
The Lithuanian Daily News
Published by The Lithuanian News Publishing Co., Inc.

1739 So. Halsted Street, Chicago, III. 60608 
HAymarket 1-6100

••••••••••••••••••ft****
Over One Million Lithuanian 

In The United States

VOL. LXI Price 15c Chicago, Ill. — šeštadienis, Rugsėjo-September 13 d., 1975 m. Kaina 15c 214

EGIPTAS NUTRAUKĖ PIKTU
ARABŲ PROPAGANDA

Palestiniečiai negalės kurstyti arabu 
prieš taikos siekiantį Izraelį

KAIRAS, Egiptas. — Egipto valdžia vakar nutraukė visiems 
laikams palestiniečiu siunčiamąją radijo stotį. Oficialiai pra
nešta, 'kad palestiniečiai negalės toliau iš Egipto vesti propagan
dos prieš taikos siekiantį Izraelį. Iki šio meto palestiniečiai nau
dojo galigos Egipto radijo stoties bangas pranešimams daryti 
apie įvykius pačioje Palestinos žemėje, Libane ir Artimuose 
Rytuose. Palestiniečiams veik nieko nereikėjo mokėti už šias 
transmisijas.

Baus karininkus, pradėjusius dalinti 
ginklus komunisty partijos nariams

LISABONAS, Portugalija. — Prezidentas Costa Gomes, sau
gumo organų informuotas apie komunistų partijos vadovybės 
ruošiamą perversmą prieš demokratinę Portugalijos santvarką, 
paskubomis ketvirtadienio vakarą sukvietė karo tarybą, kad ap
tartų naujai susidarusią padėtį.

Bet palestiniečiai pradėjo ge
rą egiptiečių, valią naudoti prieš 
Egiptą. Jie bandė pasmerkti pre
zidentą Sadatą už bandymą siek
ti taikos su Izraeliu, palestinie
čiai nenaudojo faktus, bet juos 
išgalvodavo. Jie paskelbė, kad 
prieš prezidentą Sadatą patys 
egiptiečiai buvo suruošę pasikė
sinimą. Egipto valdžia nutarė 
atimti palestiniečiams duotas 
privilegijas ir neleisti jiems iš 
Egipto varyti propagandos prieš 

. Izraelį. x.

“Už keliu .mėnesiu” susitars-.. 
su Sirija

Izraelio užsienio ministerija 
skelbia, kad “už kelių mėnesių” 
Izraelis susitars su Sirija dėl Go- 
lano aukštumų ir kitų strategi
nių kalnų poziciją.

Izraelio vyriausybė buvo pa
siruošusi tuojau pradėti pasita
rimus su Sirija, bet keitalioja- 
mi prezidento Asado pareiškimai 
priverčia reikalą kuriam laikui 
atidėti. Pragon nuskridęs Siri
jos prezidentas pareiškė, kad jis 
neleis izraelitams pasilikti nei 
vienos Golan aukštumų pėdos. 
Izraelitai turės atiduoti viską kas 
jiems pavyko karo metu užimti. 
Čekoslovakijos prezidentas Gus
tav Husak pareiškė nepasiten
kinimą Egipto - Izraelio susita
rimu.

Sovietų disidentai 
paprašė amnestijos

MASKVA. — Vadovaujantie
ji Sovietų Sąjungos disidentai, 
pasiremdami Helsinkyje įvyku
sios viršūnių konferencijos ak
tais, kreipėsi į sovietų valdžią, 
reikalaudami plačios amnestijos 
politiniams kaliniams. Tuo pa
čiu metu tremtyje gyvenantis 
disidentas rašytojas Anatolijus 
Marčenko ir jo žmona atsišau
kia į Amerikos žmones, kad rei
kalautų sovietus išlaisvinti po
litinius kalinius. Atsišaukimus 
pasirašiusiųjų tarpe yra ir gar
susis Sovietų disidentas Andrei 
Sacharovas.

ReceptŲ kaina
CHICAGO. — Illinois Public 

Aid departamento pranešimu, už 
Medicinos receptų išpildymą mo
kestis iš $1.75 pakeltas iki $1.85. 
Vaistininkai reikalavo po $2.50.

Ronald P. Batz, Illinois Far
maceutų Sąjungos pirmininkas, 
pareiškė, kad recepto išpildymas 
vidutiniškai kaštuoja $2.37, dėl
to pakėlimo iki $1.85 toli neuž
tenka.

