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Imigracijos įstaiga nebepajėgia sukontroliuoti ,
WASHINGTONAS. — Nelegaliai į Jungtines Valstybes imi

gruojančių svetimšalių problema darosi nebeįmanoma sukontro
liuoti, pareiškiama oficialiame valdžioš pranešime. GAO (Gene- 
-ralinė Atskaitomybės Įstaiga) rekomendavo, kad Kongresas už
draustų darbdaviams samdyti darbams nelegaliai į JAV atėju
sius ir darbo ieškančius svetimšalius.

“Imigracijos ir Natūralizaci
jos Įstaiga (INS) tos proble
mos nebepajėgia sukontroliuo
ti”, pareiškiama GAO praneši
me. Susektų nelegaliai ątėjusiu 
i šį kraštą svetimšalių iš 200,- 
000 1968 metais padaugėjo iki 
daugiau kaip 500,000 1972 me
tais. Didžiausia tokių dauguma 
yra meksikiečiai. Vien Miami 
srityje pernai buvo susekti 5,656 
nelegalūs svetimšaliai, kurių 
daugumą sudarė meksikiečiai ir 
britų pavaldiniai iš Vakarų In- 
dijų.

Dėl tokio antplūdžio, Imigra
cijos ir Natūralizacijos įstaiga 
buvo priversta savo pareigas su
lėtinti, dėlto daugumoje atvejų 
tokiems ateiviams buvo leista sa
vo noru grįžti į savo kilmės kraš
tus nekeliant jiems kriminali
nių bylų. Rezultate nelegali imi
gracija dar labiau padidėjo: 
1971 ir 1972 metais INS susekė 
jau apie 900,000 nelegalių sve
timšalių. Iš jų mažiau kaip trims 
nuošimčiams buvo iškeltos by
los ir tik apie 4 nuošimčiai buvo 
deportuota, GAO rado, kad 31 
nuošimtis pernai sugautų ne- 
legalių'ateivių buvo atvykę ant
rą ir daugiau kartų, o kai kurie 
net iki 10 kartų.

Paskutiniais metais žymiai 
padidėjo svetimšalių įgabeni- 
mas šmugelio keliu už atlygini- 

. mą. Pranešime rašoma, kad nuo 
1966 metų pagautų šmuglerių 
skaičius pedaugėjo 368 nuošim
čiais. šmugleriai ima po $300 už 
pagelbėjimą pereiti per sieną 
iš Meksikos į JAV-bėse ir pa
siekti žemės ūkio ir pramonės 
sritis Kalifornijoje, Idaho, Illi
nois ir Floridoje.

INS pranešime nurodoma, kad 
pernai daugiau kaip 440,000 ne
legalių svetimšalių arba 87 su
sektųjų arba turėjo darbus ar
ba darbų ieškojo. Iš 192,000 ar
ba 43 nuošimčiai dirbančiųjų ne
legalių ateivių apie 90,000 dirbo 
žemės ūkyje, o 102,000 dirbo in
dustrijoje arba biznyje.

Nelegalūs svetimšaliai paima 
darbus, kuriuos galėtų turėti 
JAV-piliečiai, rašoma INS pra
nešime.

IŠ VISO PASAULIO
EUGENE, Oregon. — Moksli

ninkai pradėjo išbandyti dirbti
no apvaisinimo metodą kaip prie
monę išgelbėti ir išlaikyti kai 
kurias jau išnykstančias gyvu
lių veisles. Oregno universiteto 
veterinaras Dr. Stevens Seager 
dirbtinu apvaisinimu jau susi
laukęs kelių vilkiukų ir dviejų 
ocelotų (leopardinių kačių). 
““Zoologijos sodai turi didesnę 
pareigą negu tik žvėris žmonėms 
rodyti”, pasakė Dr. Seager.

SOUTHEND, Anglija. — Trys 
plėšikai padarė klaidą, kurios jie 
kol mirs neužmirš. Jie užpuoli
mui pasirinko netikusią auką, į

Kambodijos vaizdai: kariuomenės šarvuotas transportas plentu Nr. 4 traukia prieš komunistus 
į frontą, kai civiliai pabėgėliai palikę deganti savo kaimą bėga tolyn nuo fronto.

PREZIDENTUI BUVO PRANEŠTI 
FAKTAI APIE WATERGATE BAL. 15 
WASHINGTONAS. — Buvęs generalinis prokuroras Richar-

pareikalaudami pinigų iš 28 me- das Kleindienstas sutinka liudyti šią savaitę, kad jis šių metu 
tų amžiaus boksininko Malcolm balandžio 15 d. pateikė prezidentui Nixonui visus faktus apie 
Palmerio, kurs iš dešinės ir kai- Watergate kvotą ir išėjo įsikinęs, jog Nixonas iki tol nežinojo 
rėš visus tris plėšikus paliko ąu- nuslėpimo. Iš kvotai artimų sluoksnių pranešama, jog Kleindiens- 
tomobilių pastatymo aikštėje ant pasakysiąs senato Watergate komitetui, kad faktus apie įsi- 
žemės be sąmonės gulint. | laužimą į demokratų būstinę ir jo slėpimą sužinojęs išvakarėje, 

CALIPATRIA, Calif. _  šis Prieš esamas pas prezidentą. Informaciją gavęs iš H. E. Peter-
2,500 gyventojų miestelis, esąs 
184 pėdas žemiau jūrų pavir
šiaus, laikomas žemiausiu visa-

STROPIAI SAUGO LĖKTUVUS
Amerikiečiai studijuoja Izraelio lėktuvy 

ir aerodromu modernias apsaugas
ATĖNAI, Graikija. — Sekmadienio vakare keturi ginkluoti 

arabai bandė įsibrauti į du lėktuvus, pasiruošusius skristi į Izraelį, 
bet pabijojo. Arabai bandė įsibrauti į Amerikos Trans World 
Airlines didelį lėktuvą, skrendantį į Telavivą, bet jiems nepavyko. 
Stropus ir gerai ginkluoti lėktuvų sargai izraelitai jų būtų neįleidę.

Reikalauja teisti 
prezidentą

WASHINGTONAS. — Atsto
vas Robertas Drinanas (D., 
Mass.), katalikų kunigas, yra 
įteikęs atstovų rūmams rezoliu
ciją, kuria reikalauja teisti (im
peach) prezidentą Nixona. Kad 
rezoliucija nemirtų komitete, 
Drinanas iškelsiąs ją į rūmų po
sėdį, kai atstovai susirinks po 
atostogų.

Atstovas daro mažą nuolaidą, 
kad jei ir nebūtų prezidentas tei
siamas, tai bent turėtų būti pa
darytas klausinėjimas.

CAIRO, Egiptas. — Rugpjūčio 
5 dieną Libijos sostinėje Tripoly 
prasidėjo tarp Egipto ir Libijos 
pasitarimai dėl unijos tarp 
šių dviejų arabų valstybių. Poli-

Tada teroristai suėjo į lau
kiamąjį, kuriame buvo daug 
žmonių, paleido automatinį šau
tuvą ir užmušė 3 skristi besiruo
šiančius keleivius, o 50 sunkiai 
sužeidė. Tuo pačiu metu, kai du 
teroristai šaudė į nieko dėtus 
keleivius, vienas teroristas pa
leido rankinę granatą iš antro 
aukšto, kuri dar didesnį žmonių 
skaičių sužeidė. Teroristai sau
valiavo aerodrome dvi valandas. 
Jie suvarė visus sveikus kelei
vius į užkandinę. Ten juos pra
laikė dvi valandas, o vėliau lei
do jiems išsiskirstyti.

Tuo tarpu graikų policija ap
supo visą aerodromą? ir suėmė 
visus tuo metu aerodrome bu
vusius teroristus. Policija su
ėmė abu, kurie automatiškai re
volveriais šaudė į beginklius ke
leivius, ir suėmė dar du arabus, 
šaudymo metu buvusius aero
drome. Arabai prisipažino, kad 
jie yra palestiniečiai, bet neno
ri jie pasakyti, kuriai teroristų 
grupei jie priklauso. Izraelio po
licija, pajėgianti atidžiai sekti 
arabę - susisiekimo priemones, 
tvirtina, kad Atėnuose pasikėsi
nimą prieš nekaltus keleivius pa
darė vadinamoji “Rugsėjo 9” 
grupė, kurios centre yra Liba
ne.

Allende su kariais

SANTIAGAS. — Čilės prezi
dentas Salvadoras Allendė su
teikė plačias teises kariuomenei, 
kad krašto autobusai ir taksiai 
vėl pradėtų riedėti, nes krašte 
labai paaštrėjo maisto ir dega- 

1 lų krizė. Jis suteikė kariuome
nei galią rekvizuoti autobusus 
ir taksius, jei jie nepradės važi
nėti po trijų dienų. Streikuoja, 
45,000 sunkvežimių. Streikas 
truko jau vienuolika dienu, ir 
pradeda ryškėti jo rezultatai: 
maisto dalykai pūva uostuose ir 
sandėliuose.

Žada pagriežtinti 
kovą su kriminalu 
WASHINGTONAS. — JAV 

general prokuroras Elliott -L. 
Richardson pirmą kartą po pa
reigų prieš porą mėnesių perė- 
mimio paskalbėjime su spauda 
pareiškė, kad valdžia iki šiol ne-. 
išvystė efektingų priemonių ko-, 
vai su kriminalu ir kad jo pirma
sis uždavinys bus tuos trūku
mus pašalinti.

Pastebėjęs apie trūkumus ko
voj e su kriminalu John Mitchell 
esant gen. prokuroru, Richard
son pasakė, kad ieškant kelių ir 
priemonių kriminalui išrauti, 
pirmiausiai reikia žinoti kiek“ 
daug yra to kriminalo. FBI kri-. 
minalo indekse yra tik maža da-f 
lėlė apie visame krašte vyks
tančias žmogžudystes, prievarta
vimus ir vagystes. Richardson 
žadėjo greičiausiu laiku paskelb
ti visų nusikaltimų duomenis iš 
praeitų 1972 metų.

“Mes neturime reikalingo me
chanizmo viso vykstančio krimi
nalo apimmčiai pavaizduoti”, pa
sakė gen. prokuroras. "Mes tu
rime FBI indeksą, kuriame su
žymėti skaičiai nusikaltimų, už- 
rekorduotų policijos dokumen
tuose, bet bendrai yra žinoma, išskristi du keleiviniai lėktuvai 
kad tik maža dalelė piktadarys
čių tėra pranešama policijai”.

Budistas meldžiasi 
už Marilyną

Nuteistas seržantas

ČIKAGA. — Buvęs policijos 
seržantas Stanley B. Robinsonas 
rastas*“ kaltas, kad, būdamas 
“smogiamojo dalinio** nariu, nu
žudė du žmones už atlyginimą 
ir išreikalavo $300 iš vieno nar
kotikų pardavinėtojo.

Federalinio distrikto teismo 
prisiekusieji teisėjai rado, kad 
dėl tų pačių kaltinimų suspen
duota W. H. Holliveris nekal
tas, bet rado narkotikų pardavi
nėtoją W. H. Taylora esant kal
ta samdžius Robinsoną užmušti 
vieną žmogų.

Federalinis teisėjas atšaukė 
Robinsono $250,000 užstatą dėl 
tos priežasties, kad jis pavojin
gas visuomenei. Nuteistieji turi 
30 dienų laiko apeliacijai. Ne
nustatyta data sprendimui pa
skelbti. Robinsonas ir Tayloras 
galėtų būti nuteisti kalėti iki 
gyvos galvos. Prisiekusiems tei
sėjams pirmininkavo buvęs po
licininkas Teodoras I. Stanulis.

seno, generalinio prokuroro padėjėjo, kuriam buvo pavesta da
ryti kvotą. Posėdis trukęs iki 5 v. ryto.

Praslinkus trims valandoms mitetui baigiant kvotos pirmą- 
_. Manoma 

juos liudysiant, kad Nixonas 
niekada neliepė jiems trukdyti 
teisingumo departamento veda
mos kvotos ir kad Kleindiens
tas įsakė federaliniams tardyto
jams vesti nuodugnią kvotą.

Komitetas šiandien klausinė
ja buvusį laikiną FBI direktorių 
L. Patricks Gray, kuris sunaiki
no su Watergate susijusius do
kumentus, priklausiusius E. Ho- 
wardui Huntui ir buvusius laiko
mus Baltuosiuose Rūmuose.

Šią savaitę Nixonui prieš akis 
yra dvi teismo bylos, kuriomis 
stengiamasi priversti išduoti 
slaptas juosteles su įrašytais pa
sikalbėjimais Watergate reika
lais.

Senato komitetas ir atskiri jo 
nariai teigia, kad prezidento va
dinamoji egzekutyvinė .privile- 

vo 21 d. gija negali būti naudojama nu-
Kleihdienstas ir Petersenas bus sikaltimams slėpti. Tuo reikalu 

paskutiniai liudininkai, prieš ko- teks laukti teismo žodžio, i _________ _

me Vakaru pusrutuly. Miesteliopo -posįdžioįKleindienstas pa- Jį fazę šią savaitę.
meras Ed Rademacher net juo
kauja, kad išlipęs iš savo mies
telio jaučiasi kalnų oru kvėpuo
jąs. Rytų pusrutulyje žemiau
sias yra Peri co ;— 800 pėdų že-. 
miau jūrų paviršiaus.

