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WALD
ANTROJO PASAULIO LIETUVIU

JAUNIMO KONGRESO PAREIŠKIMAS
Antrasis Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresas, parengiamuo

sius darbus pradėjęs atskiruose kraštuose ir kolektyviai vykdęs 
Chicagoje, Kento universitete, Romuvos stovykloje bei Toronte, 
j pasaulio lietuvių kreipiasi šiuo pareiškimu:

Nuoširdžiai dėkoja viešiems 
{galinusiems Kongresą įvykdy
ti: visų savo institucijų darbuo
tojams, visiems rėmėjams ir au
kotojams.

Kongreso nutarimams vykdy
ti jaunimo veiklai ryškinti bei 
planuoti Kongresas įsteigė Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga, kuri;

1) veiks Pasaulio Lietuviij 
Bendruomenės ribose, glaudžiai 
su ja bendraudama ir bendra
darbiaudama;

2) atskiruose kraštuose bus 
savarankiška ir autonomiška pa
gal vietos sąlygas bei galimy
bes ;

3) jungs lietuvių jaunimo or
ganizacijas ir organizacijoms ne
priklausantį jaunimą ir derins 
bendrą lietuviškąją jų veiklą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga savo pirmininku išrinko 
Antaną Saulaitį SJ ir valdybos 
nariais — Nėlidą Zavickaitę iš 
Argentinos, Edmundą Andriuš
kevičių iš Urugvajaus, Emantę 
Mikuckytę ir Vilių Ambrozevičių 
iš Brazilijos. Jaunimo Komuni- 
kalinis Centras sudaromas Jung
tinėse Amerikos Valstybes, jr 
jam vadovaus ’ Romas Sakadols- 
kis.

II PLJK Prezidiumas 
Torontas,

1972 Jaunimo Metų liepos 16 d.

V. Departamentas 
atsakė į laiška * t

Ryšium su Vilko Pirmininko 
dr. J. K. Valiūno laišku Valsty- 
mės Departamentui, pasiųstu š. 
m. gegužės 11 d., artėjant prez. 
Nixono kelionei Į Maskvą, Valst. 
Departamentas atsakė š. m. bir
želio 27 d. Jack F. Matlock, So
vietų Sąjungos reikalams įstai
gos direktorius, pažymėjo, kad 
“JAV-bės visuomet atsisakyda
vo pripažinti prievartinį Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos įjungi
mą į Sovietų Sąjungą. Toji poli
tinė kryptis matyti iš dažnų 
viešų pareiškimų Jungt. Tautose 
ir kitur, ją liudija ir tebetęsia- 
ma veikla Vašingtone diploma
tinių bei konsularinių atstovų, 
paskirtų tų kraštų paskutiniųjų 
nepriklausomų vyriausybių. Pre^ 
zidento paskutinės kelionės į 
Sovietų Sąjungą metų nebuvo 
jokių veiksmų, kurie pakeistų 
mūsų politinę kryptį nepripažin- j 
ti Sovietų Sąjungos įvykdyto 
Baltijos valstybių prijungimo”.

Toliau rašte nurodyta, kad 
JAV vyriausybė griežtai nepri
tarianti Sovietų vyriausybės 
veiksmams, kuriais Baltijos val
stybėse suvaržoma paskirų as
menų bei grupių tautinė, reli
ginė ir kultūrinė laisvė. Paga
liau, Vliko pirmininkas užtikrin
tas, jog sovietai patyrę apie 
amerikiečių įsipareigojimus Vi
suotinės žmogaus Teisių 'De
klaracijos dėsniams. (E)

_Lenkų dienraštis Londone 
‘Dziennik Polski” įdėjo straips
nį, kurio antraštė: “Kalantos — 
Lietuvos tautos didvyrio garbė 
didėja”. Paskelbta David Floyd 
“The Daily Telegraph” kitur ma
žiau žinoma informacija apie 
Kalantos susideginimą bei riau
šes._____________________ (E)

Kenija kviečia japonu Premjera

vaiAusios zirncs

Kubos diktatorius Fidel Castro mėgsta daug kalbėti. Kartais Įo 
kalbos, palydimos energingais ranku mostais, užsitęsia ištisas va
landas, čia jfs sako kalbą Čekoslovakijos - Kubos draugystės są

jungos susirinkime. f

[S VISO PASAULIO

MASKVA. — Sovietų Sąjun- 
gon atvyko JAV Automobilių 
darbo unijos (UAW) delegaci
ja, vadovaujama unijos preziden
to Leonard Woodcock. Delegaci
ją priėmė sovietų unijų vadovas 
šelepinas.

KAIRAS---- Sudano preziden-
'tas Nimeiry, minėdamas metines 
nuo komunistų nepavykusio są
mokslo prieš jį, paskelbė, kad 
'neseniai buvo išaiškinta dar vie
na grupė, kuri planavo jį nu
versti ir paimti Sudano valdžią.

TOKIJO. — Japonijos komu
nistų partija nutarė išmesti kū
jį ir pjautuvą iš savo vėliavos. 
Japonų komunistai pakeičia juos 
dantračiu ir puokšte ryžių. Dant
ratis atstovauja pramonei, o ry
žiai — žemės ūkiui.

BEIRUTAS. — Libijos valdžia 
įspėjo šalies jaunimą nenešioti 
ilgų plaukų ir užsienietiškų rū
bų. Jaunuoliai, kurie neklausys, 
bus imami į kariuomenę perauk
lėjimui. _ -

TEL A^TVAS. -.^aujieji Iz
raelio imigrantai nesidomi ko
lektyvinių ūkių-kibucų darbais. 
Paskutiniu metu daug naujų iz
raelitų atvyksta iš Sovietų Są
jungos. Jie nenori girdėti apie 
apsigyvenimą ūkiuose.

NEW DELHI. — Indijos už
sienio reikalų ministeris Sing 
pareiškė, kad Indija susitarė 
su Lenkija išlaikyti tarptautinę 
taikos komisiją, kurion įeina ir 
Kanada. Komisija, įsteigta 1954 
m. Ženevos konvencijoje, turėjo 
prižiūrėti Indokinijoje taiką ir 
paliaubas.

BEIRUTAS. — Libano spauda 
skelbia, kad Libija pasisiūlė su
sijungti su Egiptu ir Egipto pre
zidentas pažadėjo atsakymą duo
ti iki liepos mėn. pabaigos. Li
bija savo karines jėgas ir finan
sinius išteklius skirsianti Egip
tui, kad šis galėtų sumušti Izra
elį.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų raportas sako, kad Indi
ja šiuo metu turi pakankamai 
plutono pasigaminti 19-kai ato
minių bombų, Izraelis galėtų 
lengvai pasigaminti aštuonias 
bombas. Tos dvi šalys dar ne
pasirašė atominių ginklų plati
nimą draudžiančios sutarties.

Padarė netikslumu t.
Dienraštis “The Detroit 

News” liepos 10 d. paskelbė sa
vo bendradarbio Henri E. Wit- 
tenberg’o pasikalbėjimą telefo
nu su Vliko Pirmininku dr. J. 
K. Valiūnu. Pasikalbėjimo ant
raštė įdėta per tris dienraščio 
skiltis ir ji byloja: “Lietuvių 
vadas siūlo protestuoti, kviečia 
gelbėti pavergtas Baltijos tau
tas”. Valiūnas pasikalbėjime 
ryškiai iškėlė R. Kalantos susi
deginimą, buvusias Kaune riau
šes, palietė didžiųjų valstybių 
politiką. Pasikalbėjime, dėl re
daktoriaus kaltės, įsivėlus visai 
eilei netikslumų bei nesuprastų 
teiginių, dr. Valiūnas “The Det
roit News” Redakcijai išsiuntė 
laišką, prašydamas netikslumus 
atitaisyti. - (E)

TOKIJO. — Iš komunistinės Kinijos sugrįžęs japonų socia
listų partijos vadas Sasaki atvežė premjerui Tanakai oficialų 
premjero Cho En lai pakvietimą atsilankyti Kinijoje. Premjeras 
pažadėjo atsakymą pasiųsti tiesiai Kinijos premjerui. Jau kuris 
laikas Japonijoje eina kalbos apie naują politiką Kinijos atžvilgiu. 
Po Įvairių pareiškimų ir kontaktų dabar atsirado tiesioginis pa-
Kvietimas Japonijos premjerui.

Washingtone sekmadienį buvo 
paskelbta, kad prezidentas Nixo- 
nas susitiks su nauju Japonijos 
premjeru Tanaka rugpjūčio 21 
ir rugsėjo 1 d. Pasimatymas 
įvyks Havajuose. Be prezidento 
pasimatyme dalyvaus valstybės 
sekretorius Rogers ir preziden
to patarėjas Kissingeris. Bus 
kalbama apie abiejų valstybių 
prekybos ryšius ir kitus tarptau
tinius klausimus.

♦ Vakar Egipto priešlėktuvi
nės raketos apšaudė du Izraelio 
lėktuvus, skridusius virš okupuo
to Sinajaus. Egiptas skelbia, kad 
vienas Fantom lėktuvas buvo 
numuštas, Izraelis sako — abu 
lėktuvai sugrįžo į bazes.

Egipto prezidentas Sadat 
vakar pasakė kalbą, kurioje pa
aiškino, jog sovietų kariniai pa
tarėjai turėjo išvažiuoti, nes So
vietų Sąjunga netęsėjo savo pa
žado — duoti pakankamai gink
lų karui pradėti. Sadatas paža
dėjo užbaigti dabartinę padėtį: 
“nei karas nei taika”, sakyda
mas, kad geriau žūti, lieti krau
ją kovos lauke, negu tęsti dabar
tinę padėtį. Joks arabų vadas 
nesutiksiąs, kad arabų žemės bū
tų izraelitų okupuotos.

4- Libano žiniomis, Egiptas 
paprašė sovietus išvežti kari
nius patarėjus po to, kai Saudi 
Arabijos gynybos ministeris 
prinlas Abdel Aziz pasikalbėjo 
su prezidentu Nixonu Washing
tone birželio mėn. prezidentas 
pasakęs, kad jei tsovietų įtaka 
arabų šalyse sumažėtų, Amerika 
paspaustų Izraelį atitraukti sa
vo kariuomenę nuo Suezo.

♦ Virginijos anglių kasykloje 
dingusių devynių darbininkų gel
bėjimo darbai tęsiami toliau, 
nors vilties juos rasti gyvus la
bai maža.

Pietų Vietnamo kariuome
nė atsiėmė iš komunistu Tam 
Quan miestą. Stiprūs mūšiai to
liau vyksta Quang Tri miesto 
centre.

+ Artistė Jane Fonda sugrįžo 
iš Hanojaus Į Paryžių. Hanojuje 
ji pasakiusi kelias kalbas prieš 
Amerikos politiką.

Fischeris parodė 
stiprią formą

REYKJAVIKAS. — Bobby 
Fischer, lošdamas baltais, sek
madienį sutriuškino pasaulio 
čempioną Spasskj per 41 ėjimą. 
Spasskis lošęs atsargiai ir abe
jingai, neparodęs savo tikrojo 
pajėgumo. Kiti, daugiausia ame
rikiečio šalininkai, sako, kad vi
sada, kai Fischeris lengvai su- 
doroja savo oponentą, kas nors 
kalba, kad Fischerio oponentas 
buvęs blogoje formoje. Taip bu
vę su Max Taimanovu, Bent Lar- 
senu ir Tigranu Petrosianu, ku
riuos Fischeris sumušė, siekda
mas progos kovoti prieš Spass- 
kį.

Ficsheris iš eilės laimėjo tris 
partijas ir dabar rezultatas šia
me šachmatų čempionate yra

2A4 taškų B. Fischerio 
naudai. Reikia atsiminti, kad 
viena partija Spaskiui buvo ati
duota be lošimo. Spasskis kol 
kas laimėjo tik vieną partiją ir 
vieną sulošė lygiomis.

Įdomu, kad Fischeris, kuris 
beveik visada pradeda partiją 
eidamas karaliaus pėstininką per 
du langelius, šį kartą pradėjo 
lošti Karalienės gambitą, at
mestą, pradėdamas pėstininku 
nuo karalienės rikio. Apskaičiuo
ta, kad iš 750 viešų turnyrinių 
partijų Fischeris šitokį ėjimą 
panaudojo tik tris kart.

Kaip paprastai, Fischeris-iš
kėlė naujų reikalavimų; Jam ne
patinka šachmatų stalas, kuris 
esąs per platus ir pati’ lenta, ku
rios žaliai — pilki marmuriniai 
kvadratai nelabai kontrastuoja 
ir apsunkina lošimą. Sakoma, 
kad ir Spasskis nelabai šia len
ta patenkintas. Jei pavyks su
sitarti, lenta ir stalas bus pa
keisti šį ketvirtadienį.

Islandijoje pilna ekspertų iš 
viso pasaulio. Visur matyti lo
šimai. Filatelistai gali gauti 
specialių vokų ir pašto ženklų. 
Krautuvės langus papuošusios 
Fischerio ir Spasskio portretais. 
Visa Islandija gyvena šachmatų 
įkarštyj e.

