000.

7 KAMBARIU MŪRO bungalow, 
dideli šviesūs kambariai. Gazo šildy
mas. air-cond. Įrengtas sausas beis
mantas. Garažas. Marquette Parke. 
$21.900.

TVARKINGAS 10 kambarių mū
ras. Naujas gazu šildymas, garažas. 
Arti 70-tos ir Western. $19.500.

PLATUS BIZNIO LOTAS prieš 
Marouette Parka. $10.000.

2 BUTU beveik naujas mūras. 2 au
to garažas, atskiri gazu šildymai, arti 
oriso. $37.500.

10 BUTU MŪRAS, anie $15.000 
pajamų, arti 65-tos ir Kedzie. $73,500.

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-ėonditioning, van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, Hl. 60609. Tel.: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar

AL BELEAKUS. TEL. 238-8656

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

- “NAUJIENOSE”