IŠ V!SO pasaulio
WASHINGTONAS. — Buvęs 

valdžios įstaigos kovai prieš nar
kotikus viršininkas John Bartels 
Jr. perspėja, kad Amerikai gre
sia nauja heroino epidemija, ka
dangi Turkija vėl pradėjo plačiai 
auginti aguonas, iš kurių tas 
kenksmingas narkotikas yra ga
minamas.

NEW YORKAS. — 1,800 pilo
tų ir 990 inžinierių, tarnaujan
čių Pan American World Air
ways, kuri yra atsidūrusi finan
siškose sunkenybėse, norėdami 
palengvinti šiai kompanijai, kad 
nereiktų šį rudenį paleisti iš tar
nybų 176 tarnautojus, nutarė 
savanoriškai sumažinti sau mo
kamas algas ir tuo būdu kompa
nijai dviem milijonais dolerių su
mažinti išlaidas. Panašiai jie su
simažino algas praeitą pavasarį 
gelbėdami patys savo algas, ši 
didžiulė tarptautinė aviacijos 
kompanija pradeda kasmet .tu
rėti po daug milijonų deficito.

WASHINGTONAS. — Dr. Ben 
Feingold, Medical Centre šefas 
San Francisco, pareiškė Kongre
se, kad vaikų nenormaliai dide
lis judrumas (hyperaktyvumas), 
pasiekęs epideminių proporcijų, 
yra pasekmė maisto ir “minkš
tųjų” gėralų pagražinimo ir pa
skaninimo, kurių pavartojimas 
maisto pramonėje per paskutinį 
dešimtmetį labai padaugėjo. Vai
kai vartodami dažais pagražin
tus ir paskanintus produktus pa
sidaro nebesukontroliuojamai 
judrūs, išsiblaškę, be atidos ir 
negabus mokykloje. Pašalinus iš 
vaiku maisto visokius sinteti
nius dažus ir prieskonius, apie 
50 nuošimčių vaikų pasitaiso, pa
sakė Dr. Feingold.

AMER’KA UŽVERČIAMA 
EUROPOS AUTOMOBILIAIS

WASHINGTONAS. — JAV 
vyriausybė iki kitų metų gegu
žės mėnesio turės apsispręsti ar 
kitų šalių automobilių gaminto
jai savo gaminius “dumpina” 
Amerikoje, tai yra parduoda pi
giau savikainos. JAV Tarptauti
nės Prekybos Komisija ėmėsi 
ištirti, ar $7.5 bilijonų vertės 
automobiliai iš 8 svetimų vals
tybių — Vokietijos, Japonijos 
Britanijos, Prancūzijos, Italijos, 
Švedijos, Kanados ir Belgijos 
yra pardavinėjami JAV-bėse 
specialiai sumažintomis kaino
mis.

Jungtinė Automobilių Darbi
ninkų Unija skundžiasi, kad 27,- 
500 Amerikos automobilių dar
bininkų neteko darbo dėl sveti
mų šalių automobilių kompani
jų nesąžiningos kompeticijos.

Ona Marija Jagielaitė (Ann Marie Jagiella) išrinkta 1975 metu Chicagcs Daliju Kara
laite. Ji pasirodys Ford City Shopping Centre, 7601 So. Cicero Avenue, kiekvieną šeš
tadienį ir sekmadienį. Panelė Jagielaitė gyvena S. Holland, su tėvais. Ji nori būti 

slauge, mokosi St. Xavier mokykloje, ir dabar gyvena Chicago Lawn.
Nuotrauka Ed. Mankaus

VĖLIAUSIOS ŽINIOSJABLONSKIŲ ŠEIMOS ŽUDIKAS BOYLE 
GAVO TRIS AMŽIUS SĖDĖTI KALĖJIME
Ketvirtadienį baigėsi Pensilvanijos angliakasių byla

MEDIA, Pa. — Buvęs angliakasių unijos (United Mine 
Workers — UMW) prezidentas W. (Tony) Boyle už savo unijos 
nario Joseph A. (Jock) Jablonskio, jo žmonos ir dukters nužu
dymą praeitą ketkvirtadienį nuteistas visam amžiui kalėjimo 
trigubai, tai yra visam amžiui triskartus.

Prieš paskelbdamas sprendi
mą, teisėjas Francis Catania pa
klausė 73 metų amžiaus Boyle, 
ar jis nori dar ką pasakyti.