MIAMI (UPI). — Buvęs Ku
bos diktatorius Fulgencia Batis
ta, sulaukęs 72 metus amžiaus, 
praeito sekmadienio naktį mirė 
nuo širdies smūgio Ispanijos pa
jūrio rezorte. Buvę Batistes 
artimi draugai Mr. ir Mrs. Or
lando Piedra, gyvenantieji Mia-j, 
mi, pirmadienio rytą anksti ga-Į 
vę žinią, kad Batista mirė šir-i 
dies liga Marbella viešbutyje Vi-’ 

’duržemio pajūry netoli Malagos.
CHICAGO. — Sekmadienį rug-1 

piūčio 5 d. šv. Marijos Nazare-*

tinėTsa'jungos'ir AmSta Gi? istoriją papasakojęs pre- 
zidentui anksčiau, būtent, ko-

skambinb Nixonui ir susitarė su
sitikti su prezidentu po sekma
dienio pamaldų Baltuosiuose Rū
muose.

Sakoma, Kleindiestą pareiš
kus, kad “Prezidentas buvo nu
stebęs. Jo .reakcija buvo tokia, 
lyg jis tai girdėtų pirmą kartą, 
o jei ir buvo ką girdėjęs, tai tik 
vieną dieną anksčiau”.

Tas pats šaltinis pasakė, kad 
Petersenas patvirtintų Klein- 
diensto pateiktąjį pareiškimą. 

j’Kaip žinoma, Kleindienstas atsi
statydino balandžio 30 d., saky
damas, kad jis esąs per artimas 
kai kuriems pagrindiniams by- 

' los asmenims.
Į Atleistas Baltųjų Rūmų tarė- 

ti'etės“ ligoninėje mirt'L^nkuTauJ j“;“ 
tinės Sąjungos ir------------------
kų Kongreso steigėjas ir buvęs 
pirmininkas Kazimieras Rozma- 
rek sulaukęs 76 metus amžiaus. 
Pensilvanijoje gimęs Rozmarek 
nuo 1939 iki 1967 metų buvo 
Lenkų Tauti nės Sąjungos, o nuo 
1944 iki 1968 metų dar ir Ame-j“1 
rikos Lenkų Kongreso pirminin
kas. Per tą laiką minėtos orga
nizacijos apjungė 6 milijonus 
lenkų kilmės amerikiečių, rei
kalaujančių demokratijos ir lais
vės Lenkijai ir kitoms komunis
tų pavergtoms tautoms.

LYGINANT SU VAK. EUROPOS KRAŠTŲ 
JAV INFLIACIJA YRA TIK MENKNIEKIS

JAV-bėse infliacija per metus krinta apie 3%, 
o Europos valstybėse tarp 7 ir 14 nuošimčių

LONDONAS. — Tegul ir maža paguoda amerikiečiams, 
infliacija būtų galėjusi būti daug blogesnė. Daug blogesnė 

CHICAGO. — Drake viešbu- yra Vakarų Europoje, kaip praneša AP. Didelėje daugumoje algų 
tyje prasidėjo metinė Nacionali- (ir kainų kontrolė Vakarų Europoje mažiau tesisekė negu Jungti
nė Legislatyvinė Konferencija, nėse Valstybėse. Infliacija Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, 
į kuria yra suvažiavę daugiau Italijoje, Danijoje ir Suomijoje tebėra blogesnė negu Jungtinėse 
kaip 1,400 valstijų legislatorių (V alstybėse.
(seimų narių). Buvo prašytas j' Kontrolės dėka infliacija JAV 
prezidentas R. Nixonas atsilan- metų bėgyje pasiekė'tik truputį 
kyti ir pasakyti pagrindinę kai- .žemiau kaip 3 nuošimiai, tai yra 
bą, bet patirta, kad prezidentą į mažiau kaip pusė Vakarų Euro- 
atstovaus jo padėjėjas Baltuo- jpoje.
siuose Rūmuose Melvin Laird ir
buvęs Colorado gubernatorius riausybė praeitų metų lapkričio 
John Love. Kalbas pasakys se- mėnesį pasekė prezidento Nik- 
natorius Hubert Humphrey, kurį (šono pavyzdį ir įvedė griežtą al- 
Niksonas nugalėjo 1968 metų gų ir kainų kontrolę, kokios nė- 
prezidento rinkimuose, be te kai- ‘ ra buvę taikos metų istorijoje.

bet
ju

Britanijoje, "pavyzdžiui, vy-

S1Ų uviejŲ araoų vaistymų. run- ithmiiiuuoc, w

tiniuose sluoksniuose turima įs- bės Atstovų Rūmų mažumos va-,Bet infliacija per metus nubėgo 
pūdžio, kad Egiptas tose derybo- das Gerald Ford (respublikonas 9 nuošimčiais, ir Šiemet tebėra 
se linkęs elgtis lėtai ir atsargiai, iš Michigano) ir kt. •< ” ‘ ‘|9.2%. F ”j9.2%. Dar blogiau su maiste

kainomis: kaip pernai produktų 
kainos pakilo 3.4 nuošimčiais, 
šiemet kyla iki 15 nuošimčių. 
Britanija importuoja 51 nuošim
čius maisto ir žaliavų.

Prancūzijoje kontrolė yra sa
vanoriška ir algos ten kyla 12 
nuošimčių per metus. Ispanijoje 
ir Italijoje infliacija dar bloges
nė: pirmojoj ji iš 8.7% pernai 
padidėjo iki 12 r šiemet, o ant
rojoj -iš 8% iki 14%. Vakarų 
Vokietijoj infliacijos rates didė
ja tik po 7.8% metams.

Suiųitas 23 metų Zemod Mo- 
, hamed ir Kaire gimęs 21 metų 
Talaat Husam. Jiedu save va
dina palestiniečiais, kovojančiais 
prieš Izraelį, bet nesugebėjo pa
aiškinti, kuriais sumetimais jie 
žudė nekaltus žmones Graikijos 
aerodrome. Graikų, vyriausybė 
yra pasiryžusi imtis labai griež
tų priemonių, kad panašūs da
lykai Graikijoje nepasikartotų. 
Įstatymai liepia juos pakarti.

Už dešimties minučių turėjo

iš Atėnų aerodromo. Jie turė
jo paimti keleivius, teroristų su
žeistus ir sužalotus. Lakūnai, 
bijodami, kad teroristai neįsi
brautų į skridimams paruoštus 
didelius lėktuvus ir vėliau jų ne
sugadintų, išskrido be keleivių.

TOKIJAS. — Budistų dvasi-< Vienas lėktuvas turėjęs būti pri- 
ninkas Daikičis Terėučis, pasi- j pildytas, išskrido su 7 keleiviais 
statęs Marilyanos Monroe pa- Aerodrome viešpatavo teroristai, 
veikslą, atgiedojo maldas prieš tvarkos nebuvo, todėl lakūnai 
Gautamos Budos statulą.

Daugiau kaip 100 filmo mė
gėjų buvo susirinkę į atminimo 
maldas už Amerikos artistę,' 
orieš 11 metų mirusią nuo dide
lės miego piliulų dozės.

CUAHOGA FALLS, Ohio. — 
Teko pašaukti gaisrininkus nu
imti 85 svarų sunkumo piknikų 
stalą nuo miesto vandens depar
tamento 120 pėdų aukštumo 
bokšto. Kas ir kaip tą stalą 
ten užkėlė, nė gaisrininkų vir
šininkas nemokėjo išaiškinti.

Suomija turi algų ir kainų 
kontrolę, Danija tik kainų kon
trolę, bet infliacija abiejuose 
kraštuose siekia apie 10% per 
metus. Šveicarijos infliacija lai
kosi 8 nuošimčiais, Austrija 
8.1%, o Olandija ir Norvegija — 
7.8 nuošimčių.

pakilo ir išskrido.

TEL AVIVAS,, Izraelis. — 
(Benjamin Davis, Amerikos tran
sporto sekretoriaus pavaduoto
jas, pastudijavęs Izraelio apsau
gos priemones ne tik aerodro
muose, bet ir lėktuvuose, yra su
sižavėjęs tomis priemonėmis. Jis 
yra pasiryžęs rekomenduoti JAV 
vyriausybei pasisavinti kelias iz
raelitų naudojamas apsaugos 

' priemones. Jos yra efektyvios.
Pirmon eilėn sako Davis, ne

reikia skelbti apsaugos priemo
nių. Jeigu jas iš anksto paskel
bi, kaip tai daro amerikiečiai, 
tai užpuolikai paskelbtais prane
šimais pasinaudoja, jie pasiruo
šia tų priemonių išvengti. Izra
elitais peršviečia keleivius, įta
riamus krečia. Jie turi būdų ve
žamiems laiktams patikrinti, ar 

įkartais lagaminuose nėra sprogs

Nevykęs Hitlerio 
filmas

BONN A. — Britai pastatė 
filmą “Hitleris — paskutinės 10 
dienų”. Apie jį kritiškai atsilie
pė ponia Anna Reitsch, buvusi 
artima.. Hitlerio pagalbininkė. 
Die Welt laikraščiui rašytame ir 
išspausdintame laiške Reitsch 
sako, kad Hitlerio Berlyno bun
keris n ebuvo “grotestiška” pa
mišėlių lindynė.

Būta kaip tik priešingai, jis 
buvęs ramus, kaip kapas. Ji bu
vusi viena iš paskutiniųjų, ku- 
kuri išėjo iš bunkerio,-prieš jį 
susprogdinant. Nors filmo ga
mintojai giriasi, kad jis atvaiz
duotas “istoriškas ir autentiš
kas’, frau Reitsch teigia, kad 
filmas tėra tik geras gabalas 
bratxvurst (niekų).

-tamos medžiagos. Davis siūlys 
pasinaudoti žydų vartojamomis 
praktiškomis lėktuvų apsaugos 
priemonėmis. Svarbiausias — 
budrus sargas.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jay$mę darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

__ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. 

PREZIDENTO PLAUČIŲ UŽDEGIMAS
Ir stipriausi žmonės paguldomi ant menčių tada, 

kai dvasiškai jie kankinami. Gyvenimo tiesa

Gerojo likimo dovana šiam 
kraštui yra dabartinis preziden
tas R. Nixpnas. Didžiausiose 
audrose jis vairuoja šio krašto 
laivą galimai geriausiais keliais. 
Jį šmeižiąntieji atsakingose vįe-. 
tose esantieji užsiima menknie
kiais. O jam reikia gerinti ne 
tik savo kraštas, bet ir daugelis 
kitu vietovių.

I ig laiko puodas vandenį neša. 
Pakertamos esti jėgos /iet ir 
sve kiaušių žmonių, jei nuolat 
mediniais piūklais žmogaus jė
gos menkinamos. Pakirto liga 
ir prezidentą Nixona. Visiems 
įdomu žinoti jo ligos eigą ir iš
eitį. Tai pirma jo liga, esant 
Baltuosiuose Rūmuose. -Štai ji.-

Nelemtas ketvirtadienis

Prezidento Richardo Nixono 
liga prasidėjo pusę šešių rytą, 
ketvirtadienį, liepos 12 d. Jis 
ėmė karščiuoti ir pradėjo jaus
ti skausmus dešinėje krūtinės 
pusėje. Jis pašaukė prie lovos 
esančiu telefonu savo asmeninį 
gydytoją Walter Tkach. Po pus
valandžio šeimų gydytojas ir 
aviacijos majoras generolas W. 
Tkach nustatė paviršutinę diag
nozę: virusinė infekcija.

Vėliau tą dieną prezidentas 
vis jautė stiprius skausmus krū
tinėje ir ėmė daugiau karščiuo
ti: temperatūra pakilo iki 102 
F. Jam buvo padaryta krūtinės 
nuotrauka už kelių blokų nuo 
Baltųjų Rūmų esančiame Navy 
Regional Medical centre. Minė
tas gydytojas nustatė plaučių 
uždegimą, ir pusę dešimtos po 
pietų prezidentas buvo patalpin
tas penkių kambarių preziden
tams skirtoje patalpoje, trečiam 
aukšte, Bethesda Naval Hospi
tal. Prezidentas galėjo tą nak
tį miegoti keturias valandas, ga
vęs stiprių skausmą raminamų 
vaistų po oda.

Prezidento rytas ligoninėje

Antros ligos dienos rytą vi

Nuo
1914 metų

Midland S vings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalus visos mū 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą 
pasitikėjimą. Mes nore-, 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje
Sąskaitos aodriustos iki 

$20.000.

^V4%
’as^book Savings 

All accounts com
pounded daHy — 

paid quarterly

daus ligų gydytojo, Georgetown 
universiteto profesoriaus Sol 
Katz vadovaujamas gydytojų 
konsiliumas (pasitarimas) pa
tvirtino diagnozę, kuri buvo jau 
anksčiau nustatyta. Prezidento 
dešinieji apatinė plaučių skiltis 
buvo apimta uždegimo. Karštis 
vis laikėsi apie 102 F. Jo krau
jospūdis buvo normalus: 110 80. 
Pąprastai jo kraujospūdis būda
vo irgi normalus: 122/76. Pul
sas: 80. Kvėpavimas: 26. Pre
zidentą kankino pleuros skaus
mai alsuojant, jis neturėjo ape
tito ir bendrą silpnumą jautė.