Sirijos komunistų partija 
pagrasino pasitraukti iš vyriau
sybės, jei ji nutars išprašyti so
vietų karininkus, patarėjus Si
rijos kariuomenėje. Sirijoje yra 
3,000 rusų karių.

JT SEKRETORIUS ATSISAKĖ KALBĖTI
APIE IJETUVIŲ IR ŽYDŲ PETICIJAS

MASKVA. .— Jungtinių Tautų sekretorius Kurt Waldheim 
baigė savo vizitą Sovietų Sąjungoje, kur jis ilgai tarėsi su užsienio 
reikalų ministeriu Gromyko ir premjeru Kosyginu. Rusai ji pave
žiojo po vidurinės Azijos respublikas. Prieš išvykdamas Wald- 
heimas atsakinėjo Į klausimus spaudos konferencijoje, kur buvo 
nemažai užsienio korespondentų. Waldheimas gyrė Sovietų Są
jungą, kuri ieškanti būdų pagerinti santykius su Amerika, pagyrė 
Maskvos susitarimą su Vakarų Vokietija ir reiškė viltį, kad bu
simoji Europos saugumo konferencija dar daugiau sustiprins 
taikos viltis. - ' ’ < •

Britų darbininkų 
streikas plečiasi

LONDONAS. — Britanijos 
darbo unijos priėmė vyriausybės 
iššaukimą ir išėjo 'streikuoti. 
Darbo unijos ilgai kovojo prieš 
vyriausybės neseniai įvestus įs
tatymus, kurie reguliuoja unijų 
streikus, šis pramonės santy
kių įstatymas buvo priimtas ir 
penktadienį pirmą kartą prak
tiškai pritaikytas penkiems uos
tų darbininkų vadams, kurie bu
vo už teismo neklausymą paso
dinti kalėjiman. .

Sužinoję apie teismo spren
dimą, tuoj streiką pradėjo uos
tų darbininkai. Jiems solidari
zuodami sustreikayo angliaka
siai, spaustuvių darbininkai ir 
sunkvežimių vairuotojai. Brita
nijai gresia generalinis strei
kas. Premjeras’ Heath' vakar po
sėdžiavo su unijų vadais. Unijos 
reikalauja atšaukti pramonės 
santykių įstatymą.

McGovern anksti 
pradės kampaniją 
CUSTER. — Sen. McGovern, 

demokratų kandidatas į prezi
dentus, pareiškė televizijos pro
gramoje “Face the Nation”, kad 
jis savo kampaniją pradės anks
čiau, kaip paprastai daroma, 
prieš tradicinę dieną — I^bor 
Day. Jis bandys susitikti su bu
vusiais prezidentais Johnsonu ir 
Trumanu. Nė vienas iš jų ne- 
susirišo su McGovern, šiam lai
mėjus demokratų nominaciją.

Prezidentas .Tohnsonas pasa
kęs savo artimiesiems, kad jis 
Me Govern kampanijos metu “iš
važiuos žuvauti”. Senatorius 
McGovern buvo vienas pikčiau
sių Johnsono politikos Vietna
me kritikų. McGovern pareiškė, 
kad jis sieksiąs visų demokratų 
paramos ir pritarimo, nors jo 
pažiūros ir skirtųsi nuo jų pa
žiūrų.

Sen. McGovern pareiškė, kad 
jis savo politinę kampaniją pra
dės rugpjūčio mėn.

Londonas neteko 
pandos Chi-Chi

LONDONAS. — Garsi Londo
no zoologijos sodo panda Chi-Chi 
nudvėsė po širdies atakos. Pan
da turėjo 15 metų, kas pandoms 
yra gan senas amžius. Chi-Chi 
pagarsėjo 1966 m., kada ji buvo 
suvesta su Maskvos zoologijos 
sodo An-An, su kuriuo ji turėjo 
pradėti šeimą. Nieko iš to ban
dymo neišėjo, nors Chi-Chi bu
vo nugabenta į Maskvą, o antras 
susitikimas 1968 m. įvyko Lon
done.

Dabar visame pasaulyje 
zoologijos soduose liko tik dvi 
pandos Washingtone ir viena 
Maskvoje. Jos laisvai gyvena

Vienas korespondentas pa
klausė Waldheima apie sovietų 
žydų peticiją, kurią pasirašė 254 
žydai, skųsdamiesi, kad sovietų 
valdžia laužo Žmogaus Teisių 
deklaraciją, neleisdama žydų iš
važiuoti ir išvažiuojantiems už
dedama po 1,000 dolerių “mui
to” nuo galvos. Kitas klausimas 
lietė lietuvių katalikų peticiją 
Jungtinėms Tautoms, kurią pa
sirašė 17,000 žmonių, irgi, skus
dama Sovietų Sąjunga už religi
nių laisvių varžymą. Sekretorius 
Waldheimas atsisakė komentuo
ti šiuos klausimus.

Jis tačiau. plačiai kalbėjo apie 
bombardavimus šiaurės Vietna
me, pareikšdamas didelį rūpes
tį dėl žinių, kad bombos patai
ko į užtvankas ir upių pylimus. 
“Jei užtvankos bus susprogdin
tos, slėniai bus apsemti ir tai 
ves į sunaikinimą ir mirtį”, pa- 
^ęiškė Waldheimas.

k<įresj>ępdentąs,. prąneš- 
daifias apie šią, spaudos konfe
renciją, prideda, kad Lietuvoje 
kova už religines laisves suriš
ta su tautiniais neramumais “šio-
je Baltijos respublikoje”.

Jugoslavijoj žūva 
daug automobilistų
BELGRADAS. — Jugoslavi

joje nauja rimta problema yra 
automobilių nelaimės. Jei 1954 
metais Jugoslavija turėjo 11,290 
privačius automobilius, tai per
nai jų buvo jau 720,000. kas su
daro po vieną automobili 27 žmo
nėms. Jugoslavijoje yra monta
vimo fabrikai visai eilei Euro
pos automobilių bendrovių. Daug 
automobilių atsiveža Vokietijo
je dirbą jugoslavai.

Jugoslavijos automobilių ka
tastrofų statistika rodo, kad per
nai iš 17 automobilių vienas Įvel
tas didesnėje ar mažesnėje ne
laimėje. Europoje, proporcin

gai imant, daugiausia nelaimių 
įvyksta Jugoslavijoje. Jei vai
ruotojai Amerikoje žūtų tokia 
proporcija, kaip Jugoslavijoje, 
tai per metus žuvusių būtų pu
sė milijono žmonių. Mašinų 
skaičiaus didėjimas nėjo koja ko
jon su kelių statyba. Daugu
mas jugoslavų kelių yra siauri 
ir prasti. Jugoslavai kaltę me
ta ant turkų, kurių tūkstančiai 
važinėja per Jugoslaviją i Eu
ropą. Vasaros metu apie 2,000 
turkų mašinų lekia Jugoslavijos 

Į keliais. Neseniai vienas turkas 
turėjo nelaimę, kurioje 5 asme
nys žuvo ir 10 buvo sužeistų.

tik Kinijos kalnuose. Nuo Kini
jos priklausys ai' Londono zoo
logijos sodas gaus pakaitalą. 
Ix>ndono Gamtos muziejus Chi- 
Chi iškimš ir ji stovės muziejaus 
eksponatų tarpe.

NEW DELHI. — Indija rug
pjūčio 11 d. pradės švęsti savo 
nepriklausomybės 25 metų su
kaktį. įvairios ceremonijos tę
sis ištisus metus.
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Žinoma, kad niekas neoperuos 
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TEISYBĘ PASAKĖ
Žmogutis mėgdavo nugerti, o 

jo žmonelė — papriekaištauti

-M

VaidiU-aktorius Alfas Brinką gerbia Dariu ir Girėną alvudieciams su vaikučiais 
susirinkus prie jy paminklo Marquette Parke.

Nuotrauka M. Nagio

$4.oe

$10.00

Povilas Dirkis skaito didvyriu nuopelnus pagerbiant 
Dariy ir- Girėnu- aivudiečiams.

- Nuotrauka M. Nagio

N A U J 1 E N O S, 
1739 So. Halsted St^ Chicago 8, 1IL — Telef. HA 1-6100

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ii’ jausmų darnus pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

. JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Kai kuriam atrodys keista, ko
dėl po hemorojaus operacijos 
kartais neužsiuvama žąizdą. O 
taip atsitinka todėl, kad kartais 
žaizdos susiuvimui-uždarymui 
neužtenka odos Ypač esant susi
traukusiam išeinamosios angos 
kanalui stricture. Kartais žaiz
da uždaroma dviejuose angos 
ketvirtadaliuose, o dviejuose pa
liekama atvira — savaimingam, 
per ilgesnį laiką sugijimui. Net 
patyrusiam chirurgui esti sun
ku tinkamai hemorojų išoperuo
ti, kada tame kanale — toje an-

NUODUGNESNIS SUSIPAŽINIMAS SU 
HEMOROJAUS TVARKYMU

Kasdien mokiniesi
damas. -Tad nesnauskime sveikatos reikaluose.

Mediciniškas reikalavimas
tyje. Sutinsta tos srities audi
niai. Iškrinta laukan sukrešė
jusio kraujo venose (thrombus) 
mazgai (prolapse). Gali atsi
rasti taip išsiplėtusiose venose 
žaizdos ir gangrena. Du būdai 
gydymo gali būti šitokiais at
vejais: I. Tuojau darytina he
morojaus operacija — tada su
trumpinamas sirgimo laikas. 2. 
Visai be operacijos apseinant. 
Santa Barbara, Kalifornijoj, dir
bąs gydytojas J. Perman Nessel-

tais nė tokio nėra), lengvas žar
nos išsivertimas (pats sulendąs 
atgal) — vis tai lengvas atvejo 
hemorojaus reiškiniai. Tada gy
doma be operacijos. Prie kon
servatyvaus gydymo priklauso

goję šalia hemorojaus dar ran
dasi kiti negerumai: įtrūkimas 
odos (fissure), pūliams prasi
veržti susidaręs kanalas raume
nyse (fistula) ir susiaurėjimas 
kanalo (contractures). Tokiais 
atvejais chirurgas pasirenka 
kombinuotą — tam atvejui ge
riausiai pritaikinta operavimo 
būdą. Svarbų, kad chirurgas j 
naudodamas įvairių, tam atsiti
kimui tinkamiausią operavimo 
būdą pilnai prašalintų hemoro- 
jų-
Aštraus hemorojaus tvarkymas

Aštrus hemorojus pasireiškia 
staigiu dideliu ir varginančiu 
skausmu išeinamosios angos sri-

Servatyviai. Jis bijosi, kad to
kiais atvejais operuojant galima 
gaųtį sekančias komplikacijas: 1. 
dubens venų uždegimą (pelvic 
phlebitis). 2. Kepenų votį, kuri 
gali" gautis minėtai aštriai sune
galavus hemorojum ir taip aš
triam laikotarpyje jį operuojant. 
3. Kepenų venos uždegimas (py
lephlebitis) . Tokios komplika
cijos esti retai, bet kas imasi 
aštrų hemorojų operuoti, turi 
jas galvoj turėti.

Nei vienas žmogus, noris pažinti nepriklausomos Lietuvos ir Antano 
J Smetonos valdymo laikotarpi, negalės apsieiti be J. Augustaičio pa- 
i ruoštos studijos. Si knyga būtina kiekvienam, norinčiam pažinti nė- 
iĮ tolimą Lietuvos praeiti. Lietuvoje gyvenusieji ir Smetonos valdymo 

laiaotarpi pažistantjeji žmonės tvirtina, kad J. Augustaitis teisingiau
siai ir tiksliausiai aprašė ir įvertino Antano Smetonos veiklą.

i J. Augustaičio knygą galima gauti “Naujienose” darbo valandomis. 
> Kas negali užeiti Į “Naujienas", tai prašomas persiųsti $1.50 čeki 
• arba Money Orderį, pridedant 20 c. persiuntimui paštu, tokiu adresu:

[ NAUJIENOS
i 1733 So. HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS §0608

ANTANAS SMETONA IR 10 VEIKLA
154 pust knyga. Kaina $1.50

vidinio hemorojaus bei įšvirkšti
mas vaistų j įsiplėtusias venas. 
Tais dviem atvejais neprašali
namas venosinis audinys ir 
sustabdomas užsikrėtimas 
fekcija) ir žarnos vidinės 
neles paviršiaus į gilesnes 
nas. Blogai, kad daugumas 
dytojų pamiršta prieš hemoro
jaus operaciją nuodugniai ištir
ti visas žarnas: reikia X - Ray 
peršviesti storąją žarną ,colon) 
ir specialiu vamzdeliu (procto- 
sigmoidoscopu) ištirti išeinamo
sios žarnos vidų (proctosigmoi- 
do scopy).