“Nieko, gerbiamas teisėjau”, 
atsakė Boyle. “Visa, ką galiu pa
sakyti yra, kad aš esu nekal
tas”.

Specialus tos bylos prokuro
ras Richard Sprague pasakė tei
sėjui: “Kaltinamasis yra tas, 
kurs sukėlė visą grandinę įvy
kių, kad visa (Jablonskių) šei
ma būtų nužudyta”. Patį Boyle 
prokuroras Sprague pavadino 
“laivo kapitonu” ir pareiškė no
rįs būti tikras, kad tas kapito
nas gautų bausmę nemažesnę 
negu jo “pupetai”.

Jablonskio šeima (jis pats, jo 
žmona ir duktė) buvo nušauti be
miegant savo namuose Clarks
ville, Pa., 1969 Naujų Metų iš
vakarėse. Pasamdyti ir apmokė
ti žudikai savo darbą atliko trims 
savaitėms praėjus po to, kai Jab
lonskis pralaimėjo UMW pre
zidento rinkimus Boylės naudai.

Aštuoni kiti asmenys, kalti
nami toje byloje, arba patys pri
sipažino esą kalti arba buvo ras
ti kaltais. Sprague teismo spren

dimo išvakarėse pasakė, kad 
Boyle buvo tų žudynių “klastin
gas iniciatorius” ir nusipelno 
mirties bausmės.

Jury teismas 1974 m. balan
džio 11 d. pripažino Boyle esant 
kaltu nužudžius Jablonskių šei
mą. Jis iki šiol sėdėjo kalėjime 
Missouri valstijoje, nuteistas ki
toje byloje už unijos fondų pikt- 
naūdoj imą.

PRAŠO CIGARETES
VISIŠKAI UŽDRAUSTI

CHICAGO. — Amerikos Vė-
žio Draugijos prezidentas Dr. j vyko į
Benjamin Byrd pareiškė, kad ci
garetės Jungtinėse Valstybėse 
turėtų būti visiškai uždraustos, 
kadangi vėžiu apsirgimai bend
rai mažėja, bet plaučių vėžio li
gos smarkiai daugėja. Dr. Byrd 
spėja, kad plaučių vėžiu šiemet 
mirė 81,000 amerikiečių ir iš to 
skaičiaus 64,800 žmonių mirs 
betarpiškai nuo vėžio, prasidėju
sio nuo rūkymo. Liūdniausia esą, 
kad jaunimas pradėjo daugiau 
rūkyti, net keliolikametės mer
gaitės dabar rūkančios tiek pat 
kiek ir berniukai.

♦ Libano kariuomenės kuopa 
užėmė kelis “niekeno” žemės 
blokus Tripolyje, bet tarpusaviu 
žudynių dar., nebaigė. Naujas 
štabo viršininkas turi pirma pa
ruošti kovai tinkamų dalinių ir 
nuginkluoti gaujas.

♦ Libano kariuomenės dalinys 
pajėgė pralaužti Zgortos apsupi
mą. Kalnuose jau baigti karo 
veiksmai.

*• Chicagos mokytojų unijos 
vadovybė būtų norėjusi, kad ka
lėjime laikomas Norman Swen
son vadovautų pasitarimams, 
bet jie atsisakė prašyti teisėjo 
leisti Swensonui išeiti iš Chica
gos kalėjimo.

♦ Prezidentas Fordas, infor
macijos ir rinkiminiais sumeti-

. mais, rengiasi skristi į Teksas 
ir pasakyti svarbesnę kalbą.

♦ Aukščiausio teismo teisėjas 
William O. Douglas ratukais nu

teisint ir pareiškė savo
(nuomonę svarbioj byloj. Jis ne
sirengia atsistatydinti iš teisėjo 
pareigų.

♦ Nelson Rockefelleris vargu 
' surinktų viceprezidentui reika- 
■ lingus balsus. Demokratų pra- 
; vestas apklausinėjimas rodo, kad
Rockefelleris gyventojų tarpe 
nepopuliarus.

♦ Kelių policija suėmė 6 Wi
chita indijones, kai sprogo jų 
automobilyje vežtas parakas. Jos

! neturėjo teisės parako vežioti, 
i Dabar joms teks pasėdėti kalė
jime ir aiškintis teisme.