Prezidento gydymas
Pradėta duoti prezidentui per 

burną antibiotikai, norint nuga
lėti galimą mikoplasminę infek
ciją. Pradėtas gydymas kvėpa
vimu. Duodama buvo per bur
ną skausmą raminamieji vais
tai po to, kai po stipraus krūti
nės masažo (po gydymo kvėpa
vimu toks masažas daromas) 
prezidentas ėmė jausti negeru
mus.

Gyd. Tkach neskelbė nei vais
tų vardo, net cheminio jų pava
dinimo, nei dozių. Neleido net 
medicino&žurnalui paskelbti pre
zidento plaučių nuotraukos. Bu
vo staiga nutrauktas medicinos, 
laikraščio atstovo pasikalbėji
mas su kvėpavimu gydymo spe
cialistu.

Penktadienio vakare tempera
tūra nukrito iki 100, bet gyd. 
Katz rado kairio plaučio apačio
je karkalų. Padarytoje nuotrau
koje buvo' susekta, kad ir kai
rioji plaučių pusė buvo uždegi
mo truputį paliesta. Sekmadienį 
prezidentas gerai miegojo be 
vaistų injekcijos Pirmadienį jau 
j o temperatūra buvo normali per 
yisą parą. Jo kairysis plautis 
buvo išsivalęs nuo uždegimo. De
šinysis baigė valytis. Antradie
nį gyd. Tkach pranešė, kad jis 
planuoja ligonį išleisti iš ligo
ninės penktadienį liepos 20 d. 
Trečiadienį buvo nutrauktas gy-

04* ARCHER AVEMUt 
CHICAGO, UJMOfc M32 

PHOME 254-WI

4 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

9r. Tkachas kai r. atsisveikina preiideętf igjmr, išvyks
tančią iš ligoninės. Prezidentas Nfxcmas Bgjtyfg RQmv 
>ode mojuoja jam sveikatos linkiari«m&f sugrįžęs iŠ 

ligoninės (dešinoj)

dymas. Ketvirtadienį preziden- žmoniškai maitintis: nenutukti,
to krūtinė buvo švari (plaučiai 
be ligos ženklų), jis neturėjo 
karščio, nejautė nuovargio ir 
bendro negerumo. Jis išėjo iš 
Bethesdos penktadienę išbalęs 
ir besišypsąs. Tikrai dar n e- 
nustatyta, kokie mikroorganiz
mai buvo sukėlę prezidento pir
mą rimtą 4igą, jam esant Bal
tuosiuose Rūmuose. Paimta iš
tirti (kultūros) kraujo ir nosies 
bei gerklės gleivių. Kultūros at
sakymo dar negauta.

Išvada. Visi mes saugoki
mės nusilpimo. Ne visi turėsi
me taip gerą gydymą. Už tai 
visi, ypač senesnieji, saugokimės 
nusilpimo tiek kūniško, tiek dva
sinio. Už tai imkime vienas ki
tą, gerbti — liaukimės kitas ki
tą niekinti. Tegul lietuvis bet 
kokios partijos ar relegijos pa
duoda vienas kitam ne tik ran
kas, bet ir širdis. Dabar daž
nas mūsiškis respublikonas ne
pajėgia prie vieno stalo sėstis 
su demokratu. Tik beždžionių 
galvų savininkai gali taip elgtis. 
Tik pragaro tarnai pajėgia lietu
vį, ypač daugiau geru už kitus 
prasimušantį, niekinti visomis 
keturiomis. Žydai taip nesielgia. 
Užtai jie kyla kaip ant mielių. 
Iškilęs žydas kitus aukštyn trau
kia. Juk ir pas prezidentą jų 
netrūksta. Visose srityse jie 
vyraują vien dėl to, kad neturi 
tos dar lietuviuose giliai šaknis 
suleidusios didžiausios blogybės: 
saviškiui pavydo, o syetimtau- 
čiui niekui — atlaidos.

Pasiskaityti. Medical World 
News, Vol. 14, No. 29. August 3, 
1973.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Apleisti seneliai
Klausimas. Gerb. daktare, 

prašau paaiškinti, kodėl tokia 
netvarka yra senelių namuose, 
kur vienas asmuo turi mokėti iki 
šešių šimtų dolerių per mėnesį. 
Mano sesuo tokioje be priežiūros 
prieglaudoje nusilaužė ranką ir 
dabar turi gulėti ligoninėje. To
kias prieglaudas laiko daugiau
sia pelnagaudžiai, o jie valdžios 
nekontroliuojami. Kas tada 
mums su senais tėvais reikia da
ryti, kad niekur jiems nėra pa
galbos,

Atsakymas. Visų pirma ne- 
paveskime niekam savo darbų: 
pradėkime ruoštis laimingai se
natvei nuo šiandien. Visi imki
me nuolat darbuotis pagal sa
vas jėgas. Didžiausia senesnio- 
jo nuodėmė sveikatos dalykuo
se yra jo sėdėjimas nieko nevei
kiant. Reikia įprasti į nuolati
nį kuo nors kūrybišku naudingu, 
užsiėmimą. Dabar milijonai 
vargsta senatvėje dėl sustingi
mo per užsisėdėjimą. Reikia 

vaisių ir daržovių labai daug var
toti. O tie, kurie tariasi negalį 
žalių vaisių valgyti, turi imti 
papildomų virškinimui syvų: 
skrandžio rūgštelės (hudrochlo-į 
ric acid) ir kasos (pancreas) se
kreto tabletėmis po dvi mažiau
siai, pavalgios, po kiekvieno-val- 
gio. Turim įprasti savo sveika
tą tikrintis reguliariai — ma
žiausiai kas vieneri metai. Ne
užtenka pasitikrinti — reikia pil
dyti gydytojo nurodomus. Da
bar dažnas senesnysis kreipiasi 
vidurnaktyje į-gydytoją, nes jam 
šlapimas sustojo tekėjęs. Kitas 
ateina pas gydytoją su prager
tomis kepenimis. Trecias pra
šo vaistų nuo sklerozės — visai 
nesilaikydamas tinkamo valgio 
(nutukęs) bei gėrimo, o taip pat 
savyje ramumo neužlaikąs — 
artimui skriaudas darąs.

Vien kitais pasitikėti, kad jie, 
senukus globos, yra -bergždžias '■ 
svajonė. Nėra žmogaus dabarti
niame žmoguje. Senukai apleis
ti, nors jie su valdžios pagalbą 
moka išnaudotojaEms prieglau
dose didžiausius pinigus. Išnau
dotojams tie seneliai yra aukso 
kasykla. . .

Dabar gydytojai dar sąžinės 
nepardavę žmonės, New Yorke' 
skundžiasi, kad baisus likimas' 
esti tų senelių, kurie patenka iš 
ligoninių į prieglaudas neva 
priežiūrai. Laimė esti tam se
neliui, kuris greit miršta, bent 
mažiau toks kenčia. Blogiau
siai atsitinka tiems, kurie grei
tai nesitaiso _i£ greitai nemirs-, 
ta/ Jie tampą -A^d.ęlipėnij^^pr^ ; 
kėmis ligoniniif- chroniškų- ligų 
skyriuose ir prieglaudose (nurs
ing homes), k ui Jie-.seneliai ne
gauna jokio -(ar- tik žiupsnelį), 
paskatų judėti, atsistatyti ir .sa
vo dvasiai atsigaivinti-. Iš An
glijos, Londono,.- atvyko garbės 
žyminio pasiimti gyd. Lionei Z, 
Gosiu. Jis yra United Oxford 
Hospitals, Senęlių priežiūros 
(Geriatric Medicine) direktorius. 
Jis gavo žymenį už savo, sene
lių priežiūros- srityje veiklą iš 
Daughters of Jacob .Geriatric 
Center (New Yprk),. Ten gydy
tojų susirinkime jis tyįrtjnp,, 
jog visi kalbame, kad daug yra 
chroniškai sergančiųjų, bet ne
kreipiame dėmesio darbais, kad 
yra labai daug — labai, dąug vi
sai apleistų chroniškai sergan
čiųjų. Tad Londono gydytojas, 
paaiškino, kodėl tą! dedasi. Vie
ną, kad mes užauginame kartas 
žmonių visai žmonėmis būti ne
pasirengusių sumenkusių jaus
mų savameiĮiįį temenu. Jiems 
svarbu vien sayo reikalai — į 
kitą jie žiūri tilĮ pro dolerinines 
duris. Antra, nepasirerigėm at
sakančiai gydyti senelius. Gy
dytojus rengiančios mokyklos 
Anglijoje. Amerikoje ir daugu
me kitų šalių, pagal minėtą gyd.
Cosin, yra 18 šimtmečio lyg
mens gydytojų išlavinimas yra 
pasenęs ir apleistas.

Tat tvirtindamas, gyd. Cosin 
duoda faktus: privatūs gydyto
jai ir tokios gydymo įstaigos lei
džia žmogui sunykti protiškai, 
fiziškai ir sociafiškai. Tuo bai
siau — kad apylinkėse yra prie
monių žmones laikyti visiškai 
sveikus. Yra galimybių perkel
ti į geresnes sąlygas ir atstatyti 
sumenkimą. * * •

Tą pačią karšią tiesą tvirti
na ir vienas amerikietis — iš 
University of Southern Califor
nia — Dr. Arthur N. Schwartz. 
Jis yra senesniųjų gydymo cen
tro Ethel Percy; Andrus Geron
tology Center vedėjas. Jis tvir-

kur mysy njtf'a. Po žemės drebėjimo San Fernando veteranu ligo* 
nine, taip buvę kad teko ją dinamitu susprogdinti. Čikagoje geriau.

tino, kad visos prieglaudos, visos 
ilgo globojimo senesniųjų įstai
gos tinkamai nesirūpina jų svei
kata, kad pastarieji galėtų 
džiaugtis senatve, būdami užim
ti protiškai ir socialiai. Gydy
tojai pastatomi padėtin be išei
ties — tik žiūrėti jiems tenka, 
kaip seneliai eina į nepataiso
mą negerovę. Tą neteisybę ma
to nedaugelis gydytojų, ypač to
kių, kurie žino, kaip senelius 
reikia mediciniškai globoti, ko
kią jiems pagalbą teikti prie
glaudose, namuose ir ligoninėse. 
Visi senesnius pamiršo, todėl to
kia padėtis turi taisytis tuojau.

Kol kiti, valdžia ir susipratę 
šviesuoliai, imsis reikiamų dar-
bų, mes visi turime stoti pagal
bon savo visų apleistam senam 
žmogui. Marti karti, ji nė į tą 
pusę nepažvelgia, kur yra any
ta. Vaikaičiai akis spiaųdo. To
kiam seneliui, senelei reikia So
dybos — kur galėtų lietuviškoje, 
krikščioniškoje aplinkoje senes
nieji leisti saulėtas dienas, kol 
galėdami save patys prižiūrėda
mi, o kai to negalės — jaunes
nieji Sodybą suorganizavusieji

- ~====== --------
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. A lot of people don’t 
buy U.S. Savings Bonds 
because they think it 
takes them 10 years 
to mature. Take another 
look. The old green Bond 
ain’t what it used to be. 
Now Bonds mature in

want to use that money 
right away, there’s 
a 10-year extension 
privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at just the right | 
age for you.

That’s one reason 
Bonds are so popular 

’nowadays. They’re 
simple to buy, and one 
of the surest ways to 
build a nest egg for 
something (or someone) m^menca.

UJS. Savings Bonds. 
Maturity at 5 years, 
10 months. If you don’t

Now- E Bond* pay Sntermt whan to 
of 5 yoara, 10 monQ* <4% ibe first Wrfr ar* 
replaced if lo-t, atolaa. or dwtroyad. Wjw-n nmwlad 
ca* b* caabrd at your book. Iwtrcvat « act rrhj*n* . 
atato or local iaeotop taxm, and rlortol tax bmt W 
deferred utA ndampėto*.
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Suomiai Šneiderį 
išleido Anglijon

Liepos 20 d. įvairių kraštų 
spauda paskelbė žinią, kad lietu
vis Viktoras Šneideris (Šneide
ris) guminiu laiveliu iš Estijos 
pakrantės . išplaukė į Baltijos 
Jūrą, norėdamas nuplaukti į 

talkins valgio ir priežiūros rei
kaluose. Tokios Sodybos yra 
kurtinos visose lietuvių gyven- 
vietėsę — ir tuč tuojau. Šitaip 
rodysime, kad esame lietuviai, 
žmonės ip tikri krikščionys.