Neoperuojant — sėdimos šilto 
vandens vonios ir po to Kortiso- 
no (cortisone) žvakutės (suppo
sitories) arba kremas palengvi
na sujaudintą odą prie išeina
mos angos ir talkina sutvarky
mui kraujavimo iš ;-------- —
morojaus. Čia, žinoma, ne vie
ta naudoti bet kokius “prapara- 
tus H”, ar panašius niekus, nors 
labai žmonėms galvas apsukan
čius nuolatiniais garsinimais per 
radijo, TV, ar spaudoje.

Išvada. Jei hemorojus su
kelia reiškinius — simptomus, 
geriausiai jį sutvarkyti operuo
jant ir žaizdą susiuvant (clos
ed hemorrhoidectomy). Turint 
didelį, iškrentantį ir kraujuo
jantį hemorojų (vidinį) ir daug 
odos raukšlių išorėje— geriau
siai tvarkytis operuojant tokią 
negerovę. Ypač gerai operacija 
pasiseka, kai pacientas turi daug 
odos raukšlių išorėj angos, ta
da odos pakanka uždarymui žaiz
dos. Tokiais atvejais tik opera
cija padeda odos perviršį suma
žinti. Vidinis hemorojus skai
tos varginančiu (simptomati- 
niu), kai jis iškrenta, kraujuo
ja ir sukelia nuolatinį 
mą išeinamosios angos 
Jei pacientas dėl įvairių 
čiu atsisako minėtos 
jos, tada su gumin iu raiščiu per
rišamas hemorojus iš vidaus. 
Tas palengvina nusiskundimus. 
Tai gydytojo kabinete (ofise) 
atliekamas darbas. Prisieina du 
tris kartus perrišti atskirais at
vejais, kol visas hemorojus pra
šalinamas iš vidaus. Tik kai ku
riais išskirtinais atvejais pasise
ka sėkmingai hemorojų sutvar
kyti įleidžiant į mazgus vaistų 
(injection of sclerosing solu
tion). Naudojama kortizono 
(cortizone) žvakutės ar kremas 
tiek išoriniai, tiek viduj žarnos 
nuraminimui suerzintos odos bei 
gleivinės ar kraujavimo. Kai 
tinkamai atliekama operacija ir

žaizda susiuvama — nesigauna gius daug žalių rabarbarų lapų, 
jokių supuliavimų — taip anks- Taigi, yra galimybė susirgti nuo 
čiau bijotų ir už tai žaizdas ta- pergausaus rabarbarais maitini- 
da palikdavo dėl to atviras. Tin- mosi, toks susirgimas yra Te
kamai išoperavus, nesigauna su- tas. 
šiaurėjimo išeinamosios angos. 
Pastarasis yra blogiausioj i tos 
operacijos komplikacija.

Rubarbarais apsinuodijus es- 
, ti tas pats, kas oxaline rūgšti- 
| mi apsinuodijus. Degina bur- 

Pasiskaityti. Modern Medi- į ną, pykina, vemiama, skauda vi- 
cine, June 10, 1972. 1 durius, juos paleidžia, raume-
___________ - ________ - ------ - ' nys ima drebėti, gaunasi kon- 

STENKIMES TEISINGU i vulsijos ir apalpstama. Gali gau- 
ATSAKYMU PASINAUDOTI tis stai*us inkstų neveikimas 
_ ------------------------- _ : dėl smulkiausių inkštuose esamų 
Išvaizda, sveikata ir paprotys ’ Patakėlių - tubuliij užsikimši

mo oxalatu kristalais. Mikros- 
Klausimas. Kaip medicina žiū- kopinis šlapimo tyrimas rodo 

ri į tas moteriškes, kurios da- kraują, konverto pavidalo oxa-
bar pradeda vaikščioti nesusi- 
veržusios krūtų (bra-less). Ar 
jas neturėtų perspėti jų tėvai 
bei draugės. Juk jos gali susi
laukti kabančių krūtų dėl nuo
latinio persitempimo. Prašau 
gerb. daktarą tai paaiškinti.

Atsakymas. Taip, jungiamo
jo audinio skaidulos, kurios pri
laiko krūtis prie krūtinės įsitem- 

vidinio^he- Pia n?ainiui krūtų svoriui jas
tempiant. Vienoms tas ištempi
mas tų skaidulų esti stipresnis, 
kitoms silpnesnis. Nukenčia 
daugiau turinčios natūraliai di
deles, riebias krūtis, taip pat 
sunkumoj esančios bei krūtimi 
kūdikį peninčios.| Kartą per
tempus minėtą jungiamąjį audi
nį, jis negrįžta r pirmykštį — 
jauną stovį. Joks gimnastikavi- 
masis neastatys ištemptą jungia
mąjį audinį pirmykštėn būklėm 
Netikėkim jokiem suvedžioto
jam, taip dažnai dabar moteris 
apgaudinėj autiems. Gimnasti
ka tik gali sustorinti po krūti
mi esančius krūtinės raumenis. 
Tada krūtys pasiduos pirmyn. 
Atitinkamas krūtų suveržimas 
— prilaikymas sumažina minėto 
jungiamojo audinio krūtyje per
tempimą. Krūtų prilaikymas yra 
daugeliui moterų įprastas ir na
tūraliu dalyku tapęs elgesys. 
Dailininkai vaizduoja moteris su 
suveržtom — jų kontūrus išryš
kinus — krūtim. Tai skonio, o 
ne sveikatos reikalas. Dabar su 
nuleistom krūtim šių laikų mo
teris gali būti labiau patenkin
ta. Sveikatos atžvilgiu yra vie
nas ir tas pats. Vyrų fantazija 
gali būti visai kitokia. Tai es
tetikos reikalas. W

Įdomu, kad šitaip oxalatais 
apsinuodijus negalima vartoti 
šarmų kaip priešnuodžius. Mat, 
su šarmais oxalines rūgštys su
daro druskas, kurios' dar labiau 
tirpstančios už pačią oxaline 
rūgšti ir lygiai nuodingos. Plei
kią gerti tokiais atvejais mag- 
nezijos ,ir kąlcijaus druskų. Pa
starosios sudaro su oxalatais ne-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIŲ TAKAIS.
100 didelio formato psL, daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriuj.
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant Čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St. Chicago, III 60608

tirpstančias ir nenuodingas drus
kas.

Esti toks stovis, kada be ra
barbarų žmogus suserga padi
dintu kūne kiekiu oxalines rūgš
ties. Oxalosis ta liga vadinama. 
Tada, žinoma, daugiau su šlapi
mu tos rūgšties išsiskiria. Toks 
išsiskirimas vadinasi hyperoxa
luria. Tai visai atskira hga. To
kie žmonės negali valgyti nei 
rubarbarų nei rūgštynių, nei kiš
kio kopūstų. Tamstai yra kitas 
reikalas. Tik po rabarbarų su
valgymo atsiranda kraujuje — 
ir šlapime daugiau oxalines rūgš
ties. Ji išsikristalizuoja šlapime 
ir erzina šlapimo takus. Sakai, 
kad gydytojas ištyręs ligoninėj, 
rado syeikus inkstus. Tad va
sarą daugiau valgyk žalbarščių 
— to geriausio lietuvio išrasto 
patiekalo vasaros karščių me
tu. Dar pridėk rūgusio pieno. 
Daug gerk skysčių. Po du litrus 
šlapimo paroje padarydamas, 
galėsi nedaug rabarbaro valgy
ti be jokių blogų pasėkų. Rabar
baras nėra nuodai. Tik net dan
gaus gėrybių reikia su saiku.

Visi Hnoni, kas bu rojaus žmo
nėmis nutiko.

Lietuviška galva niekada ne
turį būti nuo pečių nuimta, net 
ir vasaros metu. Visur ir visada 
.kiekvienam iš mūsų reikia prisi
laikyti saiko. Ypač saikūs turi 
būti visi kai kuriems dalykams 
jautresni žmonės. Oxalatu visa
da randasi kiekviename šlapime 
po truputį. Tai natūralus da
lykas. Tos rūgšties pasitaiko su
valgyti įvairių žalumynų pavi
dale. Po truputį net arseniko

Kartą jiedu užkopė į kalną. 
Tadą žmogutis ir pasiskundė:

— Taip aukštai, kad man net 
galva apsvaigo.

— Matai, kaip galima ir be 
alkoholio, tąrė žmonelė.

RIMTA KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galimą gauti puikiu knygų, kurios papuos bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTĮgjt METAI/ gražiai įrįšu, 592 pusi.
K. Bielinis, DIENOJ ANT, gražiai įrišta, 464 pust ———.—
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, I tomas, gražiai 

įrištas, 431 pust x_L............1__ S__ ___ Ę-------
Prof, YąęL biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 

ISTORIJA, I dalis, 203 pust įrišta — $3.00, minkštais 
viršeliais — $2,00; U dalis, 225 pust, įrišta — $3,00, ’ 
minkštais viršeliais — ______ ____——

Df. K. Grinius, ATSfMIHIMĄĮ IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. $. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 p.—
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 pusi. ...j_____ .......__—
P. Liųdžįyvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 pusi., ______ __ ___ __ _ ........1_____
S. Michelsonas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p. 

įrišta — $5.00 minkštais viršeliais — _____ _
Or. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJĄ, gražiai įrišta 968 

pusi., dabar tik __ _____ _____________

liepos 30 dieną

BUCO SODE
WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

Nors suveržimas krūtų suma
žina jų persitempimą vienok 
krūtų pertempimas — nudri- 
bimas nerišamas su jokiu žino
mu susirgimu. Dabar nusviru
sias krūtis gydytojas atstato į 
jaunatvišką stovį labai gerai 
operacijos pagalba. Tokios po 
operacijos krūtys nustoja pa
linkimo nudribti. Taip operuo
tos moteriškės gali nesuveržto
mis krūtimis vaikščioti nesusi- 
laukian jų nudribimo.

Rubarbarų valgymas ir 
kruvinas šlapimas

Klausimas. Prašau gerb. dak
tarą paaiškinti, kodėl rubarba
rų pavalgius aš pradedu su krau
ju šlapintis. Taip kartojasi man 
jau antra vasara l— ir vis po ra
barbarais pasigardžiavimo. Aš 
juos mėgstu, sode augin u ir va
saroms daug jų valgyti bandau. 
Tyrimai parodė, kad mano inks
tai sveiki.

Atsakymas. Rubarbaro lapai 
turi daug daugiau oxahn ės rūgš
ties negu stiebai. Medicinoje yra 
aprašytas atsitikimas, kad pen
kiametė mergaitė mirė suval-

BUS įdomi programa, gera muzika šokiams,

VISA LAIKA GARSUSIS A. RAMONIO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS MODERNIS- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
LIEPOS 30 DIENA VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ.
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JANINA MONKUTfc MARKS

PER EKVATORIŲ IR ATGAL
Kengūry žemėje, Naujoje

(Tęsinys)
“Gene, kaip tu čia dabar? 

Nebūčiau pažinusi” — atsakau 
ir > puolam viena kitai j glėbį. 
Aišku, ašaros pasipilta ir gėlių 
puokštės iškrinta, o australai nu
stebę žiūri į tokią imtymią sce
ną. Po beveik 25 metų nesima
tymo nenuostabu, kad viena kitą 
vos bepažinome.

Zelandijoje ir Fidži salose
Sesuo, pasamdžiusi mašiną, 

mane visur vežiojo po apylinkes, 
kalnus ir paplūdimius. Aplankė
me vietą, kur australų vyriau
sias ministeris Holt prigėrė. Jis 
ten turėjo savo vasarnamį. Išėjo 
paplaukyti, taip ir nebesugrįžo. 
Daugybė naru ieškojo jo kūno, 
bet nebesurado. Dabar ten ant 
aukštos uolos paminklas pasta
tytas.

Viešnagė Melbourne
Kaip sapne tos pora savaičių 

prabėgo. Melbournas gražus 
miestas — gana europietiškas. 
Taip pat primena kai kuriuos 
Amerikos labiau angliškus mies
tus. Valdžios rūbai, bažnyčios, 
bankai ir šiaip didžiuliai biznio 
pastatai, statyti dar karalienei 
Viktorijai viešpataujant, prime
na graikų renesansą. Be to, daug 
naujos statybos. Jau ir moder
nūs dangoraižiai koją įkėlę. Tai 
vienintelis miestas pasaulyje, 
kuris dar turi užsilikusią elektri
nę tramvajų sistemą. Visur ža
lia— didžiuliai parkai, nematy
ti vešlūs medžiai, o gėlių, gėlių 
■— gausybė.

Turėjau oficialią vadovę. Ji 
buvo sesers dukra Marija, 20 
metų studentė. Su ja kartu vi
są miestą tramvajais apvažinė- 
jau. Ir zoologijos sode kengūras 
šnekinau, ir visokius paminklus 
apėjau, ir įvairias krautuves iš
vaikščiojau. Suradom labai įdo
mių restoranų. Pasirodo, abi 
mėgstame austres. Tai visur jų 
ragavome. Australijos austrės 
daug mažesnės ir kartesnės, ne- 
'gu amerikoniškos, o taip pat ma
žiau mėsingos.