Susirinkusiems karo tarybos 
nariams prezidentas pranešė, 
kad jis pats nežinąs, kas sostinė
je darosi —dar tebėra gen. Gon- 
zalves valdžia, ar ji iš tikrųjų 
atsistatydinusi ir pasitraukusi. 
Prezidentas žinąs, kad buvęs 
premjeras, atsjsakęs nuo kariuo
menės štabo viršininko pareigų, 
ruošia atsisveikinimo banketus, 
sako kalbas, bet vyriausybės jis 
dar neperdavė adm. Pinheiro 
Azevedo. Teisybę pasakius, da
limi čia kaltas ir naujas premje
ras, iki šio meto nepajėgęs su
daryti naujo kabineto. Preziden
tas pranešė tarybai savo baimę, 
kad toks valdžios nešimas gali 
pastūmėti komunistus suruošti 
perversmą ir pagrobti valdžią.

Prezidento susirūpinimą kė
lė šie faktai: ne visi kariai klau
so karo vadovybės įsakymų ir 
sauvaliauja, o antra, kai kurie 
karininkai pradėjo karo sandė
liuose esančius ginklus dalinti 
komunistų partijos nariams. Jis 
žino, kad Porto miesto šiaurinėj 
dalyje kariai komunistai pradė
jo ginkluoti komunistus. Komu
nistuojantieji kariai eina į ko
munistų partijos susirinkimus ir 
kalba apie reikalą suruošti per
versmą ir atiduoti valdžią “pro
letariatui” Portugalijos kariai 
privalo klausyti vadovybės įsa
kymų, jie neprivalo kištis į kraš
to vidaus reikalus ir pasakoti 
apie perversmą prieš dabartinę 
santvarką.

Prezidentas informavo karo 
tarybą, kad Algraves komunis
tai reikalauja duoti jiems ginklų. 
Jie tvirtina, kad ginklai jiems 
esą reikalingi “revoliucijai gin
ti”, bet jie galėtų būti panaudo
ti parversmui suruošti ir “pro
letariato diktatūrai” įvesti. Pre
zidentas nori išgirsti karo tary
bos narių nuomonę apie pervers
mą ir aptarti priemones nepa
klusniems karo vadams bausti.

Lisabone veikia Ispanijos kon
sulatas ir miesto centre yra is
panų aviacijos Iberia kelionių 
biuras. Ketvirtadienį viena bom
ba sprogo Sheritan hotely esan
čiame Ispanijos konsulate, o ant
roji padarė nuostolių Iberijos ke
lionių biure.

Pradžioje nežinota, kuriais su
metimais buvo sprogdinamos 
šios dvi ispanų įstaigos. Bet vė
liau nedidelė grupė ispanų, pa
sivadinusi “Tarptautinė revoliu
cinio solidarumo grupe” telefo
nais pranešė vietos spaudai, kad 
ji pareikalavusi iš dabartinės 
Franko valdžios išleisti mirties 
bausme nuteistus baskus. Lisa- 
bono policija ieško grupės narių, 
kad galėtų išaiškinti josios sąsta
tą ir ateities planus. Portugalai 
nenori, kad ispanai sąskaitas su 
savo vyriausybe vestų Lisabone. 
Jie gali tai padaryti pačioje Ispa
nijoje.

Karo taryba įpareigojo prezi

dentą imtis priemonių prieš 
kiekvieną karį, kuris be virši
ninko įsakymo dalina komunis
tams ginklus. Iš vis preziden
tas gavo plačius įgaliojimus dis
ciplinai atstatyti Portugalijos 
karo daliniuos Dabartinė karo ta
ryba jau yra visai kitokia, negu 
buvo gen. Goncalves sudarytoji. 
Dabartinėje taryboje komunis
tai sudaro mažumą. Jie gali da
lyvauti debatuose, bet jie nega
li dauguma balsų pravaryti nu
tarimus.

Ugandos Idi Amino 
vizitas popiežiui

^'CASTEL GANDOLFO, Itali
ja. — Popiežius Paulius VI su
teikė Ugandos prezidentui Idi 
Aminui 24 minučių audienciją ir 
paskui pasakė, kad Aminas ža
dėjęs toleruoti svetimšalius ku
nigus, nors dar visai neseniai 
išvarė Italijos misionierius. L 
Amin atvyko pas popiežių kariš
koje uniformoje, priversdamas 
popiežių savęs laukti 18 minu
čių, kadangi dėl trafiko susikim
šimo negalėjo laiku atvykti.

Vatikano valdininkai sako, kad 
tai pirmasp kartas, kiek jie pa
mena, kad popiežius būtų ko 
laukęs.