Vakarų Vokieti ją. W jį i$ jū
ros Rąęrpė suomiu Ulyaa ir per
davė tavo valdžiai.’' » ,

Guv ęs tokias žinias, Vilkas 
tuojau kreipėsi į International 
Rescue Committee New Yorke 
ir prašė jo pagalbos, nes buvo
žinių, kad Suomija galintį pa
bėgėlį išduoti sovietams.

w Komitetas tuojau telegrafavo
Suomijos užs. reią. ministeriui, 

0 _ ’■ prašė pabėgėlio n eišduoti ir leis-
■ iani išvykti į Švediją iŠ kur 

Komitetas jį paimsiąs į JAV.
a , >| Jurgis Valaitis, Pasaulinės Bal

tų Santalkos vardu, tuo pačiu
I reikalu pasiuntė telegramą Suo- 
I mijos ambasadoriui Vašingtone. 
L New Yorke vokiečių kalba lei- 
i džiamas dienraštis “Staat Zeit- 
' ung und Herald”, liepos 26 d. lai
doje rašo, kad Volgos vokietis 
Viktor Schneider esąs 1947 m. 
gimęs Novosibirske, paskutiniu 
metu gyvenęs Latvijoje (čia tur 
būt klaida, jei Šneideris save suo
miams užsirekomendavo lietuviu 
arba iš Lietuvos). Dėl šneiderio 
laisvės į Suomijos vyriausybę 
dar kreipėsi JAV ir Vakarų Vo
kietijos ambasadoriai iri be to, 
pabėgėliais rūpintis komisaras 
prie Jungtinių Tautų, Princas 
Saddrudin Khan. Paskutinėmis 
žiniomis V. Šneideris esąs An
glijoje. (E)
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poezijos 
Lbndone

kas nors 
’Muzikos

$2.00
$2.00
$5.50

$5.00
$3.00

Taupymo Indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Postscriptume gale knygos ra
šoma, kad Ištiestos rankos yra 
“žmogiški svarstymai apie vi
satos Kūrėją ir visų mūsų Tėvą, 
apie pasiilgtą gimtąją žemę, apie 
žmogų ir jo buitį”.

WEIGH > 
YOURSELF

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

UNIVEST TAUPYMO 
SĄSKAITOMS.

Nederlandų spauda apie poetes 
Zentos Tenisonaitės darbus

/ IN POUNDS OR 
f KILOGRAMS
With Deposit

FKOMOUD.FAlcn.

antalogija 
nederlandų 

pasirodė

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI.

“NAUJIENOSE*

skaity
čiai būt Z 
nebus vėl- 
šis rinki- 
savo ilgą

Your choice—with deposit of S2500 or more ♦ $7.50

Your choice—with deposit of $500 or more — FREE

— Liepos 28 d. londoniečiai 
P. Parulis ir Miss Pamela Hunt 
Sukūrė šeimos židinį. Jaunasis 
yra gimęs Londone, mėgsta mu
ziką ir dažnai griežia lietuvių 
renginiuose. Jaunoji yra anglų 
tautos dukra. Jungtuvės vyko 
Corpus Christi R. K. bažnyčio
je. Jaunuosius lydėjo berniukas 
ir mergytė, pasipuošę lietuviš
kais tautiniais drabužiais. Juodu 
rankose nešėsi maldaknyges, ap
juostas ilgais mūsų tautinių spal 
vų raiščiais. Tokia jaunučių po
ra sudarė gražų vaizdą, ir visi 
dalyviai jais gėrėjosi. Po bažny
tinių apeigų ta jaunučių pora 
visą laiką buvo dėmesio centre 
ir daug dalyvių kartu su jais fo
tografavosi.

Jaunojo tėvas J. Parulis taip 
pat yra Londone gimęs ir dar 
aktyviai dalyvauja įvairiose or
ganizacijose. Abudu tėvai ir vi
si trys jų sūnūs mėgsta muziką 
ir dain ą. Jie su savo sukurta 
programa dažnai pasirodo Lon
done ir provincijos lietuvių ko
lonijose. Už tai juos myli ir yra 
jiems dėkingi visi Anglijos lie
tuviai. ....V, Vytenįetis

Your choice—with deposit of $5000 or more ♦ $20

Šileikis U. Z. portretas
Balzeko muziejaus nuosavybė

fig#
-

Your choice — with deposit of S2500 or more + S12.5

M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 
puslapiai.......................................................

Anksti miręs poetas Algiman
tas Mackus (1933 — 1964) sa
ko, kad ne tik gintaro papuo
šalai prapuola, bet ir ..., (ci
tuojama fragmentas iš Chapel

‘Pavasaris ir aš”. Kai- 
Atsp. Nida Press, 2 

Gardons, London, 
Great Britain. Mūsų 
(Draugas, Lietuvių 

Lietu- 
poeziją ir jos 
(supažindinimą 
— nederlandų 

labai palankiai

Your choice—with deposit of $5000 or more ♦ $25

po platų pasaulį. Spėjama, 
kad laisvų ir priverstų lietu
viškos kilmės emigrantų suda
ro apie vieną milijoną

Niekas nežino, kiek-lietuvių 
gyvena nederlandiškos' kalbos 
teritorijoje, bet tie, .kurie-yra 
čia, savo senos kultūros neiš
sižadėjo, kuri yra senesnė ne
gu mūsų kurios pėdsakai grįž
ta tris • tūkstančius ' metų at
gal, prieš tai, kada baiavyrai 
atvyko per Reiną žemyn...

Gintaro’ papubš&Iair7 iŠ- su
akmenėjusių medžio sakų, ' ro
do, mupis rankdarbius, jau 
egzistavusius prie Baltijos; jū
ros prieš mūsų erą. ši sena kul
tūra aiškiai atidengia šio nu
skriausto' krašto 'poezijoje.

1739 S. Halsted St., Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100

hart” 
širdį) 
dų yra jau išpirktas.

1972 m. “Nida Press” Lon
don atspausdino Z. Tenisonai
tės “XX amžiaus Nederlandų 
Poezijos rinktinę”, 175 pusi, 
knygelė. Belgų nederlandų 
kultūros ministerija užsakė 100 
egz.. šio leidinio (nors tekstas 
jiems nesuprantamas) ir pa
žadėjo 10.000 belgų frankų 
“padrąsinimo už vertimą pre
mija”. Ji išvertė A. Vaičiulaičio 
“Mūsų mažoji sesuo” (Onze 
kleine žus) kuri bus išleista 
nederlandiškai 1971 m. Baigia 
rašyti knygelę vaikams.

1973 m. Z. Tenisonaitė išlei
do savo parinktų 47 eilėraščių 
knygelę: ‘ 
na 2 dol. 
Ladbroke 
WII 2PU 
spauda 
Dienos, Dirva, Europo 
vis ir kt. Z. T. 
atliktą darbą 
vienų su kitais 
su lietuviais) 
įvertino ir apie pačią jau paty
rusią poezijos srityje debiutam 
tę J. Brazdžionis (Liet. Die 
nos) rašo: . “Jis (leidinys — 
Pavasaris ir aš ) teigia neabe 
jotiną poetės talentą” <

taupykite!

... Toli Australijoje 
skaitvs Luceberto *
ruduo” ir gal būt lietuvis eini- 

įgrantas pajus tą pačią emociją 
kurią pajuntame mes 

i darni jų eilėraščius. 
(Tenisonaitės darbas 
tui atliktas, gal būt 
nys atras savo taką, 
ilgą taką — all over the World. 
Taip rašo šiam žurnale Aldert 
Walrechl. V. Že-tis

Bet Lietuva yra gyva, nežiū
rint melancholiškų poeto Mac
kaus žodžių. Lietuva yra gyva 
nederlandų kalboje, dėka Zen
tos Tenisonaitės triūso.

... 1971 metais žurnalas “De 
Bladen voor de Poezie”, Orion 
— Desclee De Brouver, išleido 
lietuviškos poezijos vertimų 
rinkinį “Een steen he.eft geen 
hart”, trečias numeris, devy
niolikti metai, kurią sudarė Z. 
Tenisonaitė.

Po įžangos apie lietuvių li
teratūrą seka eilėraščiiai nuo 
1900 metų iki dabar. Gaila, 
kad man tenka išsirinkti, gal 
kitiems patiks- kiti, bet mane 
labiausiai sujaudino M. Jurgi
tos Saulaitytė “Broliui” ir Da
nutės Paškevičiūtės “Meilė”. 
Zentos Tenisonaitės dėka ne
derlandų skaitytojas atidengs, 
kad pas olandus jr flamus irgi 
dar rašoma poezija. Ir tai vėl 
dėka Z'. -Tenisonaitės, kurios

Z. Teniso
naitės darbus čia patiekiama 
ištrauka (vertimas) iš dvimė- 
nesinio nederlandų kultūros 
žurnalo: Ohs Erfdeel, 3 nr. geg 

birž. 1973 m. tokia antrašte: 
“Iš lietuviško į nederlandišką, 
iš nederlandiško į lietuvišką ir 
toliau po visą pasaulį.

Kažin ar atsirastų šalis, ku
rios istorija būtų pilnesnė prie
spaudos, -kaip mažos Raitijos 
valstybės Lietuvos. Lenkai, vo
kiečiai ir rusai, laisva po 1920 
m., pagaliau SSSR užimta, 
tampa jos dalim. Nuo to laiko, 
per antrą pasaulinį karą, maž
daug ketvirtadalis gyventojų ap

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir paiūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.
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Jonas Gailius: Ištiestos ran
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“Nida Press

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:

K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai jrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl. _______
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl______________ ______________
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl., Įrišta — S3.00, minkštais vir
šeliais — 52,00; II dalis, 225 psl., įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ____ __ _________________

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai Įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais_ _________ __________________________
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl. ........... ............ ............
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psL _____ ___ __ ______ ____________
-Janma Narūne, TRYS IR /IENA, jaunystės atsiminimai.

1971 metais pusirudt- Zentos Kaip gražiai atsiliepia neder- 
Tenisonaitės lietuvių poezijos landų spaudą apie 
vertimų rinkinys nederlandų

“Een Steen beefl geen
(Akmenėlis turi šaltą
šis rinkinys nederlan-

jos lietuvių skautų susiorgani- 
zavimas ir jų stovyklos. Prisi
menama antroji skautų stovyk
la, įvykusi 1938 m. nepriklauso
moje Lietuvoje, oro skautai ir k. | kalba

— Nidos knygų klubas išleido 
“Krilovo Pasakėčias”. Vertė V. 
Petraitis.

Anglijos naujienos
— Liepos 14 d. Birminghame 

buvo suruoštas Lietuvių katali
kų bendrijos sąskrydis. Pagrin
dinę paskaitą lietuvių ir anglų 
kalbomis skaitė J. Johnstonas. 
Meninę dalį atliko iš aplinkinių 
kolonijų atvažiavęs lietuvių jau
nimas ir senimas. Dalyvavo 
apie 300 žmonių. Sąskrydis vy
ko lenkų katalikų salėje. Teko 
nugirsti lietuvių nepasitenkini
mą, kam lenkai turi savo salėje 
pasikabinę Vilniaus Triesto ženk
lą, Argi lenkai dar vis be Vil
niaus ir Wlovo nenurimsta?

— Nottinhame palaidotas Jo
nas Kasperaitis. Velionis buvo 
kilęs iš Jurbarko apylinkės. Pa
skutiniu laiku gyveno Notting- 
hame. šių metų gegužės mėn. 
pabaigoje buvo dingęs iš savo 
namų ir tik liepos mėnesyje jo 
lavonas buvo rastas elektros jė
gainės užtvankoje. Mirties prie
žastis nenustatyta.

— Liepos 22 d. Londono lie
tuvių parapija suruošė išvyką į 
Aylesfordą, kur yra Kento pro
vincijos žmonių mėgiama Mari
jos šventovė. Diena pasitaikė 
graži, tai pasimeldus dar buvo 
laiko ir atsigaivinti švariu lau
kų ir miškų oru.

— Liepos 28 d. Anglijos lie-, 
tuvių skautai suvažiavo stovy
klauti į Lietuvių Sodybą. Jie ten 
stovyklaus apie savaitę laiko. Ta 
proga į sodybą atvyko ir daug 
lietuvių atostogautojų.

— Dalis “Europos Lietuvio” 
30 numerio yra skirta skautams. 
Straipsnyje paliečiamas Angli-
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A. SVILONIS

PROPAGANŲA ‘TĘVŲ NAMELIUOSE” 
nininkai vaizdavo Muravjovą 
koriką. Ar ne iškreiptais vei
do bruožais, su išpūstu pilvu, 
stovintį prie nužudytų mūsų 
tautiečių kaukolių piramidės. 
Ir šventoje Biblijoje Kūrėjas, 
nubaudęs angelus už jų įvyk
dytą niekšybę, juos pavertė 
velniais. Maskva karo metu 
keikė, žmogžudžiais ir pasiu
tusiais šunimis vadino vokiečių 
kareivius, kai šie veržėsi Mas
kvos link. Kodėl gi mes turi
me savo vaikams rodyti oku- 
pantusx mūsų brolių žudikus, 
kaip nekaltuą. “balandėlius”... 
Juoba, kad ir patys vaikai, 
norėdami pavaizduoti blogą 
žmogų, jį piešia ne su angelo

(Tęsinys)
Tie patys okupanto ka

reiviai skaldė Kauno mieste 
jaunimo galvas, kai jie šaukė 
laisvės tautai. Kodėl mok. S. 
Jonynienei atėjo į galvą mintįs 
vadovėlio įdėti tokią nuotrau
ką, o ne Pravieniškių ar Rai
nių miškelio, kur tie patys ka
reiviai įvykdė mūsų brolių 
skerdynes. Kodėl į šį vadovėlį 
nepateko tų pačių kareivių nu
žudyto dr. Mačiulio nuotrauka, 
prie kurio lavono sukniubusi 
žmona rauda?... Žmogus 
niekšo žmogaus neįsivaizduo
ja su angelo sparnais arba kaip 
nekaltą -avinėlį. Ir tai žmogui 
natūralu. O kaip gi mūsų mę-

Bendruomenes vandenys nėra nusistoję
Darbininko redaktorius bando įtikinti to laikraščio 

skaitytojus, kad Amerikos Lietuvių Bendruomenės rei
kalai gerai tvarkomi, kad New Yorke buvę nesusiprati
mai jau pašalinti ir kad, iš viso, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vendenys, jei dar ir nėra visiškai nusistoję, tai 
jau nusistoja. Jis džiaugiasi artėjančiu Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimu, kuriame jau yra užisregistra- 
vusių net daugiau atstovų, negu buvusiuose seimuose.