Smėlis paplūdimyje švarutėlis 
— kaip geltona pudra, vanduo 
gaivinantis. Tai ne Michigan© 
ežeras, kurį pramonė, jau baigia 
užteršti.

Aplankau dailininką Simanke- 
vičių ir ponią. Dirba kaip “de
signer” pašto valdyboj. - Labai 
vaišingi ir malonūs. Rodos, nei 
metų neprabėgo nuo Freiburgo 
laikų meno mokyklos. Jis ban
do šį tą piešti, bet, atrodo, ak
tyviai meno pasaulyj jau nebe- 
dalyvauja.

Prisimename visus freibur- 
giškius meno mokyklos studen
tus ir profesorius, nori žinoti, 
ką kiekvienas veikia Amerikoj.

Meno lobiai ir muziejai
Kiek laiko praleidžiu ir Mel

bourne meno muziejuj. Melbur- 
niečiai labai didžiuojasi savo 
nauju pastatu. Muziejus gana 
imponuojantis, pastatytas iš gra
nito blokų, šalia — modernus 
fontanas. Vienas iš kiemij 
(Courtyard) pavestas fontanų 
skulptūrai. Viena siena prie Įė
jimo turi vandens uždangą. Jie 
vartoja australišką medį viduj, 
tad sienos yra pilkai rusvos. Ap
švietimas labai prastas — gau
nasi niūrus medžio įspūdis ir

Nuo

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

1914 metų
Midland Savings aptar

nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20.000.

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION z • • ,
, 4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PH 0 N Ef 254-4471

meno kūriniai ne žaižaruoja, g 
kažkaip prilimpa prie sienų, su
siliedami į bendrą rusvumą.

Trečio aukšto vidurinė salė 
paskirta porcelanui. Jo tiek daug 
ten ir viskas sugrūsta, kad atro
do kaip Čikagos Marshall Field 
krautuvėj. Tur būt, koks nors 
geradarys davė didelę sumą pi
nigų su sąlyga, kad jo porcela- 
no rinkinį viešai visą laiką ro
dytų. Įdomios vitražinės lubos 
vienoj konferencijos salėj.

Melbournas turi gana gerą 
gamtos ir antropologijos muzie
jų. Didžiuliai rinkiniai aboroginų 
(čiabuvių) gyventojų meno ir 
kasdieninių apyvokos daiktų. 
Įdomūs jų religiniai smėlio pie
šiniai ir kapų paminklai kaulams 
išdžiovinti. Taip pat ritualinių 
švenčių papuošalai, paukščių 
plunksnos krauju prilipintos prie 
kūno arba aukštos formos galvos 
ornamentai sukelia estetini siau
bą.

Laikas ir su seserim atsisvei
kinti, nes nutariau kokią savaitę 
dar ir po Naująją Zelandiją 
pakeliauti bei Fidži salas pa
siekti. —

Skaudu buvo palikti mieląją 
Australiją, dar skaudžiau atsi
sveikinti su seserim.

Naujoji Zelandija ir 
Christchurch

Iš Melbourne išskrendu į 
Christchurch. Lėktuvo sparnais 
beveik liečiam amžinai sniego 
dengtus kalnus. Vaizdas nepa
prastas, primenąs Europos Al
pes. Christchurch gana angliš
kas pastoralinis miestas, skęs
tąs gėlėse. Jis šeštą valandą va
karo, kai krautuvės užsidaro, 
taip ištuštėja, kad, rodos, fut
bolą galėtum žaisti gatvėse. 
Klausiu, kas atsitiko, kur visi 
žmonės dingo? Sako, kad visi 
tarnautojai eina namo savo gėlių 
prižiūrėti.

Christchurch miesto pasidi
džiavimas — jų gėlynai. Kiek
vienas namukas turi daugybę 
visokių rūšių gėlių, daugiausia 
angliškos kilmės. Jų tiek daug 
'apie namus prigrūsta — matyti, 
juo daugiau, tuo geriau.

Vyksta kontestai, premijos 
skiriamos už ■■gražiausią sodelį 
apie namus, už gražiausią gatvę, 
gražiausiai apsodintą fabriką, 
šiukšlių čia vargu ir su padidi
namu stiklu surasi.

Pragyvenimo standartas, at
rodo, čia žemesnis negu Ameri
koj, bet nėsa to amžino skubėji
mo. žmonės draugiški, daug 
daugiau suaugę su gamta. Taip 
pat daug konservatyviškesni už
sieniečių atžvilgiu. Visi, kas nė
ra anglų kilmės (išskyrus maori 
gyventojus), jiems užsieniečiai.

N. Zelandija — avių kraštas. 
Nors mačiau daug avių Austra
lijoj, bet ji negali prilygti N. Ze-

Ir moterys balyvauja Petalumos, Kalif. "riešų ristyniy" varžybose.

sakiau, — mano sūnėnas yra ve
dęs Smith dukterį...

Partridge niekaip negali at
sipeikėti iš nusistebėjimo. Kvie
čia važiuoti pas save į Auklandą, 
žada supažindinti su p. Smith 
motina ir visais giminėm. Teko 
maloniai padėkoti už vaišingumą 
ir pažadėjau parvežti linkėjimus 
chicagiškiams. Tokie mes čia 
ir giminės, — kaip lietuviai sa
ko, devintas vanduo nuo kisie
liaus.

Kur kultūra, liaudies menas 
puoselėjamas ir perduodamas 

jaunesnėms kartoms

Roturuoje laimingai patai
kiau į metinį maori šokių ir 
dainų festivalį. Kasmet visos 
gentys suvažiuoja čia ir rungia-

si. Kiekvienas kaimas atsiveža 
šokių ir dainų ansamblius ir ban
do savo laimę. Įspūdingi buvo 
jų šokiai. Vyrai ir moterys dėvi 
žolinius toanika būdu austus si
jonus — šiek tiek panašius į ha- 
vajiečių hula. Aišku, dabar vy
rai dėvi ryškios spalvos apatines 
kelnes po sijonais, o moterys — 
sijonėlius. Vyrų krūtinės nuo
gos, tik perjuosto plačia skersi
ne juosta. Prie juosmens aštrūs 
akmeniniai kardai — kuokos. Vi
si basi, žemo ūgio, daugumoj ru
doki ir gerai nuaugę.

(Bus daugiau)

"NAUJIKIEKVIENŲ

DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS LR BIČIŲ

landijai. čia jų tūkstančiai kai
menėse. Vilną daugiausia eks
portuoja Į Angliją, nes savo fa
brikų mažai turi. Kai vilnos 
kaina krinta ar Anglija naujų 
rinkų vilnoms nesuranda — ver
kia žmonės ir po 2 ar 3 dolerius 
avis turi parduoti mėsai.

Užsisakiau vietą privačiame 
lėktuve, nes norėjau pamatyti 
Mount Colio, ją didžiausią kal
ną. Deja, neteko. Mt. Coolo po
ra dienų buvo paskendęs rūke. 
Be to, lijo, tai lėktuvas negalė
jo nusileisti. Norėjau autobu
su važiuoti į Wellington, bet li
jo. Tad ir nuo to teko atsisa
kyti. Atrodo, kad lietus mane 
persekioja.
Roturuoj pas maori gyventojus

Išskrendu į Roturua, maori 
tautos sostinę. Miestelis išsi
mėtęs tarp kunkuliuojančių pur
vo balų, dvokiančių sienos gei
zerių ir karštų spalvingų šalti
nių. Maori žmonės tuose karš
tuose šaltiniuose verda valgius, 
maudosi, karštais garais namus 
šildo ir t. t. Maori — tai Poli
nezijos kultūros palikuonys. 
Prieš kokius penkis šimtus me
tų valtimis atplaukę iš Tahiti 
salų ir užėmę dabartinės N. Ze
landijos šiaurinę salą, jie išnai
kino vietinius primityvius kla
joklius. Maori labai karinga ir 
gerai gentėmis susiorganizavu-

Jų sunku bėra kur surasti.
Apsistojau puikiame moder

niškame viešbutyje prie pat 
karštods versmės. Maudymosi ba 
seinas šildomas tuo pat sieros, 
menamai sveikatos pilnu, van
deniu. Man jo kvapas nepatin
ka, tad nesinori nei kojos pirštą 
tokiame vandenyje pamirkyti, 

o apie plaukimą tai kalbos ne
gali būti.

Roturuoj sutinku “gimines”
Sakoma, pasaulis toks mažas 

— visur pažįstamų sutiksi. Esu 
daug keliavusi, tad visur sutin
ku žmonių, su kuriais turim 
'bendrų pažįstamų ar net gimi
nių. Taip ir N. Zelandijoj atsiti
ko. Continental viešbutyje (Ro
turua. susipažįstu su simpatiš
ka N. Zelandiečių pora, atvyku
sia iš Auckland© savaitgalį pa
ilsėti. Paklausė, iš kur aš atke
liavusi. Sakau — iš Chicagos.

— O mes niekad Amerikoje 
nesam buvę, bet turime gimi
naitę, kuri gyvena prie Chi- 
cagos Heigths. Ji II pasaul. ka
ro metu ištekėjo už amerikono. 
Mes visi gyvenom Aucklande. 
Jos vyras, rodos, yra Swift kom
panijos viceprezidentas.

— Ar jo pavardė Robert 
Smith ? — paklausiau. Mano pa
žįstami net išsižiojo.

— Jie ir man giminės, — at

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato
J. B. KONČIAUS knyga 

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

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

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

>—,----------- - ~ • ■ . . . • -----. ■■

POEZIJOS VEIKALAI
Poezija —.kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 

lazdynui išskleisti mažutį, deimantu spindintį žiedą, apkaišo medžių šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmų ir minčių 
gelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidinių:
1. J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, ŽVAIGŽDĖTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psl. Kaina $1.—.
2. Jurgis Baltrušaitis, ŽEMĖS PAKOPOS. Elegijos, giesmės, poemos. 

Kišeninio formato, 157 psl S2.00.
5. Butkų Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 155 psl. $1,50.
6. Vincas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Eilių rinktinė, 169 

psL Kaina $3.00.
7 Kleopas Jurgelionis, GLŪDI . LIŪDI. Lyrikos eilės, 105 psl. S2.00
8. Anatolijus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai. 86 psl. S2.00.

12. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROŽIŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti pasakojimai apie 
’> išvietintas lietuvaites senovės laikais: su autoriaus iliustracijomis. S5.00.

13.,Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antano Baranausko 
"Anykščių šilelis”, vertimas. 42 psL S2.00.

14. Balys Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 95 psl. $1.00.
15. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rinktini lyrika, 167 nsl., $3 00.
16. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, 5-ji lyrikos knyga, 152 psl S2.50.
17. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. Eiliuoti kūrinė

liai, 92 psL, $1.00.
18. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 psl. $1.00
19. Eugenijus Gruodis, AGUONOS IR SMĖLIS. Eilės 70 psl. Š100
20. Elena Tumienė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. Eilėraščiai, 80 psl S2 50
21. Alfonsas Tyruolis, METŲ VINGIAI. Lyrikos rinktinė. 180 psl. $3.00
22. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI. Mitologijos posmai.’

>5 psL $1.00. -j:
24. Adomas Jasas, BŪK PALAIMINTAS. Poezija. 115 psL S3.00.
Norėdami jsigyti šias ar kitas knygas. praSome atsilankyti i Naujienų 

raštinę arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar piniginį orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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PER ANNUM 'Q PER ANNUM PER ANNUM

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $5000 OR MORE 

Two Year Maturity

^SAFETY Ob''
YOUK SAVINGS

ON CERTIFICATES 
OF $1000

One Year Maturity

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVĖ dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas nuo $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. 0 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 Loan Association

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pake], President

INSUREDk < i-

■ t-

Z |

i 1 1

si tauta, kurios net britai savo 
šaudomais ginklais nepajėgė vi
siškai užkariauti. Jie išliko da
linai nepriklausomi. Turi par
lamente savo maori atstovą, sa
vo neliečiamas žemes. Didžiuo
jasi savo kalba, kultūra, kiek 
įmanydami puoselėja liaudies 
meną, kuris buvo labai aukštai 
išsivystęs, ypač medžio skulp
tūroj, drožinėjimu!, ornamenti
koj. Turi taip pat savitą audimo 
techniką, vadinamą — taoniko. 
Nepažįsta jokių staklių, o pirš
tais išpina pynes. Anksčiau var
todavo vien tik žolės, vadinamos 
koohunga, pluoštus, kurie labai 
stiprūs gerai ima augalinius da
žus bei turi savotišką blizgėji
mą. Dabar vartoja daugiausia 
vilnonius siūlus. Įsigijau keletą 
įdomių pavyzdžių ir sijoną. De
ja, senesni audimai jau išpirkti.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite! iNSURU

* \ U» TO / ’ J 
oeor / A

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.