Popiežius dar pasakė, kad ank
sčiau Idi Amin, pats mahometo
nas, raštu buvo prižadėjęs duoti 
katalikų misionieriams religinę 
laisvę. Ugandos 10.5 milijonų 
gyventojų pusė (50%) sudaro 
katalikai ir tik 6 nuošimčius ma
hometonai (muslimai).

Susirašinėjimas su Vatikanu 
įvyko šių metų pradžioje išva
rius iš Ugandos 16 Romos kata
likų misionierių.

KIEKVIENAS AMERIKIETIS 
PO 2.63 GAL ALKOHOLIO

Kovai su alkoholiu instituto 
(NIAAA) sudarkyta statistika, 
porodo, kad kiekvienam virš 15 
metų amžiaus amerikiečiui išei
na per metus po 2.63 galionus su
gerto gryno alkoholio. NIAAA 
(National Institute of Alcohol 
Abuse and Alcoholism) studija 
rado, kad alkoholį geria 82 nuo
šimčiai profesionalų vyrų ir 81% 
profesionalių moterų. Tarp “me- 
lynkalnierių” vyrų geria 75 nuo
šimčiai ir 42 nuošimčiai mote
rų. Pagal tą institutą alkoholi
ku vadinamas, kurie kiekvieną 
dieną išgeria po vieną unciją 
gryno alkoholio.

Vėsiau, vėjuota.
Saulė teka 6:28, leidžiasi 7:05.
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VI. Iv. Dalis, Demidovo sene 
lis, laikė ant rankų mirtinai su
žeistą poetą prieš pat mirti.

Kai nuo Puškino rankos nu

privilege. Either way, 
you’ll find that Bonds 
mature at Just the right 
age for you.

Karta visa 
i teatra.

Wed: Closed
Sat: 9:00 A.M. to 12:00 Noon

šeimininko švar
oj Į prižiūrėjo, iš- 

dabojo kaip sayo

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 
less than 6 years.

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) 
special.

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

NOS
Chicago, ill 60608

SAN JOSĘ. Kalifornija. — Iš 
Sąjį Prancišką nūęato priedais 
kąs (Fisherman’s Whard) ar iš 
kurios noj-s miesto gatvės kalne, 
kad ir “Cable car” važiuojant, 
Ąteatraz; aala Ubai gražiai at-, 
rodą: uola, lygiu viršumi, sie
kiančių 150 pėdų nuo vandens, 
did iulis ir gražiai atrodąs pa
statas viršuje, šviturys, gėlynai

Ir, vis dėl to, švarkas vėl bu
vo pakabintas spintoje darbo 
kambaryje. Tai j j ir pražudė. 
Visa Maskva sužinojo, kad ka
bo jis spintoje darbo kambary
je. Vieną puikią dieną švarkas 
dingo iš spintos. Dingo tokio
se aplinkybėse, kad seneliui ne
sunku buvo įspėti vagį. Jis ži
nojo jo vardą, bet niekuomet at
virai nepasakė. -

kad 2-3 kaliniams tekdavo 1 tar
nautojas. Kadangi visa sala “gy
vas akmuo", tai maistą ir net 
vandenį tekdavo atsivežti laivu 
iŠ San Frąncisko. Dar geriau, 
kaliniams, O, gal būt, ir persona
lui, baltiniai buvo plaunami ka
riuomenės skalbykloje S. Fr. 
mieste.

ir jo peršautas dvikovos švar-

Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

dol., 5-12 m. vaikams — 1 dol., 
ekskursijoms daromos nuolaidos.

Dabar ši sala ir likę pastatai 
yra parkų žinybos globoje.

seimyno pasiruo- 
Seneliui tai buvo 

visas įvykis. Prieš pat išvažia
vimą, jis tamsoje įėjo į kabine
tą, atidarė spintą, paėmė švar
ką ir apsivilko jį. Jau sėdėda
mas ložėje, kai prasidėjo vaidi
nimas, V. I. pajuto, kad švarko 
skvernas kažin kaip nepapras
tai šiurkštus. Pabraukė ranka, 
apčiuopė švarke nedidelę skylutę 
— nebuvo abejonės, jis apsivilko 
Puškino švarką.