Jei Darbininko redaktoriui tektų matyti korespon- 
ciją, ateinančią Į-šio dienraščio redakciją, tai jis nedrįstų 
kalbėti apie bendruomenės vandens nusistojimą. Iš vietų 
ateinančios žinios sako, kad tas vanduo dar yra labai 
drumstas. Atrodė, kad rinkimai į bedruomenės tarybą ir 
ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimą turėtų pra
skaidrinti atmosferą ir nuleisti drumstus vandenis, bet 
taip neįvyko. Bendruomenės kontrolę turinčiai grupelei 
nerūpėjo atmosferos praskaidrinimas ir vandens prava- 
lymas. Jiems, matyt, geriau meškerioti drumstam van
denyje. Jie dešimtimis nešė neregistruotų balsuotojų vo
kus į urnas, Jie nesutvarkė balsavimo laiškais klausimo, 
jie užtęsė balsų skaičiavimą kelias dienas ilgiau negu rei
kėjo, o vėliau neleido skundų svarstyti. Dviejų dienų lai
kas skundams įteikti galėjo būti tik suskaičiavus balsus, 
o jis buvo skaitomas nuo antros balsavimo dienos. Kai 
buvo įteiktas skundas dėl neregistruotų balsų metimo į 
urnas, tai jis visai nebuvo svarstomas, nes ‘‘pavėluotai 
įteiktas”.

Buvo pasiųstas tuo reikalu skundas ir bendruomenės 
garbės teismui, bet ir tas prisilaikė reikalo raidės, o ne 
esmės. Tuo tarpu vyriausioji komisija paskelbė rinkimų 
davinius ir dar pasidžiaugė, kad rinkimai buvę tvarkingi, 
su pritaikytoįs “demokratiniais principais” Tuo reikalu 
Darbininko redaktorius rugp. 3 dienos įžanginiame rašo:

“Vandenys prieš seimą nusitoję. Ir kalbos apie 
“partinius bilietus” sumažėjo, aptilo. Gal paveikė 
ir tai, kad seimo atstovam parinkti buvo pritaikytas 
demokratinis principas — tiesioginiai rinkimai. Gal 
suprasta, kad tas “partinio bilieto” argumentas jau 
nebedaro įspūdžio, nes aiškiai atitrūkęs nuo tikrovės. 
Suprasta ir tai, kad Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė — nors ir kaip jai toli iki tobulybės — yrą gyyąs- 
tingiausias, dinamiškiausias iš visų išeivijos organi
zuotų vienetų ir pajėgia surasti gausiausios pinigi
nės paramos savo didiesiems projektams kaip jauni

mo kangresai tautinių šokių šventės”. (Darbininkas, 
1973 m. rugp. 3 d., 3 psl),
Kaip vyriausioji bendruomenės rinkimų komisija, 

taip ir tos komisijos dvasios yadas žino, kad nei tai bend
ruomenei taip jau gerai eina, nei tie rinkimai buvo toki 
demokratiniai, nei bendruomenės vanduo yra nusisto
jęs. Kaip vyriausiai komisijai, taip ir Darbininkui rūpi 
sudaryti nusistovėjusio vandens įspūdį, bet jiems nepa
vyko. Bendruomenės vandenyse dar yra daug dumblo. 
Jis dar greitai nenusistovės.

Jei ta bendruomenė jau būtų tokia galinga, jeigu jai 
jau būtų taip lengva sukelti tokias dideles sumas, tąį ku
rini galui Amerikos lietuvį bendruomenė kėsitųsi į Ame
rikos Lietuvi Tarybos laisvinimo darbams dedamas au-i 
kas? Galinga ir finansiškai stipri bendruomenė galėtų 
stambia suma prisidėti prie Amerikos Lietuvių Tarybos 
ruošiamos rinkliavos. Mes negirdėjome, kad ji būtų prie 
os prisidėjusi, visi žinome, kad tos rinkliavos metų bend

ruomenė stengėsi pasipinigauti.
Bendruomenei pavyko suruošti didesnes Lietuvių 

tautinių šokių ir dainų šventes tik todėl, kad tas šventes 
rėmė, jas padėjo organizuoti, aukas davė ir į šventes va
žiavo visi lietuviai. Jas visi lietuviai rėmė, todėl ir pavy
ko tokias dideles šventes suorganizuoti. Bendruomenės 
organizatoriai buvo pasižadėję remti Amerikos Lietuvių 
Tarybos vedamą politinį darbą, bet dabartiniai bendruo
menės vadai ir vadukai to pažado nesilaiko. Jie naudoja
si visų Amerikos lietuvių parama savo renginiams, bet jie 
kliudo Amerikos Lietuvių Tarybos darbui." “Toliau taip 
neis.

Jeigu ta Bendruomenė jau būtų „gyvastingiausia ir 
dinamiškiausią”, kaip Darbininko redaktorius bando ją, 
vaizduoti, tai kiekvienas matytų to dinamiznfi) rezulta
tus. Tuo tarpu to gyvastingumo veiksmų dar,nesimato. 
Savo žinioje ji turi kultūrinio gyvenimo ir auklėjimo 
pačius plačiausius laukus. To darbo rezultatų ’ dar nesi
mato. Iki šio meto skundėsi, kad šiam darbui trūksta lė
šų. Bet jeigu jiems lengva, kaip Darbininko redaktorius 
rašo, sukelti stambias sumas jaunimo subūrimui, tai dar 
lengviau jiems turėtų būti sukelti tas lėšas lietuviškiems 
kultūros reikalams. Kultūros reikalams turėtų būti svar
besnis, negu jaunų žmonių paūžimams.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės vadai nepajėgė 
įtraukti Amerikos lietuvių daugumos Į bendruomenės 
darbą, dėl drumsto bendruomenės vandens, juo greičiau 
jis nusistos, tuo geriau bus Amerikos lietuviams , pa
galiau ir pačiai Bendruomenei.

sparnais ir aureole ant galvos. 
Pagaliau ir pats šio laiško Tė
vas, savo laiške redakcijai ra
šo, kad reikia laikyti tą niek
šu, kurio yra blogi darbai. Ar 
gi dar gali būti blogesnių dar
bų, už tuos, kuriuos okupantas 
padarė mūsų tautai?...

Be to, šia proga noriu savo 
mintį pareikšti ir dėl įdėtos va
dovėlio laidotuvių fotografi
jos. šio “Tėvo” bandymas tai 
pateisinti spėliojimu, kad tai 
turėtų vaizduoti lietuvių rezis- 
-enciją prieš ateizmą, yra daut 
giau negu juokinga. Ir dar ko
kia rezistencija, o gi prieš ate
izmą. Argi šis “Tėvas” mano, 
kad išeivija yra jau tiek naivi, 
ims jam ir patikės. Prisime
nu Kaune pirmosios bolševikų 
okupacijos metu, kažin kokio 
Maskvai pasitarnaviusio lietu- 
violaidotuves. Kokios jos bu
vo didingos, kiek automobilių 
ir sunkvežimių Šliaužė paskui 
jo atvirą karstą. Bet tai buvo 
grynai demonstracija ateizmo, 
o ne tiek pagarbos pareiškimo 
mirusiam. Toje laidotuvių ei
senoje nesimatė nė mažiausio 
pėdsako religinio ženklo. Tik
rai, tai buvo demonstracija tik 
už ateizmą. Taigi ir šioje nuo
traukoje, vaizduojančioje oku
puotoje Lietuvoje laidotuves, 
kurią mokytoja S. Jonynienė 
įspraudė savo vadovėlin, nie
ko bendro neturi su jokia de
monstracija prieš ateizmą, bet 
priešingai. Pagaliau kokia čia 
demonstracija, ar toje fotogfa- 
fijoje rodomos laidotuvės turi 
ką nors bendro su mūsų tautos 
krikščioniškomis tradicijomis? 
Ar tokios gi buvo laidotuvėsr 
Lietuvoje, be jokio religinio 
ženklo? Man atrodo, kad toje 
fotografijoje rodomos laidotu
vės yra tik ciniškas ateistų pa
sityčiojimas iš krkščionių ląi-< 
dotuvių apeigų. Ar gi, mes ne
žinome, su kokiu įžūlumu oku
pantas yra pasiryžęs raute iš
rauti visa, kas Vėluvoje buvo 
krikščioniška, kas yra susijęs 
su mūsų tautos papročiais Bei 
tradicijomis.

Pagaliau, tarkime, kad to
kios laidotuvės vienur ar kitur 
Lietuvoje vy’ktų su visomis baž
nytinėmis iškilmėmis, net sų 
bažnytinėmis vėliavomis ir ne
šamu kryžiumi priešakyje. Tai 
ir tada dar nereikėtų džiūgau
ti, kad tai vyksta demonstra
cija prieš ateizmą. Jei jis ]g.ąrr 
tais tai leidžia, tai ir žino, ko 
jis tuo siekia. Juk kiekvienas 
okupantas mirusių atžvilgiu yra 
nuolaidus. Jis neliūdi dėl pa
vergto žmogaus mirties, o tik 
džiaugiasi. Aš manau, kad ir 
šio laiško redakcijai rašėjas, j.ei: 
panorėtų mirti okupuotoje Lie
tuvoje, okupantas ir jį įsakytų 
palaidoti, laidotuvių dalyviams!

pasipuošus rankšluosčiais ir nu
vežti ^ij-ujovikų^ į kapus. Jis 
mielai palaidotų ir visus pa
vargtus lietuvįųs ir <įar net su 
vįsbiųis ląidotuyių i^kiįmėmis. 
Pąsiųstų šimtus *1mąskvioįų”, 
bei “volgų” juos' palydėti į 
kapus. Tegu jjė tik išmiršta, 
mes juos palaidosime! Juk mi
rę jam jau nebepavojingi, jie 
laisvės nereikalaus. Deja,, bet 
tų kurių mirtis gali pažadinti 
pavergtųjų laisves ilgesį, jų 
palaidoti neleis pasipuošus 
rankšluosčiais ir jų neveš ru
siškais “gružovikais”. Kaip gi 
buvo laidojami Lietuvos parti
zanai ar Romas Kalanta?’ Tad 
kam dėti vadovėlių tokią ate
izmą demonstruojančią ir 
krikščioniškus papročius nie
kinanti fotografiją f Kad šio 
“Tėvo” žodžiais tariant, pro
tingi mokytojai bei tėyai aiš
kintų vaikams: “Matote vaiku
čiai, kaip ten Lietuvoje šian
dien iskiĮmjngąi laidojami mi
rusieji, kaip dabartinė val
džia rūpinasi ųiirusį gražiai pa
laidoti, o ne kaip kokį pasti
pusį galviją”.

“Tėvas” lyg pasityčiodamas, 
rą$.Q, k^d kažkur spaudoje pa
minėjo, kad šiame vadovėly- 
; e atradęs kolchozą pavadintą 
“Pergalės” vardu. O tokiu var
du kolchozo knygoje jie ne
radęs. Tiesa, jo tokiu vardu 
inyg<?je nėra, bet 256 pusla- 

yra įdėtas “Pažangos” 
vardu. Norėčiau šį tėvą pa
bausti, kokios “pažangos?”- 
Ar nepriklausomoje Lietuvoje 
nebuvo pavyzdingų, pažangių 
ūkių, Lurie stebindavo juos 
aplankiusius svetimtaučius? Jei. 
::okį ūkį pagrobė okupantas ir 
jį pavadino “Pažangos” kol
chozu, tai kam įtaigoti vai
kams, kad tokius kolchozus 
tik Maskvos rusas tegalėjo 
įruošti.

^jan ati'ocįp, ka<j įš yiso šia
me vadovėlyje turėjo būt daug 
plačiau ir neigiamai išdėstyta 
vaikams apie Lietuvos okupan- 
*9 kolchozus. Juk į ką
peyeršta mųsų Lietuva. Tai 
kolchozų Lietuva. Bet, matyt, 
šiam “Tėvui” ir šio vadovėlio 
paruošėjaį S. Jonynienei sukol- 
chozinįa Lietuva yra normali 
jos būklė. Ar nepravartu, kad 
vaikai būtų ko plačiausiai su
pažindinti' su sukolchozinta 
Lietuva ir būtų jiems atideng
ta žala ir kokiu elgetynu oku- 
paųįtas ją pavertė. Tiesa, šis 
“J’ėyąs’* Jai palieka išaiškinti, 
protingiems mokytojams. Bet 
ar tai yra pedagogiška, kai 
knygoje vienaip rašoma ir ro
domos fotografijos su “Pažan
gos? k.QiČ&Q?ais, o “protinga
sis” mokvtojas aiškins vaikui, 
kad tuo nereikia tikėti, nes tos 
nuoįr^ukos meluoja.