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Taupymo Indėlis] 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVERSAL
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Negalima ardyti bendro darbo
Visi pripažįstame, kad lietuvių tautą yra užgulusi 

pati didžiausioji nelaimė! Visi taip pat žinome, kad lais
vame pasaulyje gyvenančių lietuvių jėgos silpnos. Laisva
me pasaulyje gyvenantieji lietuviai norėtų padėti rusų 
vergijoje gyvenantiems savo broliams ir seserims, bet jų 
jėgos yra silpnos, kad parama pavergtiesiems būtų efek
tyvi.

Nežiūrint j negausų lietuvių tremtinių skaičių, lie
tuviai vis dėlto pajėgia gimtiniam savo kraštui būti nau
dingi. šiuo atžvilgiu lietuviai padaro daugiau,, negu veng
rai, rumunai arba net ukrainiečiai. Lietuviai pasiskirstė 
darbo sritimis ir išmoko glaudžiau tarp savęs bendra- 

- darbiauti. Lietuviai gražiai dirba šalpos ir švietimo sri
tyse, bet kartas nuo karto kyla nesusipratimų, politinėje 
veikloje.

Keli jaunuoliai, politinėje Amerikos veikloje netu
rintieji jokios patirties ir dar mažiau supratimo bei ge
ros valios, įsivaizduoja, kad jie daugiau žino, negu dide
lė Amerikos lietuvių dauguma. Noras važinėti į Washing- 
toną ir ten pasirodyti pas juos yra toks didelis, kad jis 
nustelbia net ir sveiką protą. Asmeniškos ambicijos jiems 
yra daug svarbesnės, negu bendras visų lietuvių reikalas. 
Blogiausia, kad dažnas jų net nesistengia susipažinti su 
darbo paskirstymo principu, nebando patyrinėti skirtin
gų ideologijų ir buvusių politinių kovų eigos, nepažįsta 
fratemalių organizacijų svarbos. Nepažįsta ir nenori 
pažinti. Vietoj studijų, jie nihilistiškai viską neigia. Jie 
net pastudijuoti klausimą tingi. Jie drįsta net paskaitas 
ruošti, kuriose tvirtina, kad politinė lietuvių visuomenės 
raida nieko jiems nereiškianti. Jie yra įsitikinę, kad galės 
sudalyti studijuoti tinginčių jaunuolių grupę, kuri savo 
riksmu galės nustelbti visus kitus lietuvius ir galės kalbėti 
lietuvių vardu. Kad galėtų kalbėti lietuvių vardu, tai turi 
turėti organizuotų lietuvių įgaliojimą. Kad neatrodytų 
juokingi jie turi žinoti, ką kalbėti. Ką kalbėti ir kur kalbėti.

Labai keistai atrodo ir praeito šeštadienio Drauge 
pasirodęs pranešimas apie “lietuvių priėmimą” Pirmame 
puslapyje kalbama apie adv. Antano Novasičio priėmimą 
“tautinių mažumų” pasitarime, “vykusiame viceprezi
dento oficialioje rezidencijoje Blair House” Ten pat pa
sakojama, kad tautinės mažumos buvo atstovaujamos 15 
asmenų ir kad adv. Novasitis buvo vienintelis pabaltiečių

atstovas. Kad jis keliais atvejais yra iškėlęs pavergtosios 
Lietuvos klausimą, surišdamas jį su Simo Kudirkos išda
vimo incidentu. Adv. Novasitį kalbėti Lietuvos klausi
mais buvo pasiuntusi JAV Lietuvių Bendruomenės centro 
valdyba. -A.

Pranešimo apie adv. Antano Novasičio žygdarbius 
per tris skiltis pavadinimas sako: “Nixonas priims pa
baltiečių delegaciją”. Straipsnio tekste pasakojama, kad 
Blair House vykusiame pasitarime prezidentą atstovavo 
jo sekretoriai James Hudson, John Volpe ir Alexander 
Haig. To pranešimo viduryje yra įdėtas toks pranešimas 
telefonu iš Washington©:

“JAV LB iš Baltųjų Rūmų gautomis žiniomis, 
prez. R. Nixonas tentatyviai yra užplanavęs priimti 
baltiečių delegaciją liepos 28 dieną. Baltųjų Rūmų 
pareigūnai šiuo metu tariasi dėl delegacijos sąstato, 
siekdami pagrindinių veiksnių atstovavimo”. (Drau
gas, 1972 m. liepos 22 d., 1 psl.)
Ką lietuviams naudingo yra padaręs adv. Novasitis, 

jis pats praneš Amerikos lietuvių visuomenei, bet paci
tuotos žinios paskelbimas tame pačiame adv. Novasičio 
veiklos aprašyme lietuvis nieko gero nežada.. Visi ži
nome, kad Washingtone veikia Baltijos komitetas. Jį 
sudaro lietuvių, latvių ir estų organizacijų atstovai. Ko
miteto nariai keičiasi. Vienais metais pirmininkauja lie
tuvis, kitais — latvis, o trečiais — estas. Šis bendras pa
baltiečių komitetas buvo sudarytas Amerikos Lietuvių 
Tarybos iniciatyva, dar Dr. P. Grigaičio, L. Šimučio ir 
M. Vaidylos laikais. Praeitais metais šiam pabaltiečių ko
mitetui pirmininkavo Dr. Kazys Bobelis, Alto pirmi-! 
ninkas.

Kiek žinome, šis komitetas prieš porą mėnesių yra 
kreipęsis į Baltuosius Rūmus, prašydamas audiencijos 
pas prezidentą Niksoną. Prezidentas yra prižadėjęs trijų 
Pabaltijo valstybių atstovus priimti. Iki šio meto jis nėra 
paskyręs tikslios dienos, ir laiko. Kol negautas oficialus 
prezidentūros pranešimas, diena neskelbiama. Tuo tarpu 
JAV LB centro valdyba, patyrusi apie prezidento numa
tytą dieną pasimatymui, tą dieną jau paskelbė ir prirašė 
įvairių kitokių nesąmanių. Lietuviams minėtame pabal
tiečių komitete atstovauja Amerikos Lietuvių Taryba. 
Tai reiškia, kad Alto atstovai priėmime ir dalyvaus.

Ne laiku padarytas netikslus pranešimas bendram 
darbui tiktai pakenks. Jeigu Altas, kartu su latviais ir 
estais siekia pasimatymo, tai nereikia jam kliudyti. Alto 
žmonės yra geriau susipažinę su Lietuvos bylos eiga ir pa
sitarime su prezidentu gali būti lietuviams naudingesni, 
negu pasigarsinti norintieji Bendruomenės išsišokėliai. 
Bendruomenės vadovybė neturėtų kenkti bendram darbui.

GAGE PARKO LIETUVIŲ AUKOS JAUNIMUI
1972 m. Gage Parko valdybą 

sudaro pirm. I. Stončienė; vice- 
pirm. A. Stočkus, sekr. S. Stoš
kutė, parengimų vadovė ir prot. 
sekr. E. Blandytė, ižd. J. Lau
kaitis, revizijos komisijos na
riai Talat-Kelpša ir Ą. Povilai
tis. Naujoji valdyba perėmusi 
pareigas buvo nusiminusi. Ka
soje buvo tik du doleriai, o artė
jančio Jaunimo Kongreso rink
liava buvo rimtai susirūpinta. 
Rinkėjų neturėjome, bet su la
bai nuoširdžiu vicepirmininku 
Albertu Stoškum, ryžomės pra

dėti rinkti aukas'patys. Pirmas 
vakaras buvo sunkūs, ne kažin 
ką laimėjom. Vėliau sukombl- 
navom vieną rinkėją iš jauni
mo, kitą iš suaugusių, šitaip Lo
reta Stošiūtė su Ai Stoškum per 
kelis vakarus surinko virš pora 
šimtų. Per parengimus Jauni
mo Centre turėjome staliuką, 
prie kurio budint L. Stošiūtei ir 
A. Stoškum, buvo surinkta par 
L. Fondo vakarienę 43 dol., per 
operos choro vakarienę budint 
A. Povilaišiui ir I. Stonšienei 30 
dol., per šv. Mišias už Lietuvos

kankinius budint P. Stonšiui ir 
A. Stoškui 52 dol Per Mar
quette Parko namų savininkų 
pikniką I. Stončienė surinko 66 
dol. ir per Margučio pikniką 17 
dol. D. ir L. Stončiūtės per na
mus surinko 107 dol., A. Povi
laitis 11 doL, J. Laukaitis 10 dol. 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
valdyba (pirm. Jūratė Jasartytė 
ir iždininkas P. Stačius) ir iž
do paskyrė J. K per G. Parko 
valdybą 100 dol. Rinkliavą už
baigė pavieniais rinkdami A. 
Stočkus, I. Stočienė, ir Eugeni
jus Būtėnas.

Naujosios valdybos veikia yra 
džiuginanti ir iš nepasisekimų 
buvo tik nepavykęs piknikas pi
niginiu atžvilgiu žiūrint, žmo
nių vos 25. Produktus atpirko 
pirmininkė ir vicepinnninkas A. 
Stočkus ir Stoškutė.

Nuostolio turėta tik $20. Bet 
žiūrint dvasinės naudos, tai ir 
čia mes laimėjome. Buvo atna
šautos šv. Mišios už naują lie
tuvių tautos kankinį R. Kalan
ta. Jų metu labai gražiai pa
triotines giesmes giedojo sol. 
Elenutė Blandytė. Visi dalyva
vusieji braukėm skausmo aša
ras galvodami, kad ne visi no
rime surasti valandėlę laiko pra
leisti dvasios pakilioj nuotai
koj pasimelsti ir paverkti ant 
gyvais žmonėm pakloto degan
čio Tėvynės aukuro. Tad vi
siems dalyvavusiems nuoširdus 
ačiū. Ačiū aukų rinkėjams ir au
kotojams kurių tikrai dar tu
rime ir dauguma atsinešė tik
rai šilta širdimi pritardami mū
sų darbui. Negalim skųstis šia 
apylinke, nes turime puikių žmo
nių pavyzdžiui A. Skrupskelienė 
pati paklausė kur gali sumokėti 
nario mokestį net už du metus 
ir pridėjo auką. Taip pat prisidė
jo p. Baleišytė, p. Kazanaus- 
kas, p. Oksas, broliai Sinkai, p. 
Gradinskienė ir daug kitų ku
rių sąrašą čia pateikiu :

S.A.S. centro valdyba — $100, 
Mutual Federal Savings dir. J. 
Kaząnauskas — 25 ir taip pat 
-25 — K. Oksas. Po‘ -10 au
kojo D. Petrelis, J. Lesčinskas, 
A. Masiulis, P. Bružas, V. Bin
kis, S. R. Užupis, Vyt. neišskai
toma pavardė), V. Musonis, P. 
Vėbra, G. K. Pudinaitis, Vyt. 
Sinkus, VI. Sinkus, V. Aglins
kas, J. Mažeika, V. E. Artmonąs, 
J. Kanišauskas.

7 dol. aukojo B. Lungys, $6 — 
Alf. (neišskaitoma pavardė), Po 
$5 —: P. Variakojis, G. Markevi
čius, L Šalčiuvienė, A. Qumbrie- 
nė, J. Bertašius, J. Gaidelis, Dr. 
Tauras, A. Matukas, Ant., Ba- 
leškaitis State Rep. Babe Mc
Avoy, M. česas, P. Krajauskas, 
S. Raučkinas, B. Rygertienė, D. 
Mikšys, ■ R. Stropus, R. Žilienė, 
D. Stankaitytė, N. Martinkus, V. 
Baleišytė, A. I. Baleišis, A Po

Filmy gamintojas Irwin Alien (kairėje) kalbasi su direktorium Ro
nald Neame. ant "Queen Mary" laivo denio. Kai kurios filmo "The 

Poseidon Adventure" scenos sukamos tame laivė.

vilaitis, R. Dubauskas, G. Augai- 
tis, A. (neišskaitoma pavardė), 
M. (neišskaitoma pavardė), J. 
Sudeikis, V. Vasiukevičius, P. 
Armalis, A Šimkus, A. Juodze
vičienė, J. Kundrotas, P. Toma- 
sevičius, J. Jankūnas, G. Tallat- 
Kelpša, O. Bakaitienė, D. Būtė
nienė, P. Petkevičius, A. Gaška, 
J. Bąndis, $3 aukojo J. Sasnaus
kienė ir neišskaitoma pavardė.

Aukavusių mažiau negu tris 
dolerius pavardžių neskelbsime 
dėl vietos stokos, bet taip pat 
nuoširdžiai dėkojame ir džiau
giamės jūsų gera širdim.

Įš viso aukų lapais buvo su
rinkta ir p. K. Dočkui perduota 
$712. J. K. būstinėje G. P. apy
linkės vardu gauta ir persiųsta 
p. Dočkui $388. Iš viso Gage 
Park apylinkės vardu surin k- 
ta SI,100.