žinoma atsitikimas būtų pra
ėjęs nepastebėtas, jeigu pertrau
koje senelis neatsargiai nebūtų 
pranešęs apie tai kažin kam iš 
pažįstamų, užėjusiam į ložę. Tas

kad 1906 m. žemės 
metu, kada žiauriai 
San Francisko mies-

lauke prie įvažiavimo, c) bib
lioteka, didžiulė valgykla ir kt. 
patalpos be jokio baldo (Tur būt, 
sukūreno laike indėnų okupaci
jos 1969-71 m.; beje, prie indė
nų, kaip mums aiškino, buvo pri
siplakęs kitų rasių ir tautų ne
atsakingas elementas), d) di
džiulio, trijų aukštų kalėjimo 
siaurus koridoriai iki stogo, su 
galerijomis sargams ir žvangan
čiomis storų virbų į celes du
rimis, ^'kurias elektros pagalba 
galima darinėti sekcijomis (be
ne po 15), pavieniai-, poromis ir 
kitaip, e) indėnų okupacijos me
tu sudegę pastatai: administraci
jos, tarnautojų su šeimomis, 
viengungių ir bene švyturio tar
nautojų. Dabar tų pastatų tik 
griaučiai liko.

“Įžanga” šiuo metu į Alca
traz salą nieko nekaštuoja, o tik 
kelionė laivu; suaugusiems — 2

How to enter
Come įn to either our home office at 4192 Archer Avenue in Chicago or our 
Downers Grove office at 5100 Forest Avenue, fill out your name and address on 
the “Feather.Your Nest" entry form, and deposit it in our giant “nest egg" < ‘ , 
box. Entries must be received by 11:00 a.m. each Saturday of each week's draw
ing. Drawing Dates, July 26. August 2,9,16,1975, at 11:30 a.m.

Kaliniams maistas siekė 3,600 
kalorijų ir valgyti galėjo kiek 
kas norėjo, t. y. galėjo pakar
toti, tik nepalikti lėkštėje. Kiek 
liūdniau su “butų”. Kiekvienam 
kaliniui atskira celė 5x9 pėdų 
dydžio, lovutė, staliukas ir išei
namoji.

Kartą per mėnesį, jei nenusi
kalto ir nebuvo suvaržytos tei
sės, kalinį galėdavo aplankyti 
giminės, tačiau pasikalbėti bu
vo galima tik iš specialių patal
pų telefonu.

Kalėjimo pastato III aukšte 
buvo ligoninė su nuolatiniu gy
dytoju, o kuris tai gydytojas 
specialistas atvykdavo kartą per 
mėnesį.

Mirties sprendimų čia nevyk
dydavo, nes, pagal Kalifornijos 
įstatymus, tai galima tik dujų 
kameroje, kurios šiame kalėji
me nebuvo. Tais atvejais ka
linį persiųsdavo į San Quentin 
kalėjimą.

Keista, 
drebėjimo 
nukentėjo 
tas, Ąlcatrąz salos pastatai jo 
kių nuostolių neturėjo, nors to.

Every week for 4 weeks we’ll give away: 
126-BIG CASH PRIZES 25-$25 Savings Accounts (Regular) 
100-$5 Giftcheks l-$1000 Savings Account (Certificate)

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

Į klausimą, kodėl iš taip sau
gaus ir iškaštingai įrengto kalė
jimo kaliniai 1963 m. buvo iš
kelti kitur, gidas paaiškino, kad 
tai padaryta atsižvelgiant Į nepa
prastai dideles išlaidas. Jei ki
tuose kalėjimuose kalinio išlai
kymas atsieidavo vieną-kitą tūk
stantį per metus, tai Alcatraz 
kalėjime tas kaštuodavo kelias- 
delimt tūkstančių) dolerių J

Slegiantį įspūdį sudarė: a) 
spigliuotų -vielų tvoros aplink 
visą salą, b) stebėjimo bokštas

Taip atrodo iš tolo, už mylios 
ar daugiau. Kai mes, virš 40 
pensininkų ekskursija, pasiekė
me tą garsiąją salą, grįžome la
bai prislėgtu ūpu.

1818 m. šią salą, kurios plotas 
12 akrų, nupirko tuolaikinis gu
bernatorius. 1853 m. buvo įreng
ta’ fortas ginti įvažiavimą į San 
Francisko įlanką, o sekančiais 
metais buvo pastatytas švitu
rys. matomas okeane už 20 my
lių. 1868—1890 m. toje saloje 
buvo laikomi ęiv. karo belaisviai 
ir indėnai.