Siam “Jevųi” nepatinka, lr 
jis rū^anja, tęvji lietuviai 
ir mokytojai pasisako, km bū
kime atsargūs, nepilkiiue van
denę ant okupanto maitino. Jis 
tokius ąpšaukią “ūrapatriotųis”, 
“tautinių principų sargais”, ži
noma, kabutėse, klausia, įkas 
jiems tokią galią suteikė. Įdo
mu, kas gi lokiam “Tėvui” su
teikė galią pulti tuos, kurie rū- 
pjnasi apsaugoti savo vaikus 
nuo niaskvinių vėjų? Į<Įqiiių, 
pagaliau, kokių gi “principų” 
jję pats yra sargas? Kocįėl jis 
vą4įąa tuos išeįvijos sįiaįdyto- 
tais, kuriė pasaje jo yra “tau
tinių” principų sargai”. Ne
jaugi tie, kurie nėra tpkių prin
cipų sargaiyra lietuvių Išeivi
jos vienintojais. Man rodos, 
kad Čia yra pasikartojimas se
nos gv'venimo tiesos, kad kiek
vienas kaltasis savo kaltę pri
skiria kitiems, tik ne sau.

Argi nereiktų tik džiaugtis, 
kad turime tokių tėvų ir moky
tojų, kurie yra tautinių prin
cipų saugotojai. Ir liūdėti dėl 
tokių kaip “Irgi Tėyas”, kuris 
tyčiojasi iš anų. Reiktų tik 
džiaugtis, kad išeivija budi ir 
ji neleidžia tokiems kaip šio 
laiško rasėj ui, save užmigdyti. 
Ji žįno, kad okupantas šian
dien visokiausiomis priemo
nėmis mūsų įautą žudo dva
siškai ir fiziškai, kad jis ir to
liau mūsų tautos genocidą vyk
do. Ir ačiū Dievui, kad mūsų 
išeivijos visuomenė yra budri. 
O ypač jos budrumas pagyvė
jo, . kai L. B-nės Švietimo. tary
ba ėmė įkalbinėti, o jai pritar
ti žurnalistų pirmininkas jė
zuitas J. Vaišnys. Girdi, vado
vėlius reikia parsigabenti ar 
juos persispausdinti iš Lietu
vos. Jos budrumą dar labiau 
sustiprino ir Cicero nelemti 
įvykiai, žinant, kad su mok. 
S. jonyniene duba mokykloje 
ii- vienas iš Įų “garsiųjų ciceriš- 
tių”.

Baigdamas šias savo mintis, 
noriu dar pastebėti ir tai, kad 
sunku būtų šia m“Tėvui” laiš
ko rašėjui patikėti, kad tie, 
■curie pasisakė prieš mokytojos 
S. Jonynienes vadovėlį “Tėve
lių namai brangūs-”, būtų ’Tai 
darę dėl kažkokių su ja asme
niškų sąskaitų suvedimo. Toks 
:įtarinėjimas, nepateikus fak
tų, yra žemas dalykas.

(pabaiga)
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MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”

Tam tikrose strateginėse vielose turi 
būti slaptai įrengti liepsnosvaidžiai ir, kai 
susirenka daug tankų, staiga paleisti lieps
nas ir juos sudeginti.

Priešai, tai žinodami, nebūtų tokie 
drąsūs pulti ir okupuoti Lietuvą.

Štai vaizdas. Kai bolševikai birželio 15 
d. naktį pasiuntė apie 10 tūkstančių sunk
vežimių su enkavedistais prie namų mies
te ir kaime. Jeigu kiekvienas namas būtų 
gynęsis ir šaudęs enkavedistus. Tokiu bū
du ne viena šeima nebūtų išvežta, ir būtų 
žuvę keli tūkstančiai bolševikų, o ypač 
kai tai įvyko vos kelios dienos prieš Hitle
riui pradedant karą su sovietais.

Visi žinojo iš anglų radio, kad Hitleris 
pradės karą su sovietais ne vėliau kaip bir-

- želio 22 dieną.
Tai buvo labai geras momentas pasi

priešinti. O aplamai juk garbingiau ir 
lengviau mirti, kovojant savo žemėje, ne
gu dvėsti kaip bevaliui avinui nuvežtam ir 
marinamam badu Sibire. Kovoti nėra bai
su, einant su draugais su pasuikėjitnu ir 
padrąsinimu. Reikia tik tam pasiruošti ir 
atgaivinti tautos kovingą būdą.

Viskas priklauso nuo tautos auklėjimo
ir bendro nusistatymo. Jeigu tauta, o ypač praplėtimas buvo beveik baigtas,
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Jaunimas, būtų" tinkamai paruoštas kovoti, 
tai jis garbingai ir su pasiaukojimu gintųsi 
ir kovotų. Juk vėliau mūsų garbingi parti
zanai , atbudę savo tautinės garbės dva
sioje, puikiai įrodė.

Dar vienas dalykas, jeigu priešas žino
tų, kadužimtam krašte kiekvienas pilie
tis į juos šaudis, tai grobimas kitų kraštų 
sumažėtų. Kol pradėjo puolimą prieš suo
mius bolševikai ilgai galvojo.

Be, to žinant, kad Lietuva yra nuola
tiniam pavojuje, reikia iš anksto ne tik vi
są tautą paruošti gintis įvairiais ginklais, 
bet ir visus kelius, visas strategines vietas 
taip paruošti, kad ženklą davus, priešo 
tankai ir ginkluotos jėgos būtų sunaikin
tos. Tai galima įvykdyti vieno mygtuko 
paspaudimu. Slaptai įvedus aukštos įtam
pos elektrą strateginėse vietose, galima bu 
vo sunaikinti šimtus tankų ir tūkstančius 
priešų iš karto. Ypač kur keliai eina miš
kais arba siauruose kloniuose. 0 ypač mū
sų amžinoji ir maža tauta, apsukriai veik
dama, gali ir didelį priešą sunaikinti.

SUSITIKIMAS SU BOLŠEVIKŲ 
KARININKU

Jau būdamas Kaune, aš atstovavau vie
nai vokiečių konstrukcijos firmai ir gavau 
'užsakymą praplėsti Kauno elektros stoties 
patalpas. Tai buvo gan stambus plieno už
sakymas.

Bolševikams okupavus Lietuvą, stoties 
tik trū-

ko kelių kilogramų varžtų kuriuos aš nu
pirkęs pats vežiau į stotį. Prie elektros 
stoties vartų su ginklu stovėjo bolševikų 
karininkas ir man neleido su automobiliu 
įvažiuoti į kiemą. Aš paėmiau varžtus ir 
pasakiau karininkui, kad esu inžinierius 
ir vežu šiuos varžtus, kad darbininkai galė-

Kai

jūs

tų užbaigti darbą. Jis man leido eiti, 
grįžau atgal, karininkas paklausė:

— Jūs esat inžinierius, tai kodėl 
pats nešat varžtus?

— Labai parastai, todėl, kad jūs stovit 
su ginklu prie vartų ir neleidot man nu
vežti su automobiliu.

Karininkas kiek pagalvojęs ir, neturė
damas ką sakyti tarė:

Nu, štai ir mes atėjom.
— Taip jūs atėjot, dėl to, kad mes da

bar esam tik keturių milijonų tauta, bet, 
kad mes būtumėm keturių dešimtų milijo
nų, tai jūs nebūtumėt atėję, — atsakiau 
ir atsisėdęs į automobilį nuvažiavau namo.

KAIP Aš SAVO NUOSAVUS PINIGUS 
PAVOGIAU Iš LIAUDIES BANKO

Tas Kauno elektros stoties užsakymas 
davė man gerą uždarbį —apie 12 tūkstan
čių litų, kuriuos laikiau banke. Atėję bol
ševikai pinigus nusavinoir leido iš jų mo
kėti už butą, nes butai irgi buvo valdžios 
nuosavybė. ? ' T

Tie pinigai buvo meno vienintelis lai
mikis. Aš galvojau, jeigu aš jų kaip nors 
neišgelbėsiu, tai mano šeima ir aš nieko 

neturėsim. Juoba, kad komunistams pa
ėmus valdžią, manę, kaip buvusį taurinin
kų pirmininką atleido iš tarnybos pįrmą.

Aš turėjau daug sąskaitų nuorašų už 
importuotus automobilius iš Vokietijos. 
Pagal Hitlerio ir Stalino susitarimą skolos 
Vokietijai buvo mokėtinos. Aš surinkau 
senų sąskaitų nuorašų vienuolikai tūkstan
čių litų, ųuėjau į banką ir paprašiau šią 
sumą pervesti į Vokietiją, sakydamas, kad 
esu skolingas už automobilius. Banko tar
nautojai buvo pakeisti ir neprityrę, 

t %
— Norint siųsti pinigus į Vokietiją, 

mums reikia atlikti daug formalumų, "f odė! 
mes verčiau jums išmokėsim pinigus o jūs 
patys pasirūpinkite nusiųsti*.

Ąš tokio pasiūlymp kaip tik ir tikėjau
si. Gavau, kitaip sakant “pavogiau”, sa
vo nuosavus piningus iš “liaudies” banko.

Tą pačią (įieuą Papirkau šejinai ir sau 
reikalingų grabužių ir avalinės keturiems 
metams, taip sakant , visam karo laikui. 
Bet jeigu šis pokštas būtų susektas, būčiau 
pasodintas į kalėjimą ir būtų komunistų 
laikraščiai paskelbę,' kad toks ir toks 
jiautjie? “miegąs” apgaulingu būdu išga
vo iš liaudies banko pinigus...

Atleistas iš tarnybos- neturėjau darbo.
' w J ♦ 1 J

Laikraščiai skelbė: i kas nedįrba, turės 
kraustytis iš mieste turimų butų. Nuėjau 
pas liaudies susisiekimo ministerį, kurs 
buvo buvęs provincijos pradžios nąokyklos 
komunistuojantis mokytojas Kapeikis.

-— Aš norėčiau žinoti, už Ką mane at
leidot iš tarnybos?

Jis pažvelgė į mane ir tarė:
— Daug kas skundžiasi ant jūsų.
— Ųž ką ?
— Faktų niekas nenurodė..
— Nė vienas žmogus Lietuvoje tiek ne

sirūpino savo darbininkų gerove kiek aš. 
Mano pastangomis lietuvių darbininkams 
ištisas miestelis Klaipėdoje buvo pastaty
tas, tai už tai mane atleido iš tarnybos?

— Jūs nesuprantat vieno dalyko, Jcad 
pas mus įvyjeo revoliucija — atsake minis- 
teris-

— Kokia revoliucija? Ątyyko bolševi
kai su tūkstančiais tankų, užėmė kraštų, ir 
jūs tai vadinat revoliucija? O kad j*ūs bū
tumėt įvykdę tą revoliuciją be rusų pagal
bos, tai aš suprasčiau.

Buvęs kaimo mokytojas maų pieko 
neatsakė ir tarnybos negrąžino.

žipoma, Kapeikis negalėjo grąžinti man 
tarnybos, nes komunistų partijos buvo is 
anksto nutarta mane atleisti.

Nutariau išmėginti dar viepą bandymą, 
švietimo ministeriu buvo Venclova.

_________ (Bįu _________

Skaityjdtę ųr pl>£nkite
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2858 W. Bird Street
Valandos pagal susitarimą

DR. K. 6. BALUKAS
IR

DR. FANG C LU
AKUSSltMA la MOTkKŲ uKKJS 
6INfcKOLQfelNB. CMIKVBGUA 
H49 fro. Pyta**! Kd. (Crawford 

autMiesj. TV. Lu ***** 
Antras ofisas —

8007 WEST 83rd PLACE 
JWSTKE. IL. Tat. 599-u5U0 

Pnuna Ugooius pagal suaiiarimą, 
aei Beuuuuepuū) swnfiiiu J/4-W12

Kaip V. Putna ^žuvo”

DR. C. K. BOBEUS 
INKSTŲ IR BLAPUMO TAKŲ 

CHIKUROiJA 
Total *954533 

Pox Valley Madkal Cantof 
MO SUMMIT ST.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZ13
PHYStęiAN AND SURGEON 

243o WEST 71SJ STREET 
Ofisas; HEmlock 44849 

R*zM.i 348-2231
OFISO VALANDOS;

.rtxinadienxais ir ketvirtai. 1—'i val, 
sanxcL. peukuiueni nuo 1—6. tree, 

ir ie&taa. ūktai susitarus.

OR. W. asm - E1S1NAŠ 
aKUSEKUA IK MOTERŲ LlGQS 

vlMEKOUDVlNS CHlRURGiJA 
.132 do. Koozia Ave., WA 5-2470

valandos pagal suHtanmą. Jei neat- 
įiuępia, sxamDinu Ml 3-0001.

flit NINA KRAUCE1- 
KK1AUCEUUNA1TE

AKUŠERIJA IK MUitRy UlGOS 
>132 SO. KĖDŽIŲ AVĖ.

Telet. WA 5-2*70.
Neatsiiepiu — skani Omu 

4/1-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
xazidoneijos: PR 6-9801

ZL Mllomoj
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC. .
2454 .WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta.Z

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2611 We 71st St. — Tel. 737-5149

Tikri np ateis Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DU LEONAS SEiBUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tetai: 776-2880
Naujas rez. totai: 448-5545

Kai paskaitai propagondinj 
laikraštėlį “Gimtįjį kraštą” 
siuntinėjamą užsieniuose gyve
nantiems lietuviams, tai tų lie
tuvių žurnalistų, tiesiog gaila 
darosi. Taip jie vargšai sten
giasi komunistų partijai ir ru
seliui pataikauti, kad net kok
tu darosi.