Daug Jaunimo peticijų para
šų surinko jaunimas ir senimas. 
Čia noriu padėkoti nelietuvių 
tarpe gyvenančiai; Almai La
zauskaitei, Addison, Jkuri 
amerikiečių tarpe surinko 150 
parašų. Bet dar gražiau, kad P. 
Stončiaus bendradarbis grai
kas, graikų tarpe surinko nema
ža parašų ir įteikė.

Gubernatoriaus dukra šoką ir 
didžiuojasi lietuviškais šokiais. 
Kaip gali jaustis lietuviai tėvai 
neleisdami savo vaikams išmok
ti tokios gražios kalbos ir pa
pročių. Užtai norime prašyti 
Gage Parko Apylinkės narių ir 
toliau taip šiltai pritarti bend
ruomenės veiklai. Mes turime 
labai svarbių uždavinių, kuriuos 
turime išspręstų Tam tikslui 
bus šaukiamas visuotinas susi
rinkimas, data bus . paskelbta 
vėliau, šalia piniginių vajų, ne
mažiau turi būti dirbama ir pa
dedama vaikus verbuoti į Gage

parko lituanistinę mokyklą. Čia 
veikia nemokantiems lietuviškai 
kalbėti klasė. Kad visi lietuvių 
kilmės vaikai lankytų šią mo
kyklą, tai čia yra gyvybinis mū
sų tautos reikalas.

Tad kiekvienas ■pastatykime 
sau klausimą — ne. ką man ben
druomenė duoda, bet ką aš per 
bendruomenę duosiu kančiose 
ir liepsnose degančiai lietuvių 
tautai. Kankinių kraujas tejun- 
gia mus ir uždega naujiems dar
bams. Mus išvedė Aukščiausias 
per karo audras ir ugnis į šią 
laisvės šalį, kad būtume šauk
liais pasauliui, ką daro su mū
sų tauta komunizmas. Lietuva 
turi būti gyvą tol, kol bus bent 
vienas žmogus žemėje gyvas. 
Jeigu pirmas žemėje buvo Ado
mas, tai paskutinis turi būti 
lietuvis. Tai pasieksime tik vie
ningai dirbdami.

Izabelė Stončienė

KAIP ATSIRADO BULĖNŲ 
EŽERAS

Prie Girnikų kalno gyvenęs 
milžinas ir ėjęs į Luokę į savo 
motinos laidotuves. Einant 
klumpės.prisisėmusios žemių, ir 
vieną klumpę iškratęs prie Gir
nikų (ten pasidarė kalnas), o 
kitą prie Luokės, ten pasidarė 
Šatrijos kalnas. O sugrįžęs iš lai
dotuvių atsisėdęs ir verkęs ver
kęs, iš jo ašarų ant Bulėnų eže
ras pasidaręs.

Dr. J. Balys,
(iš Istorinių padavimų)

• Įgytas patyrimas svarbiau 
už septynis išmintingus pamo
kymus.

• Aukso pilviukas, kaulo My
koliukas. (Slyva)

JUOZAS BALČIŪNAS - ŠVAISTAS
Rašo JANINA NARŪNĖ
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7. PASKUTINĮ KARTĄ TAVĘS KLAUSIU, 
romanas,, 1948 m.
8. AUKSO KIRVIS, rinktinės pasakos, 1952 m.
9. PETRAS ŠIRVOKAS, pasakų pynė, 1952 m.
10. ELDORARO, apysakų rinkinėlis, 1953 m.
11. KNYGNEŠIŲ PĖDSAKAIS, romanas, 1955m.
12. TRYS ŽODŽIAI arba GYVENIMO MAGIJA, 
apysakaitės, 1958 m.
13. JO SUŽADĖTINĖ, romanas, 1959 m 
.(DRAUGO premija — $1,000.00).
14. ŽIOBRIAI PLAUKIA, romanas, 1962 m.
15. DANGUS DEBESYSE, 1918 — 1919 metų 
atsiminimai, 1967 m. (Liet. Rašytojų D-jos pre
mija $500.00)
16. ŠAUNUS PENKETUKAS, pasakos, 1969 m. 
(Kultūros Fondo premija $150.00)
17. NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ, romanas M. 
F. Dostojevskio, vertimas, 1924 m.

Pagaliau gabiam organizatoriui prie propa
gandos darbų prijungiama ir darbai visuomenėje. 
Tad tenka pionieriškai veikti ir kovoti, kol buvo 
nugalėta sustingusi, inertinė vadinamųjų pacifis
tų masę. Visose mokyklose, pradedant pradinė
mis ir baigiant universitetu, akademijomis buvo 
įvestas karinis parengimas. Daug studijuota dėl 
programų, susitarta dėl skiriamų instruktorių. 
Tose pareigose užklupo rusų bolševikų okupacija 
(1940. 6.15). Tačiau Juozo Švaisto iš kariuomenės 

okupacinė valdžia nepaleido, bet perkėlė į Vilnių 
taip pat karo mokyklos lektoriumi. Dabar jis dės
tė nebe lietuvių kalbą, bet rusų...

Jau seniau rašytojas buvo svajojęs išeiti iš ka
riuomenės ir dirbti tiktai savo kūrybinį darbą. 
Tuo metu jis buvo patogiai įsikūręs savo gražioje 
rezidencijoje, žaliajame kalne, kur jo žmona 
Aleksandra Balčiūnienė, dantų gydytoja, užėmė 
vieną pusę namo, o kitame gale buvo puošnus J. 
Švaisto kabinetas su didžiule biblioteka, apie 1,500 
tomų. Daug reikiamos literatūros ir kitokios me-’ 
džiagos buvo surinkta užplanuotiems darbams...
ŠIURPIOS DIENOS TĖVYNĖJE

Bet atėjo pati baisioji diena, kada rusai — bol
ševikai įžengė į mūsų žemę su savo tankais, didele 
kariuomene ir okupavo Lietuvą.

Bolševikmečiu, kaip sakyta, Juozas Švaistas 
lektoriavo Vilniaus karo mokykloje. Visų lietuvių 
širdys, taip pat ir jo, buvo beviltiškai nusiminu
sios. Neramiai, baimingai dairėsi į langus, lauk
dami okupantų kariuomenės įsiveržimo į namus, 
tam kad mus suimtų, kad mus sunaikintų, ar bent 
Rusijos dykumose lėta mirtimi nukankintų! Ka
da šimtai tūkstančių nieku neprasikaltusių lietu
vių buvo vežami į Sibirą ir į kitas koncentracijos 
stovyklas — staiga, tartum stebuklas, lyg seniai 
lauktas ir išmaldautas išganymas!... Bolševikai 
paniškai bėga iš Lietuvos, viską pametę... Pa
metę savo turtą, savo šeimas su vaikais, ir savo 
galvas...

Juos vejasi į Lietuvą įžengusi tadą didinga vo
kiečių armija, padedant mūsų garbingiems Tėvy-
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nės sūnums — Partizanams. Tai buvo didelis vi
sos Tautos džiaugsmas! Tartum Velykų Prisikė
limo šventė: likome gyvi, neišvežti Tiesa, Lie
tuvai buvo kuom ne tik pasidžiaugti, bet ir di
džiuotis : mūsų šaunus jaunimas, geriausių šeimų 
vaikai išėjo su ginklu už Lietuvos laisvę, aukoda
mi savo gyvybes...
IR VĖL IŠEIVIJOJE

Tačiau neilgai džiaugtasi. 1944 m. teko palikti 
savo brangiąją Tėvynę, savo mylimas tėviškes ir 
bėgti į Vakarus nuo kruvino bolševikų siaubo... 
nuo vėl artėjančių bolševikų.

Juozas švaistas su šeima prisiglaudė Austri
joje, kur jis tapo Franc Steigler daržininko dar
bininkas. Vėliau jis buvo pasiųstas sunkiam dar
bui į didelį Boeler Werk ginklų fabriką, kurį kas 
dieną amerikiečiai žiauriai bombarduodavo. Vi
same krašte siautė badas, nepritekliai. Pasitrau
kęs su šeima į Uterbach kaimą (nes artėjo bolše
vikai) susilaukė pirmųjų Amerikos karių.

Liko UNRRA globoje, kaip Displaised Person 
(D. P.) Sunki pabėgėlio dalia nuvedė UNRRA’i 
padedant ųž Atlanto į JAValstybes. Juozas ir 
Aleksandra Balčiūnai apsigyveno Čikagoje. Taip 
rašo J. švaistas savo laiške:

“Amerikoje, kaip ir Vokietijoje, be darbo nė
ra išganymo: nedirbsi, nevalgysi. Kuogreičiau- 
siai reikėjo ieškoti darbo. Ką gi gausi nemokėda
mas kalbos. Labai džiaugiausi, gavęs panaktinio 
pareigas — saugoti naktimis universiteto pasta
tus ir gyventojų ramybę.

Sulaukęs pensijos, rašytojas atsidėjo vien tik
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kūrybiniam darbui, net visai išsijungęs iš žurna
listinių darbų mūsų periodinėje spaudoje. Tuo 
metu jis parašė visą eilę knygų; 'iš jų keletą jauni
mui skirtų. J. švaistas buvo gavęs kelias premijas.

1960 m. abu su žmona paliko Čikagą Su jos ne
sveiku oru ir nepermalonia atmosfera, pasirink
dami darnią, gražiai besitvarkančią Lietuvių ko
loniją Kalifornijoje. Ten ramiai tebegyvena 80 
metų sulaukęs rašytojas Juozas Balčiūnas - Švais
tas, nenustojęs nei darbingumo, nei atminties, 
kurdamas toliau, kiek leidžia jo amžiaus sveika
tos stovis. Iš Kalifornijos rašo J. švaistas:

“Dabar jau baigiu 80 metus. Ir man rodosi, 
kad niekur neturėjau kietos žemės po kojomis. 
Vis, tartum gyvenu ant plaukiojančios ir vėjo ne
šamos salos. Priplukdo prie vieno kranto, leidžia 
truputį apsistoti ir vėl neša kitur. Taip ir plaų- 
kiojų. Dabar jau prineštas prie Ramiojo vande
nyno krantų, kur Šventos Monikos ir Angelų 
miestai”.

Juozas švaistas yra parašęs ir išleidęs septy
niolika atskirų knygų. Jų sąrašą dedame sekan
čiame puslapyje.

JUOZAS ŠVAISTAS - BALČIŪNAS
yra parašęs ir į pasaulį išleidęs šiuos veikalus:
1. ŠILKINĖ SUKNELĖ, apysaka, išleista 1927 m.
2. NAUJAN GYVENIMAM, vaizdeliai — 1928 m.
3. L. A. JUCEVIČIAUS ASMUO, BŪDAS IR 

REIKŠMĖ, monografija, 1930 m.
4. MEILĖS VARDU, apysakų rinkinys, 1937 m.
5. RAŠAU SAU, apysaka, 1947 m.

Pabaiga



DR. ANNA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ NOSIM 

IR GRRKL1S LIGQ6 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET
Ofieo telef.; PRe*pect 8-3229

Rezid. tetek WAIbrook 5-5076
Kasdien nuo U) iki 12 vaL ryto, 

auo 7 iki 9 vąL vak- Tree. uždaryta.

Ren. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Buildins). Tel, LŲ 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą 

Jei aeataUxepias skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717

DR. S. BIE21S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

DR. L K. BOBELIS 
IR

DR. B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telof. 695-0533 

Fox Valley Medical Center 
860 SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SUKOEUN 

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

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL. 
antrad., penauoiem nuo 1—5, tree, 

ir sesuo. Ūkui susitarus.

Rez.: GI 84873

DR. W. EISIN- EISIMAS 
AivUŠEKiJA IR MOTERŲ LiOOS 

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

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

DR. NINA KRAIKEI- 
KRIAUCEUUNA1TE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. KEDZIE AVĖ. 

Telof. WA 5-2670. 
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

•flee tel.: HI 4-1811 arba RE 7-9708 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

' VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71»t STREET

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

DR FRANK PLKKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lęnsee”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTJS
INKSTŲ, PtSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 4* r d STREET 

Vai.: antrai nuo Į—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofise telef.: 776-2810 
Naujai rez. telef.: 448-5545

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

Ofl»a» 2750 Wert 71 st St.
Tel.: 925-8696

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

uždaryta.
Rez. tek WĄ 5-3098

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•čadra praktika, <pec. MOTERŲ fifoi 
Ofisas: 2662 WEST 59th STREIT 

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

pagal susitarimą.

V. Tumasonis, M. D., S. G 
CHIRURGAS 

2454 WEST Tirt STREET ' 
Ofise telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

Paima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195.

P. SIEROS, 0. P.
KTHOPEOAS-PROTEZISTAB

Aparėtai • Protezai. Med. Ba» 
dažai. Speciali *e«elbe ko|«w

Vai - p—4 ir 6—8 Šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St, Chicago, III. 60629 

'Telef-i PRospect 6-5084

Kaip šiandien gyvena sovietų aristokratija
Prezidentui Nixonui vizituo

jant Maskvą, amerikiečiai žur
nalistai visokiais būdais stengė
si pamatyti, kaip gyvena rusę 
komiįiistų partijos ir sovietų 
valdžios aukštieji pareigūnai. 
Amerikiečiai ypač norėjo pama
tyti tas “dačas” (užmiesčio re
zidencijas), kuriose sovietų sme- 
tonėlė gyvena, parvažiuodama 
kasdien po tarnybos arba nuva
žiuoja savaitgaliais “poilsio”.

Pasirodė visiškai neįmanoma. 
Net vietiniai, Maskvos spaudos 
žmonės, nieko negalėjo padėti, 
kadangi tos raudonosios aristo
kratijos rezidencijos, pastatytos 
užmiesčių miškuose, yra dienų 
ir naktį saugomos kaip didžiau
sia valstybinė paslaptis. Tik 
“Time” žurnalo korespondentui 
pasisekė kampelį tos paslapties 
uždangos praskleisti. To žurna
lo liepos 10 d. numeryje yra įdo
mus reportažas apie sovietų dig
nitorių “dačas”, paaiškinant ko
dėl taip sunku apie jas kas su
žinoti.

Savaitgaliais, rašo Time, 
Kremlius visiškai ištuštėja. Par
tijos ir valdžios dignitoriai bliz
gančiuose limuzinuose, polcinin- 
kų eskorto lydimi, dumia į savo 
palocius paupiuose ir paežerėse, 
rūpestingai paslėptus nuo pašali
nių akių tankiais miškų rėžiais 
ir aukštais parkanais.

A , ---- ------ ; ; ■

CRADINSKAS
VĖSINTUVAI 
IR GENIAUSIEMS 

NAMAMS
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!L- ----- —
^NRKRAUSTYMAi

M 0 V I N G
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. ilRINAJ 

2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8066

MOVING
Apdrausta* perkraurtymas 

H {vairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tek FRontier 6-1882

Kr— - - ■ -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

Lietuviy kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-1 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629
.—-.... - — -------- 'J

Apie 20 mylių į pietvakarius 
nuo Maskvos prasideda didelis 
miškų kompleksas, milicijos aky- 
lai saugomas. Plento pašaliais 
užrašai perspėja važiuojančius 
kad sustoti draudžiama ir tegul 
tik kas plento šone automobilį 
pastatęs pabando paeiti kvepian
čiu pušų ir beržų oru pakvėpuoti, 
nė nepajutęs atsidurs į aukštus 
parkanus, kurie iš kelio pusės 
Visiškai nepastebimi. Nepraėjus 
kelioms minutėms prie sustoju
sio automobilio atsiranda mili
cijos patrulis. Prie visų kele
lių, iš plento vedančių į miškų 
gilumų, pastatyti stulpai su 
lentomis, skelbiančiomis, kad 
“Įžengti draudžiama”. Tai aiš
kus ženklas, kad kelias veda į 
kurio aukšto partiečio ar valdi
ninko “dačų”.

Aukštieji proletariato ponai 
turi ne-po vienų dačų. Brežne
vas, pasirodo, turi keletu užmies
čio vilų. Vienoje tokioje viloje 
viešėjo ir prezidentas Nixonas. 
Anastas Mikojanas, po pasi
traukimo iš politinio gyvenimo, 
apsigyveno Zubalovo rūmuose, 
kurie prieš bolševikų revoliucijų 
priklausė stambiam naftos pra
monininkui. Rūmų vidus išpuoš
tas brangiomis marmuro puoš
menomis ir kristalais. Pats di
džiausias žmonių skerdikas, ko
kį pasaulis kada turėjo, Josifas 
Džugašvili Stalinas Maskvos 
apylinkėse ir prie Juodosios jū
ros turėjo devynis rūmus ir vi
las.

Net iš savo sostų išverstieji 
komunizmo janišarai. paliekami 
savo rezidencijose. Taip, pavyz
džiui, pašalintasis Ukrainos kom
partijos sekretorius Piotr šelest 
tebeturi savo vilų prie Juodosios 
jūros su mylios ilgumo paplūdi
miui Jei jam to karališko rezor- 
to neatims, bus įrodymas, kad 
šėlest dar nėra nugrimzdęs ir yra 
vilties vėl iškilti. Net raudonųjų 
carų dvarų trubadūras Jevtu- 
šenko netoli Maskvos turi puikių 
vilų, kurioje laiko prisirinkęs 
dideles kolekcijas ikonų (šven
tųjų paveikslų) ir naujausių lai
kų tapybos darbų. Sovietų viršū
nėse turėti savo “dačų” reiškia, 
kad režimo akyse esi “geras ir iš
tikimas”. Pasak “Time” Mask
vos apylinkėse yra apie 40,000 
“dačų”, pradedant aukštųjų 
Kremliaus bosų rūmais, baigiant 
kukliomis vilukėmis ir trobelė
mis (chaty), kurios yra sustaty
tos eilėmis gana arti viena ki
tos.

II PASAULINIO KARO 
NUOSTOLIAI ŽMONĖMIS

Lenkų surinktomis žiniomis 
per II pasaulinį karų kiekvienam 
tūkstančiui gyventojų Lenkija 
neteko 222 žmonių, sovietai ISO, 
Jugoslavija 108, Graikija 70, 
Olandija 22, Prancūzija 15, Če
koslovakija ir D. Britanija po 
8, Belgija 7, Kanada 3.4, Norve

gija 3.1AV 1.4. Bendrai, nuga
lėjusios valstybės neteko 35 mi
lijonų užmuštais, jų tarpe sovie
tai 25 milijonų ir Lenkija 6 mil 
Paskutiniais karo metais vaka
rų fronte kariavo 200,000 lenkų, 
o rytiniame fronte 400,000.

• Gale lauko katilėlis verda.
(šaltinis, versmė)

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

linksmumo liūdesio ▼ blandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papaošimui ir šėtoninė^ 
kapams gėles.

ROY R PETRO (PUTRAMENTAS}
552$ fe. Kariam Aw. _ 5*^1228

GELkS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GtLINYČIA 

2443 WEST 63ra STREET 
TaUfcnaI: PR 1^433 Ir PR $4X34

SKAITYK IK KITAM PATARK
SKAITYTI •UAUJIENAS-

A. A.
ILIJA KOTOV’AS

Gyveno 248 — 130th Street, Lemont, IIL
Mirė 1972 m. liepos 23 d., 7:15 vai. vakaro, sulaukęs 84 metų am

žiaus. Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskr., Obelių valse., Kraunėnu km.
Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Jadvyga, sūnus Hija su šeima, uošvienė 

Stanislova Daukšienė ir kiti giminės, draugai bei pažįstami, Lietuvoje 
liko dvi seserys su šeimomis.

Priklausė Lietuvių Miškininkų Draugijai.
Antradienį liepos 25 d. 3:00 vai. popiet kūnas bus pašarvotas Pet- 

kaus-Marquette koplyčioje, 2533 W. 71st St
Ketvirtadienį, liepos 27 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš kop

lyčios į Fairmount Memorial kapines, Willow Springs, HL
Visi a. a. Ui ja Kotov’as giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 

kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
žmona, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Donald Petkus TeL GR £2345.

Metinė Mirties Sukaktis

.* STANLEY VAINAI SKIS
Gyveno 7048 So. Fairfield Avenue

Mirė 1971 m. liepos 25 d., 4 vai. ryto, sulaukęs 84 metu amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 67 metus. Liepos 29 d. palaido
tas Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: žmona Uršulė, pagal tėvus Budreckis, 2 dukte
rys-—Stellą Chebat, jos vyras Telesforas, Sophie Damkus, jos vyras 
John, 3 anūkės — Janet Eitutis, jos vyras Konstantine, Vivian Sibbert, 
jos vyras Wayne, Joanne Motter, jos vyras Dr. Thomas, 2 proanūkės— 
Aleksandra ir Rita Eitutis, kiti giminės, draugai ir pažįstami,

Mirties metinių proga prisimename velionį ir jo garbius darbus.
Mes Tavęs, Musu Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 

mus jau nebesugrįš!, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:.-•* ? •; • - - - - .j --- JI * - 2 j t \ ! - ■' ? 1 . - -

s Žmona, dukterys, žentai, anūkai, proanūkei ir gimines.

E U D Ę IK IS
SJĘNIAljSlA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

T LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS F. GAIDAS GERALDAS F. OAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

TeL: YArds .7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NESUSIPRATIMAS
Tėvas veda mažųjų Danguolę 

i vaikų darželį. Tuo tarpu prie
kyje pasirodo šuo Mergaitė glau
džiasi prie tėvo.

— Dukrele, tu sakei, kad ne
bijai šunų.

— žinoma, kad nebijau. Bet 
šuo šito nežino.

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

S. Pęttrs*ni• nė ’
Poezija ir pasakos yra valkų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai >a 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie- 
iems bei jaunimui:

1. N, Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl„ telpa 6 pasakos i? DVY
NUKĖS, 34 pst su 8 apsakymėliais iš valkų pasaulio. Abi gausiai iliua- 
Ligotos, spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 di>L

2. Vanda F r ankianė - Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
jiažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 pat, gra 
tus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. DaiL V. Siman- 
cevičiaus iliustruota, 130 *psL, $1,80.

4. Stasė Vanagaitė • Petersoniene, LAUMĖ DAUMĖ. 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 psl., $1,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas šveistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
/alkams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psL leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai 
Mai 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 isbalansuo- 
cų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė žaislų — lietuviško tuk- 
ėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJJJ3NOS,

1734 So> HALSTED ST^ CHICAGO, ILL. 60608.

ADOMAS MASKOLIŪNAS
Gyveno 3419 So. Lituanica Avenue

Mirė 1972 m. liepos 22 dv sulaukęs 76 metų amžiaus. Gimęs Lie
tuvoje, Ukmergės apskr., Ceciskių parap. Amerikoj išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: brolis Jacob Maskoliūnas, gyv. Clearwater Beąch, 
Floridoje, brolio dukterys — Margaret Fischer, jos vyras Dr. Paul 
Fischer ir Ėveiyn Visgen, jos vyras George Visgen ir jų šeimos bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 3354 So. Halsted St.
Trečiadienį liepos 26 d. 10:00 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 

į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Adomo Maskoliūno giminės, draugai ir pažįstami nuo

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

Nuliūdę lieka:
BROLIS IR GIMINĖS

Laidotuvių Direktorius Povilas J. Ridikas. TeL YArds 7-1911

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITES naujienose
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Šachmatu simultonas su meisteriu Tautvaiša

šachmatų simultanas 
Gintaro vasarvietėje

Union Pier, Mich. — šešta
dieni, liepos 15 d., Gintaro va
sarvietėje, po ošiančiais ąžuo
lais ant Michigano ežero kran
to susirinko Union Her šach
matininkai išbandyti jėgas 
prieš mūsų šachmatų meisteri 
Povilą Tautvaiša. beatosto
gaujanti Gintaro vasarvietėje. 
Puikus oras ir graži aplinka su
traukė gausų būrį varžovų ir 
žiūrovų. Malonu buvo stebėti 
meisteri ramiai besišypsanti 
ir lošianti partijas prieš: Leo
ną Dapkevičių, Kostą Valdi, 
Gabrielių Rudavičių, Edmun
dą Rudavičių, Pauliuką Sidrj 
(9 metų), Darguži, Kostą Ste- 
ponkų, J. Karoli Avižienj,, Ka
ži Astą ir Antaną Klimavičių. 
Po atkaklios kovos meisteris! 
Tautvaiša simultaną laimėjo 
7Y2 prieš21X>. Edmundas Ra- 
davičius.ir Karolis Avižienis iš
plėšė pergales ir laimėjo po 1 
tašką. Gi Antanas Klimavičius, 
pradžioje padaręs klaidą gal
vojo apie pasidavimą, tačiau 
pasiryžo tęsti partiją toliau ir 
ją baigė lygiomis, tuo būdu lai
mėdamas pusę taško.

Ponai Karaičiai Gintaro sa

vininkai, nesigaili darbo ir 
laiko stengdamiesi paįvairinti 
vasarotojų nerūpestingas die
nas. Apsistoję Gintare vasaro
tojai yra patenkinti savininkų 
rūpestingumu ir maloniai pra
leidžia atostogų laiką.

V. Mašiotienė

KALTAS ALKOHOLIS
Daktaras sako ligoniui alkoho

likui :
— Tavo nelaimės kaltininkas 

yra alkoholis.
— Tai, ačiū Dievui, — apsi

džiaugė ligonis, — nors vienas 
žmogus surado tikrą kaltininką! 
0 iki šiol man visi sakydavo, kad 
aš. pats kaltas.

ŽINO SAIKĄ
Buvo didelis balius. Vyrai gė

rė, kiek norėjo. Į paryti keletas 
smarkesniųjų nuvirto po stalu. 
Gyvas dar liko vienas, ir tas ap
sidairė, žvilgterėjo Į miegančius 
savo draugus ir filosofiškai ta
rė:

— Vieno didelio dalyko aš 
jiems pavydžiu. Jie visada žino, 
kada reikia sustoti gerti.