Štai Antanas Marcinkevičius 
“Gimtojo krašto” 15 nr. rašo 
apie karvedį Vytautų Putnų. Jis 
rašo: “Vytautas Putna su pra
laimėjimų nežinančių divizija 
pražygiavo Uralu, Sibirą... ta
po Raudonosios Armijos orga
nizatorium, jos vadu. Kazanė, 
Uralas, Sibiras, Kronštatas, Var
šuva ir Pavolgis” Buvo karo 
atašė Japonijoje, Suomijoje, 
Vokietijoje, Didžiojoje Brita
nijoje. Ir kalbų: be lietuvių, 
rusų, latvių, anglų ir vokiečių 
kalbomis kalbėjo. Už atsižy- 
mėjimus karuose su “liaudies

GRADINSKAS
PERDRĖGNA?

NUSIPIRK 
SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. —' FR 6-1998

GUŽAUSKŲ
GĖLĖS VISOMS PKOGOMS

BEVERLY HILLS GELlNYčlA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 
y ..     7;Į,

PPEKKKAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdiauda 

ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAibrcok 5-8063
į ................. - -rill1„„ , , ąnnn---- -~rni t ut~ iwrrm rui ii>i. I. m ~MrnggĮ

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROT R. PETRO (PUTRAMENTA5)
5525 So. Harlem Ave. — 516-1220

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
823 West 34 Place 

Tel.: Frontier 6-1882
- .-.J.-. ■ J'.' ...■ .. .. —

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS (

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

Lietuvių kalba: kaadien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—121 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek-[ 
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.; 
ryto.

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

CHICAGO, ILL. 60629

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku 
_________ pagal susitarimą._________

V. Tumasonis, M. D., $. C. 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71«t STREET 
Ofiso Mol: HEmlock 4-2123 
Redd, folefu Glbton 8-6195 

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

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Cl ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

(Arch Supports) ir L t
VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2150 Wost 63rd St., Chicago, III. 60629

Telef.: PRospoct 63084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

priešais” aukščiausiais ordi
nais apdovanotas.

Bet'jo mirties aplinkybės vi
sai nepažymėtos. Tik tiek te- 
pažymėjo, kad: “žuvus tėvui, 
penkiolikametis jaunuolis gy
veno “Omske” O tas penkio
likametis jaunuolis tai buvo Vy
tauto Putnos sūnus Algirdas.

Iš rašinio matosi, kad jo sū
nus Algirdas ir dabar su sušlu
bavusia sveikata gyvena- Sibi
re. Jeigu jau rašoma, kad Vy
tautas Putna “žuvo”, tai neži
nantiems gali susidaryti įspū
dis, kad gal jis žuvo kovose su 
“liaudies priešais”, gal už
puolus ramių ir darbščių Suo
miją, gal Lenkijų su naciais 
draskant. Lietuvą, Latviją, Es 
tiją, .Besarabiją ar kitus kraš
tus okupuojant. O gal malši
nant laisvės reikalaujančias 
Vengriją ar Čekoslovakiją. Ar 
tankais' triuškinant Rybnės 
Vokietijos darbininkus. Ne, 
šiuose veiksmuose jis jau nebe- 
dalyvavo. Tai kurgi jis pagal 
“Gimtąjį kraštą” žuvo?

Niekur jis nežuvo. Vytautas 
Putna gimęs 1893 m. balan
džio mėn. 12 d. Utenos apskr. 
Molėtų Valse, “neklystančios” 
komunistų partijos ir jų teis
mo buvo nubaustas mirties 
bausme ir 1937 m. birželio mėn. 
11 d. kaip “pasiutęs šuo” su
šaudytas. Kadangi jis vadina
majame teisme prisipažino prie 
fantastiškiausių nusikaltimų, 
tai žinant rusiškojo komuniz
mo taktiką, šie jo prisipažini
mai buvo išgauti enkavedistų 
ir kūno mechanikų žiauriau
siais kankinimais.

Skaitai ir stebiesi, koks bai
sus Okupuotoje Lietuvoje ir 
bendrai rusų okupuotuose kraš
tuose ir pačioje Rusijoje, žur
nalistų, rašytojų, menininkų ir 
kitokių profesijų asmenų prie
vartavimas. Bijo, kad ir pagra
žintos tiesos- parašyti.

Tiesa, Vytautas Putna 1958 
m. buvo reabilituotas — ištei
sintas. Bet kas iš to! Sutrūni
jusiems Putnos kaulams nei 
šilta,4 nei šalta.

Stasys Juškėnas

Smarkiai padaugėjo 
gyvulių vagysčių

QUINCY, Ill. — Apsaugoti gy
vulius nuo smarkiai padaugėju
sių vagysčių, farmeriai kai ku
riose yietose pradėjo organizuo
ti savo sargybas, kurios patru- 
liuo gyvulių ganyklas. Mėsos 
brangumas ir trūkumas mies
tuose, matomai, paskatino kai 
kuriuos miestų vagis bandyti 
laimę pas farmerius. Labai pra
dėta vogti raguočius, kiaules ir 
avis.

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 
DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS"

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygų rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Dr. Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuvių pastan
gas daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

Z" — - - -n ,
Ilgamečio BALFO pirmininko, prelatu 

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

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

M. ŠILEIKIS Waukegano miesto dalis (Aliejus)

HnrWnvoWVOVHHOOHB ■ B BIBB® I <BB *CB B B n 
ŠVENTO BASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 

KIEKVIENA DIENA BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Jei lede koks p+linksminimes (suraminimes) Kristuje, jei kokia mei

lės paguoda, jei kokia dvasios draugystė, jei koks širdingas pasigailėjimas, 
pripildykite mano džiaugsmą, vienaip manydami, turėdami tokią pat mei
lę, tokią pat Širdį, ir tokius pat jausmus. Pil. 2:1,2.

Koks čia gražus paraginimas prie vienybės, taikos, broliškos meilės! 
Kaip gražiai apaštalas pataria mums turėti kantrumą, nukentėjimą, man
dagumą ir linksminti kits kitą, kaip ir pritinka bažnyčios nariams; nes taip 
darant Dievo dvasia skalsins visuose, ir kiekvienas turės didžiausių pasi
sekimų vaikščiodamas tikruoju keliu. Brangūs broliai ir seserys: uoliai 
pasistengkime būti vertais vadintis Barnabo vardu, kurs buvo brolių pa- 
linksmintoju. Leiskime šventajai dvasiai skalsintis mumyse daugiau ir 
daugiau, nes tai Dievui patinka; nes gausiai turėdami jo dvasios, mes bū
sime sūnais ir dukterimis Siono palinksmintojų, būsime savo dangiškojo 
Tėvo atstovais ir šventosios dvasios bei tiesos nešėjais.

Kristus pasakė, kad ’steigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aiiku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus ihioa svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, je* 

66th $t„ Chicago, Illinois 60829
•V RAITO VYRINITOJA’

— Čikagos advokatų taryba 
laišku paprašė gubernatorių 
Walkerį, kad jis vetuotų vals
tijos atstovų priimtą mirties 
bausmės grąžinimą už kaiku- 
riuos nusikaltimus.

JEI “NAUJIENAS” TU

SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ

. ...

ANTANAS PALILIONIS
Gyveno 1512 So. 50th Court, Cicero, III.i

Mirė 1973 m. rugpiūčio 4 d., 5:00 vai. popiet, sulaukęs 67 metų 
| amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Pajuodžiu kaime.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Adolfina, duktė Birutė Lietuvoje, Palilio- 

I nių šeimos giminės Chicago]e ir draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas J. Vance koplyčioje, 1424 So. 50th Avė., Cice- 
I ro, Illinois. .

Trečiadienį, rugpiūčio 8 dieną, .8:30 vai. ryto bus lydimas iš kop
lyčios į Šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Antano Palilionio giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: 
žmona, duktė, giminės.

Laidotuvių Direktorė Jean Vance Tel. 652-5245.
....  . ........................... . .. : ......

HOME

Laidotuvių Direktoriai

IEVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL

2533 W. 71st
Telef.: GRovehill

Street 
6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

6845 SO. WESTERN AVE.

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpuHic 7-8600 REpubEe 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

. _■ ..... ■■    _ ^.1..- ?-■ 7 ----- ...     ........ ................... n   -------

I 2 Metų Mirties Sukaktis I
I A. A. I

MUZIKAS
I ANTANAS P. KVEDERAS |

Gyveno Detroit, Michigan. Anksčiau gyveno Chicagoje.

(Mirė 1971 metų rugpiūčio mėn. 7 dieną, sulaukęs 82 

metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, Kvedernos parap.
I Palaidotas rugpiūčio 11 d. Mt. Olivet kapinėse. H

Paliko nuliūdę: žmona Darata ii* kiti giminės^ draugai 
bei pažįstami.

Jau suėjo dveji melai kai negailestinga įnirtis atsky- i 
rė Tave iš mūsų tarpo. Mes Tavęs niekuomet nepamiršime, 

I likome nusiminę tik Tavęs liūdėti ir ant Tavo kapo gėleles 
I padėti.

Nuliūdę lieka:

I žmona, girhinės ir pažįstami.
I

- -----------------

' JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Seny į v Liefuvisky Knygv Istorija" yra 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra tik $3.00, minkšt. $2.50.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, Ill. 60608.

DĖDĖS ŠERNO GYWLM0 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 Dėdė® 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 ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano I 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla. , , t A

Antanas RūkA, VlEWiO ŽMOGAUS GYVĖNIMAS, Juozą7 Ado 

maičio • Šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL. kaina 2 doL

GAUNAMA ^NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
i- — - - . — J _ . . \ J

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

Te!.: YArds 7-1741 - 1742

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-0.440

MODEK1N1SKOS AIK-CONDIT10NED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių"
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACHAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone; YArds Z-1911

į
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draudos bendrovių atstovų su
važiavime Moutiealio mieste. 
Jis atstovi.vo Prudential b-vės 
Chicago Lawn distriktą.

- Janos Duinpf/s iš Hutchin
son, M inn., buvo išvykęs vie
nam mėnesiui į Europą.

Rudžių parūpinto maisto už
teko visiems, o gėrimų dar li
ko kitam kartui. Oras buvo 
pasigėrėtinas, o nuotaika sve
čių buvo puiki. Pobūvio pabai
goje laimė nusišypsojo sekan
tiems dalyviams:

1. M. Ostrauskas ir W. A. 
Nasteruch — klionė į Europą.

2. A. Vaišnoras — televizija.
3. A. Grinis — sporto įran

kiai.
1. D. Sikora — pašliūžos.
5. J. Grigola :— dėžė šampano.
6. R. Vaitkus — vyno laiky

tinas.
7. J. Šimanskis, E. Pihno- 

naitė, E. Dičmonas, A. Laucius, 
R. Karlove, M. Baukus, A. She- 
ely, J. Gradinskas, kun. P. Ci
nikas, M. Mackevičius, K. Jak
šys, Ž. Žiupsnienė, A. Jautokai- 
tė, M. Sadauskienė, A. Vizgir
dienė, P. Juodikis, K. Eilionis, 
D. Augienė,, ir T. Biinstrubas 
— po kėdę.

Rugp. 19 po pietų mūsų rink
tinės pasirodymas įvyks Quig
ley mokyklos salėje, esančioje 
prie 79-tos ir Western, o va
kare Martinique restorane įvyks 
atsisveikinimo vakarienė.

Rengėjai ir sportininkai 
laukia gausių svečių abiejuose 
parengimuose. Tegu jaunimas 
pamato, kad mes vertiname jų 
pasiryžimą. $15.00 bilietus ga
lima gauti Margutyje ir Vazne- 
lio prekyboje.

&

Nelengvas sportas jodinėti ant banginio. 1. Bruce Stevens Ohio 
Seat World akvariume netoli Cleveland© banginiu "žudiku" Shamu 
raitas iššoka iš vandens į viršų ir 2. neria į tanko dugną 22 pėdu 

gilumom

Sportininkų išvyka artėja
Išvykos į Vakari] Europą ko

miteto rūpesčiai ir sielvartas 
eina prie pabaigos. Dabar atei- 
an eilė pačių sportininkų, h'es 
nuo jų pasirodymo priklausys 
ir mūsų išeivijos įvertinimas.

Liepos 29 d. įvyko priešpas
kutinės mūsų visuomenės pri
tarimo
džius. Antanas Rudis, išvykos 
rengimo komiteto pirmininkas,'komitetas darniai dirbo.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

MACHINIST
Experience in Jig and Fixture work 
preferred. Perm., day position with 
comple'e Co. benefits. Bonus, BC4JS, 
MAJ, MED, etc. Top wages based 
on experience.
HUDSON SCREW MACH. PROD. 