SKAITYK PATS IR PARAGINS' 
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

Į
Jau kuris laikas atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 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, pirmoj 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios/Įsteigti laikraščiai, kurių viso ‘buvo 121, 41 teatro draugja, 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 
Orderi

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST„ CHICAGO, ILL. 60603

Mūsų spaudoje
0 mums visko perdaug...

Edmundas Petrauskas “Tėviš
kės žiburiuose“ straipsnyje “O 
mums visko perdaug. Lietuvos 
tautiečių auka ir mūsų laikyse
na“ be kt. rašo:

“...lietuvių tautos šventųjų — 
kankinių skaičius nuo 1945 me
tų sparčiai paaugo. Neminint 
šimtų miško brolių — partizanų 
auką ir po 1945 m. ištremtųjų 

į esame liudininkais Šeškevičiaus, 
Zdebskio, Simokaičių, Simo Ku
dirkos, Romo Kalantos, antro 
ir trečio pasiaukojusio lietuvio, 
keleto šimtų Kauno jaunuolių — 
studentu tragedijų. Tai tiek 
bent žinomų, o kur nežinomi! Tai 
ne medžio stulpai , žmonės! Gyvi 
žmonės!

O mums visko perdaug. Per
daug kalbų ir kankinių. Perdaug 
(bet neužtektinai) turime ir per
daug reikia duoti. Perdaug pirš
tą bendruomeniniam darbui pa
judinti, perdaug įvairios lietuviš
kos veiklos ir spaudos... Paklaus
kime save, ar prieš 31 metus ne
turėjome taip pat perdaug lai
mės pavėluoti i galvijinius vago
nus? šiandien tik usnys ir smil
gos, slepiančios brutaliai sunai
kintų gyvybių paslaptį, tebūtų 
mūsų paminklai.

Tuometinės mūsų sutryptos 
tautiečių aukos buvo tautos ir 
jos vaikų, okupantų ir savųjų 
parsidavėlių jėga sunaikintos 
aukos, šiandien po 27 metų “pa
laimingo” sovietinio gyvenimo 
sovietinėje sistemoje brįstanti 
ir jau subrendusi lietuvių karta 
savo noru aukojasi, aukoja savo 
jaunas, daug žadančias, šviesias 
talentingas gyvybes. 27 metai 
— jiems buvo triuškinančios 
priespaudos metai, o mums at
rodo lyg vis lengvėj antis gyve
nimas privedė prie baisaus, su
krečiančio, šiurpaus rezultato — 
savanoriškų kankinių. Tai jau 
aukščiausia, finalinė auka, ku
ria desperatiškai siekiama pa
saulio ir mūsų dėmesio. Tas ne 
lietuvis, kuris nenori girdėti su
rakintos tautos šauksmo “Lais
vę Lietuvai!” Niekad taip aiš
kiai ir konkrečiai neskambėjo Pa
trick Henry plačiai žinomas šū
kis, kurios realumą tik paverg
tieji tesupranta ir Įvertina:

Is life so dear or peace so 
sweet as to be purchased at the 
price of chains and slavery? For
bid it Aimighty God! I know 
not what course others may 
take, bet as for me, give me li
berty or give me death!

TRUMPA!

— Lietuvos Generalinė Kon
sule J. Daužoardienė kalbėjo 
centrinio Rotary One Klubo 
priešpiečiuose antradienį, lie
pos 18 d. Sherman House vieš
butyje. Kalbai, užvardintai 
“Lithuania a Captive Nation”, 
buvo skirta pusvalandis laiko. 
Konsulė-kalboje trumpai per
žvelgė Lietuvos istoriją, atsi
kūrimo — nepriklausomybės 
periodą, okupaciją, ir ilgėliau 
apsistojo prie dabarties — pri
mindama laisvės siekusius S. 
Kudirka, Simokaiėius, Bražins
kus, 17,000 parašų peticiją 
Jungtinėms Tautoms R. Kalan
tos ir kitų pasiaukojimus, ir 
dabartinę Lietuvos būklę so
vietų vergijoje. Publikoje, ku
rios buvo virš 400, buvo Uru- 
guajaus konsulas F. Stungevi- 
čius, Australijos ir Korėjos 
konsulai, ir p. Ant. J. Rudis su 
jo kviestais svečiais: Kun. P. P. 
Ciniku, Kun. J. Juozapaičiu, 
ALT Prez. Dr. K. Bobeliu ir L. 
Šimučiu.

— Ketvirtadienį, liepos 20 d., 
Mokslo ir Pramonės Muziejaus 
Viršininkai pakvietė 22 tautų 
atstovus į vakarienę ir pasita
rimą dėl įvyksiančių Muzieju
je Kalėdinių programų ir eglu
čių parodos. Lietuviams šįmet 
skirta gruodžio 7 diena. Pasi
tarime dalyvavo Lietuvos Gen. 
Konsule J. Daužvardienė, Eval
das ir Vanda Radavičiai ir Pra 
nas ir Eleonora Zapoliai. P. Ra 
davičienė pirmininkauja “Eg
lyno Snieguolėms” — grupei 
moterų ir merginų, kurios sa
vo darbu ir lėšomis kasmet pa
puošia žavingąją lietuvių eglu
tę. Zapoliai yra mokytojai jau
nųjų Lietuvos Vyčių, kurie vėl 
atliks programą vaizduojan
čią lietuviškus švenčių papro
čius, tradicijas, muziką ir šo
kius. Lietuviai Muziejuje šiose 
programose dalyvauja 31-mi 
metai.

— Prel. P. Ragažinskas, San 
Paulo Lietuvių parap. klebo
nas, lanko didesnes lietuvių 
apylinkes Amerikoje ir Kana
doje kviesdamas dalyvauti P. 
Amerikos lietuvių kongrese 
1973 m. vasario mėn. Jis yra 
rengimo komiteto pirmininkas. 
Tuo laiku Brazilijoje yra vasa
ra — turistu sezonas. Lietuvv- 
bės išlaikymo klausimai bus 
pagrindiniais konferencijos tiks 
lais.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių R.ikia

Applications now being 
accepted for:

Cocktail Waitresses, Hostesses, 
Dancers, Go-Go, Strippers, 

Exotics, 
also Models

5150 to $400 '
FULL TIME, PART TIME

At least 18 years of age
Call 2 P.M. to 8 PM. Daily

Ask for Mr. Pixley 
943-3225

REIKALINGA vyresnio amžiaus mo
teris prižiūrėti mokyklos amžiaus 
vaiką vakarais. Gyventi vietoje gero
je apylinkėje. Tel. 652-2683 iki 3 v. 
popiet.

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

PART TIME 
Evening — 2nd Shift 

4:45 P.M. to 9:15 P.M. 
EXPERIENCED 

478-0633

GENERAL OFFICE 
LINCOLNWOOD 

Variety of interesting duties, typing. 
Must be higschool graduate. 

Liberal company benefits. 
Call Mr. POBLOCKI, 675-5050.

BURROUGHS CORP. 
6865 LINCOLN AVE. 

An equal opportunity employer

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

LOOP RESTAURANT
CAPACITY 350.

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

973-4770
Mr. STARK

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

BRIDGEPORTO APYLINKĖJE 
IŠNUOMOJAMI

2 kambariai 2-me aukšte iš priekio 
pensininkams arba dirbantiems vy

rams. Galima naudoti virtuvę. 
Skambinti po .5:30 vai. vak iki 

9:00 vai. vak. 
TEL. 3264154

Vidugiris, kuris su suvažiavi
mui ruošti komiteto pirminin
ku inž. S. Bačkaičiu ir to ko
miteto nariais apsvarstė suva
žiavimo programą. Programa 
numatyta įvairi. Ji bus Įdomi 
ne tik inžinieriams, bet ir vi
suomenei. (Pr.)

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

REAL ESTATE
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui
REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

1 VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA j

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — ,'PRospect 8-2233

STORE &
4 APARTMENTS

2419 WEST 63RD STREET

12 years old. 
Off street parking. 
For sale by owner.

434-2200
FOR SALE BY OWNER 3 bedroom 
brick, 1% bath, kitchen with dining 
area, full basement partly finished. 
Built-in oven & range. 2 car garage. 

Midway vicinity.
Phone LU 2-0094 after 2 P. M.

CALIFORNIA SUPER SERV1CB
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups Ir t. t.
4124 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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, III. 

TEL. — 776*5888
Anicetas Garbačiauskas, sav.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

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

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas {vairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
* __ 1__

r- 1
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

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.

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

I 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

I 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 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
h i -Tir n r

— švento Kazimiero Lietu
vių kapinių sklypų savininkų 
gegužinė Įvyks 1972 m. liepos 
30 d. 12 vai. dieną, Onos Bruz- 
gulienės sodyboje, prie Lietu
vių Tautinių kapinių. Prityru
sios šeimininkės pavaišins ska
niais lietuviško skonio valgiais. 
Ištroškusiems atsigaivini veiks 
sunkiųjų ir lengvųjų gėrimų 
baras, šokiams gros žinomas 
ir visų mėgiamas Jurgio Joni
ko orkestras. Bus dovanų pa- 
skirstimas ir kitų pramogų. 
Atvykite su šeimomis kartu su 
mumis praleisti kelias 
das gražioje gamtoje ir 
me ore. Atvykite, būsite 
kinti, nesigailėsite.

valan- 
gryna- 
paten-

• Libanas paskolino be nuo
šimčių 3 milijonus dolerių Chi
cagos juodiesiems musulmonams 
(mahometonų tikybos negrams) 
naujai mečetei pasistatyti.

f — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — TUESDAY, JULY 25, 1972

— Dr. D. Giedraitis išrinktas 
Illinois Lietuvių Gydytojų Drau 
gijos pirmininku dr. K. Pem- 
kus — vicepirm. dr. A. Paulius 
— sekr., dr. J. Plikaitis — ižd., 
dr. R. Vienužis — valdybos na
riu.

— Šveicarijos Lietuviai su
ruošė Zuericho mieste gedu
lingas pamaldas už Romą 
Kalantą, susideginusį Kaune 
siekiant Lietuvai laisvės. Ten 
kilo visuotinas lietuvių sąjūdis 
Įvairiais būdais dirbti dėl Lietu
vos laisvės.

— Helen Samas atvyko iš Flo
ridos į Chicagą aplankyti savo 
sergantį dėdę Ipolitą Petraitį 
ir kitus gimines. Apsistojo ir 
bus apie 10 dienų pas brolį 
Frank Alis - Ališauską, buvusį 
kadaise bokso trenerį ir teisėją.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

KNYGOS ANGLŲ KALBA
A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. Čikagletės įspūdžiai oka 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.
J. Jasmines, A KISS IN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotykiu 

aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista. 
150 psl. Kaina $2.50.

KristlĮonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poeto 
Nado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK V 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.00. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas ir 
kitas knygas gahma įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidą.

1739 South Halsted Street, Chicago, I1L 60608

HEATING CONTRACTOR 
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
perstatau senus visu rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, 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

DEL AUKŠTOS KOKYBĖS. KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMU 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

— Stan Domikaitis ir John 
Yerkes išrinkti Į Marquette Par 
ko apylinkės All - Star jaunučių 
beisbolo rinktinę, kuri šią sa
vaitę žais su atitinkamo lygio 
komandomis. Miesto meras 
Richard J. Daley tą laikotarpį 
paskelbė beisbolo savaite, 
kviesdamas gyventojus domė
tis jaunimo sportu ir paskelb
tomis vasaros programomis 
Chicagos miesto parkuose.

WEATHER FORECAST 
>nd Fire Danger Rating

WTATMEl F»E tUNftCT

TEMPERATUtt
I LOV

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Tai.: REpublIc 7-1941

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVI.

(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms.

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

M. A. g IM K U S
Real Estate, Notary Public 

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

kitoki 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

h&tp your 
HFART FUNdV 
help your HEART

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

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

Mh. 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
rių — 2 miegami. Centralinis oro 
šildymas. Garažas. Dideli kamba
riai, naujai'išdažyti 64-ta ir Sacra
mento. — 24,500.

5 KAMBARIŲ — 3 miegami, 10 
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

NAUJAS 8 BUTU NAMAS po 3 — 
4% kamb. Marquette Parke. $15,000 

pajamų. Mainys į mažesnį.
Kam reikia 4% kamb. buto, veikite 

greitai, nes jis yra dabar laisvas.
HE 4-2323.

KEISKITE PINIGĄ Į NAMUS
8 KAMBARIŲ 1% aukšto 16 metų 

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

5^ KAMBARIU MŪRAS..* Gazojil- 
dyn«^t^tMinfs air-cond. ir Įreng
tas Beismąhtas. 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. Marouette Parke. $44.900.

2 AUKŠTU 2 BUTU 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 BUTŲ 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

F H6MČ INSURANCE
Call: Frank Zapolis 
3208’/i W. 95th St.

GA 4-8654