Call 227-2830. REAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUALFEDERALSAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl. Virginia 7-7747 
f--------- ------- - ------------ —------------------------------ ' - ---------------------- ------------------------ ------------------- —

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 

| VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

REIKIA LAIŠKAIS 
PRIMINTI LIETUVĄ 
Kongresnianas Peter W. Ro

dino, atsiuntė Amerikos Lie
tuvių Tarybai kopiją, pareiš
kimo, 
muose 
proga, 
manas 
tautų 
laisvę ir pritaria, kad tos tau
tos turi atgauti neprklausomy- 
bę- 
Prieš kike laiko The Daily 
Clintonian atspausdino Juozo' 4923 W. Armitage. 
Girdvainio iš Clinton, Indiana, 
laišką, kuriame jis primena 
Romo Kalantos » susideginimo 
įvykius ir, lietuvių laisvės troš
kimus. Ponas Girdvainis labai 
dažnai rašo amerikiečių spau- 

idai laiškus, iškeldamas Lietu- 
'vos reikalus. Būtų gerai, jei
gu daugiau lietuvių sektų jo 
pavyzdį.

Vienas Čikagos bankas, Ches 
terfiel Federal Savings, savo 
banko brošiurėlyje, atspaus- HELP WANTED — MALE-FEMALE 
dino, šj. P. Smith, AmprikosU-^.'K13 Darbininku ir Darbininkių 

lietuvio parašytą straipsnį apie 
apsilankymą :

Straipsnyje ponas Smith gerai 

aprašo Lietuvos gyventojų sun
kumus, 
mus, 
tuvos pavergtą padėti.

REIKALINGI MEDŽIO DARBININ
KAI, patyręs dirbti mašinomis. Nuo- 

* latinis darbas.
400 NO. STATE STREET 

Kreiptis nuo 10 ryto iki 4 vai. 
popiet.

padaryto atstovų rū- 
pa vergtų tautų savaitės 

Pareiškime ‘ kongres- 
Rodino giria pavergtų 
pasiryžimą kovoti iž

FACTORY HELP
needs helper 
train, quali-

INC.

Steel fabricating shop, 
for steady work. Will 
fied men for welding.

RAND STEEL 
297-1780.

MAINTENANCE MAN
Person having experience with me
chanical punch presses. Electrical 
and general plant maintenance. Day

- shift. Good starting rate. O. T. and

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:
1729 N. Winchester Ave. 

ALBERTO TRANSFORMER CO.
Call 772-7777

FOREMAN
For near Loop candy plant.

Job requires man capable of stepping 
in and taking responsibility.

Call 
942-0900

'jo
GENERAL OFFICE — And Blue
printer. Excellent opportunity for

RICHMOND.' MANHOFF, MARSH 
Mr. Weinstein 

644-5080.

t . . , - printer, excellent opportun 
sietuvoje, beginner. Appointment only.

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMA?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti

rilfliii - ■ f ....... . ...

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

(rengiu ir taisau, kambarius, vonias, 
virtuve*. Atlieku cemento darbus: 

šaligatvius, laiptus ir t. t.
ZIGMAS

TeL: 778-0838 ar 651-9625

BUTŲ NUA1EA.VIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVĖ., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

— Ponia Joana Oksas iš Be
verly apylinkės buvo pagerbta 
WAIT 820 AM radijo stoties 
paskiriant jai pagarbos dieną 
už pastangas ir darbą visuo
menės bei reikalingų pagal
bos naudai. Ji yra šv. Kryžiaus 
ligoninės Moterų klubo pirmi
ninkė.

religinius persekioji- pATYRę DEABUŽIŲ gamirttojai 
maisto trukumus ir Lie-. siuvimo masinu operatoriai

i Nuolatinis darbas, kreiptis asmeniš
kai. ___

SCINTILLA, INC.
4802 No. Broadway. 2nd FloorALT INFORMACIJA

DANIELIUS DEGESYS — 
SLA GYDYAOJAS

HELP WANTED — F5MALE 
Darbininkių Reikia

dar kartą stambiai parėmė mū
sų sportininkų išvyką. Jis su 
ponia surengė ir finansavo 
įjiknikėlį savo ir Mažeikų rezi
dencijose.

Didokas skaičius sporto rė
mėjų dalyvavo šiame piknike 
ir prisidėjo prie išvykos suruo-

įrodymas pas p. Ru- Šimo, Piknikas praėjo sklan
džiai, nes moterų, pagalbinis

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI į
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

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

1. N. Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 
NUKĖS, 34 psl. su 8 apsakymėliais iš vaiku pasaulio, 
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

2. Vanda Frankienė • Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota.
žus leidinys. $1,50.

3. A. Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psj., S1.80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl.. S1.00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

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

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš ju gyvenimo, svajonių ir žvgių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIU DIEVAI, mitoloriios posmai
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais. 54 psl., S1.00. »

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
Įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotu vaikams perkamas dovanas — nusė knygų, pusė žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

6 pasakos ir DVY- 
Abi gausiai ilius-

KIŠKELIS, pasaka 
Didelio formato, 24 psl., gra-

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

SIUNTINIAI I LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • Tel. WA 5-2787
Didolis p«ilrlnl<lmas (vairiu prakly. 

AUTOMOBILIAI, iALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tai. WA 5-2737
3333.So. Halrtad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 2544320 

įvairiu prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai.
maistas, doleriniai Cartlfikatal.

V. V A L A N T I N A S
__ _____________ —
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NĖRA ABEJONIŲ
1% AUKŠTO mūras du butai — 

5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu
vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli blokai nuo 
parko. $17,000.

I MIELAM Beverly Shores, norą blo
ku nuo kranto ir buvusios Leonardo 

i kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 
butai no 4 kambarius., Centralinis 
gazu šildymas. Nuomos S300 kas mė
nesi. Taksai S356 už 1973 m. Kaina 
$21,750.

8 KAMBARIU REZIDENCUA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. Karnetai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. $41 900.

ARTI 54-TOS ir CTLIFORNIA. 
Didelis, geras 5 kambarių medinis su 
garažu $15.900.

6 KAMBARIU OCTAGON. įrengtas 
sausas beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažas Arti mūsų. $23,000.

4 BUTU MŪRAS Marquette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau
jas garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000.

6 BUTŲ 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
pajamų. Maži taksai. Į pietus nua 
Talman banko. S81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamen- 
finis ‘mūras. Prie parko. Apie $16,000 
pajamų. Naujai sutvarkytas beisman
tas. Vertas $68 000 ir daugiau.

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nuomns. Naujas šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900.

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

K. E R I N S T S 
CALIFORNIA SUP1R SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-ups ir t. t.
4824 Sa. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327
■■ - _ -

--------- ~ ‘ ~

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai S104 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

■ ■ -- ....... - ■ - - - ' - - ' ' ................ ~ ■ ~~

SEWING MACHINE OPERATORS 
Single need. Factory experienced. 
Liberal benefits, insurance, holidays. 
Permanent. Please call -in English. 

, I FENCHEL LAMP SHADE CO. 
'"I 1322 So. Wabash Ave.

ke posėdžiaujanti Susivieni
jimo Lietuvių Amerikos Pildo
moji Taryba organizacijos gy 
dytoju kvotėju išrinko Cleve-j 
lando, Ohio, daktarą Danielių 
Degesį.

Dr. S.t. Biežiui įnirus, 
neturėjo daktaro kvotėjo, rei-j 
kalingo pagab organizacijos 
statutą. SLA Pildomoji Tary-Į 
ba turėjo kelis kandidatus, bet A “New (— XT---
pasirinko klevelandietį. * talented young lady to handle their

T_ . 3 ot a j l • tracting and claims function plusKandidatais SLA gydytojo various other duties in credit depart- 
pareigoms buvo- . pasiūlyti šie "^ūlJ"th3i,^ecess"y- 
lietuviai ūdytojui, ilgamečiai ____________
SLA nariai: Dr. Vaclovas Pa-^ —Z j ~ ~ 't
proekas. Dr Stasys Petrauskas. fgĮ galŪlO iŠaiŠkiūti 
Dr. Edmundas Ringus, Dr. Da-
nielius Dcgesys ir Dr. Vytau- WASHINGTONAS. — James 
tas Tauras. pV Cord jr. sako, jei FBI agen-

Dr. Dceesvs eis SLA tp-dvlo- Jai.’>ūtl» tu°iau arešto i5’ 
io kvotėjo pareigas iki ateinan- “^’ll imamus po
v. .-i.- | įsilaužimo į Watergata, jie bū
čių rm 'imu. , radę $18,000 šimtinėmis ir

: pakankamai Įrodymų, kurių pa- 
t WTTTVAO v innn TZTTTtr^ [galbabūtų bylą išnarklioję per
LIETUVOS VARDO KILME keletą dienų.

Daugęlis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet j gu Watergate įsilaužimu su-’ 
mažai kas ŠĮ klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių sijusjus dalykus McCordas gvil- 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi įena pirmajame (iš trijų tęsi- 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos njų) straipsnyje, išspausdinta- 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeiti liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS; 1739 So. Halsted St.. Chicago. Hl. 60608

— Adomas Anderson gavo 
pagyrimo adresą Amerikos Le
giono Illinois vadovybės už 
tinkamą atlikimą' pareigi] 
esant AL 4-to distrikto koman- 
dierium. Adresas buvo įteik
tas laike legionerių konvenci
jos Chicagoje.

— Anne Marie Zinkutė iš 
Marquette Parko apylinkės bai
gė St. Luke ligoninės Radiolo
gijos kursus. Ji dirba tos ligo
ninės Rentgeno skyriuje.

į — Geraldas P. Dapkus iš Chi- 
cagos pietvakarių, Illinois 
Universiteto studentas ir avia
cijos ROTC kadetas, atlieka 
pratimus Aviacijos atsargos ka
ltininkų vasaros stovykloje. 
Lackbourne', Ohio.

— Ronaldas J. Lesniauskas 
iš Gage parko dalyvavo ap-

Phone: 922-6454.

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only. 

'• Steady work, good pay and bene- 
SLA fits. In air conditioned factory.

VIHON. 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262-5504.

GAL FRIDAY
r” growing electronics firm 

on Near South Side is looking for a

M. A. š I M K U S
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beta daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitoki blankai.
ii Mim i ■■ i , j.   ,

*■

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių ’ tomą 

(neįrištą) už S2.00.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

------------- ——   .     , —M—
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

- ------------------------------------------------------------------------------------A

function plus
SIUNTINIAI I LIETUVĄ 

ir kitus kraštus
P. NEDZINSKAS, 4S65 Archer Ava.

Chicago, 111. 6C632. Tel. YA 7-5930
■---------- --- —..........—, . . . <

me kariuomenės leidinye Armed 
Forces Journal. Jame rašo, kad 
jo namuose be tų $18,000 agen
tai būtų radę Įsilaužime naudotų 
elektrdninių Įrankių ir priraši
nėtų lapelių, kurie būtų neabe
jotinai rodę, kur ieškoti sąmoks- 

I lo kaltininkų. Tuos visus daik
tus jis sunaikinęs 1972 m. liepos 
mėnesĮ.

A. G. AUTO R£BUEDR$
Čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
351*44 W. 63rd Street, Chicago, III. 

T1L. — 776-5838
Anicetas Garbačiauskas, sav.

lyvauti. Ji prasidės vidudienį. 
Veiks įvairaus maisto virtuvė, 

’baras, ir bus juokingų palinks
minimų. Svečiai galės žaisti 
pinaklį ir laimės dovanų. 
Tinklinio laimėtojams bus 
įteikta taurė, žais jaunimas, 
bet bus žaidimų ir suaugusiems. 
Kas turi lengvas kėdutes, tai 
gali jas atsivežti.

Valdybos vardu kviečia

I
Tuojau po suėmimo jis keti

nęs viską prisipažinti, bet FBI 
vyresniųjų tarnautojų pastan
gos gauti McCordo prisipažini
mą trukdomos “aukščiausieji 
sluoksniai”.

| ________

KENOSHOS IR RACINE 
GEGUŽINĖ

Kenoshos ir Racine, Wis., 
lietuviai ruošia bendrą gegu
žinę ateinantį sekmadienį, rug
pjūčio 12 dieną Antano ir Ma
rytės Nemajūnų sodyboje, esan
čioje 43-čio kelio, du blokai į 
rytus nuo 91 autostrados.

Vielos Lietuvių Bendruome
nė mielai kviečia vietos lietu
vius gausiai toje gegužinėje da-

Br. Juška ,

GENEVA, Šveicarija. — Jung
tinių Tautų Pasaulinė Sveikatos 
Organizacija (WHO) ką tik iš
leistame biuletenyje perspėja, 
kad pasaulyje nepaprastai plin
ta lytinės ligos. Kai kuriose Eu
ropos šalyse tarp 1957 ir 1971 
metų apsirgimų sifiliu padau
gėjo tarp 60 ir 400 nuošimčių, o 
honorėja tarp 90 ir 500 nuo
šimčių. Daugelio plitimo prie
žasčių tarpe minimos tokios 
kaip labai padidėjęs turizmas, 
palaidesnė pažiūra į seksą ir 
svarbiausia — “piliulė”, kuri 
padarė tai, kad moterys nebetu
ri baimytis nėštumo.

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas.. Gražiai 
įrengtas skiepas. $9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambarių. 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas ,

įrengiu mieste ir užmiesty naujus Ir 
perstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning, van
dens boilerius ir stogų linas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir'garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Hl. 6960«. TeL: VI 7-8447

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS |

LAIKRODŽIAI IR BRANtENYBtS 
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL- RBpubUc 7-1941

i -------

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovene* 
visoms progoms.

3237 WEST 64rd ST., CHICAGO 
Telef. 434-466* 

...... ........... ... ......✓