1906—19(09 m. pastatytas pa
grindinis kalėjimas, kuris nuo 
1931 m. skirtas pavojingiausiems 

- dąlžiaųsiems nusikaltėliams, 
šis kąlęjimas- -buvo -skirtas^ tik 
vyrams. Iš 1934 *U. pirmųjų 
“didžiųjų” nuotraukos visi at
rodo “džentelmenais”, gerai ap
sirengę, kaklaryšiais ir skrybė
lėmis pasipuošę.

Kalėjimas galėjo priimti apie 
409, nors vidutiniai būdavo apie 
250 įnamių. Prižiūrėtojų, sar
gų ir kt. persfipąlo buvo tiek,

Tiesa, dalyvavau ir kitoje eks
kursijoje — pamatyti “mystery 
spot” ties Santa Cruz kalnuo
se, kur neva gravitacijos dėsnis 
kitaip susiklosto. Apie tai nėra 
kas rašyti, nes ten tik “akių 
muilinimas”. Pakrypusiame tro
besy jaunimui buvo miela pa
bėgioti, o daugumas mūsų — 
senių, savininko ar tarnautojo 
aiškinimams, nepatikėjo.

S. šurkus

TAIP PAT
CHICAGOS
MIESTŲ JAV-SE PER RELO

Who can enter
All residents of the State of Illinois are eligible to enter except employees 
of Standard Federal Savings, their advertising agency and their immediate family 
members. Sweepstakes valid for Illinois participants only. Entrants must be 18 
and there is a limit of one entry per person for each week's sweepstakes.

Home Office Home Office Hours
4192 Archer Avenue (At Sacramento) Mon; Tues; Thors; Fri: 9:00 AM. to 8:00 PM 
Chicago. Illinois 60632 
847-1140

ji sala yra tik už mylios nuo 
San Fr. miesto.

Prie labai griežtos tvarkos ir 
6 izoliacijos 'kamerų, kuriose ne
buvo jokio baldo ir vietoje išei
namosios tik skylė kampe, o ge
ležinėmis durimis aklinai užda
roma, kur nusikaltęs visą laiką 
(savaitėmis) buvo tamsoje, tad 
prie šių sąlygų ir pasekmių, ar 
gali Įvykti kalinių sukilimas? O 
visgi 1946 m. sukilimas buvo ir 
jo metu 3 kaliniai ir 2 sargai bu
vo užmušti, ir bene 14 prižiū
rėtojų buvo sužeista. Sukilę ka
liniai buvo suvaldyti tik per sto
gą Įleistomis dujomis.

Ar galėjo kuris kalinys pabėg
ti? Pasitaikė. Mačiau nuotrau
kas dviejų kalinių, apie kuriuos 
jokios žinios neturima; greičiau
sia bus nuskendę, nes įlankos 
vanduo gilus, šaltas ir banguo
tas. Tiesa, kitas kalinys, rodos, 
buvo pagautas beplaukiant ties 
Golden Gate tiltu.

atrą. Visi pažįstamieji nuskubė
jo prie ložės; prieangyje, prieš 
duris, susidarė minia, kiekvienas 
norėjo paliesti švarką “kuriame 
buvo užmuštas Puškinas”, Lai
mei senelis savo kailinius pasi
ėmė į ložę. Matydamas, kad jo 
klaida darosi “visuomeniško įvy
kio” didumo, nelaimingasis kal
tininkas greitai užsimetė kaili
nius ir bėgte pasileido išėjimo 
link, šeimyna grįžo namo at
skirai.

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kacį liečia pieveles. Aprašyta kaip 
uįąugįntį, kaip, žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 

pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
telįąų gyvępą arba ųęųori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 česį 

arba Money Orderį ą męa knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

vienų iš jų ir pati užmovė ant papasakojo kitam* trečiam... ži- 
senelio rankos. V. I. Dalis iki j nia akimirksnyje aplėkė visą te- 
pačios mirties nė karto nenusi
ėmė tos vertingiausios dovanos. 
Be to, Natalija Nikolajevna pra
šė Dalio pasiimti ir švarką, ku
rį Puškinas vilkėjo dvikovoje.

l^aėjo daug metų. V. I. Dalis 
atsistatydino, apsigyveno Mas
kvoje ir baigė “Russkij Tolko- 
vyj Slovar” ir “Sbornik Russ- 
kich Poslovic” (“Rusų Kalbos 
Žodyną” ir “Rusų Patarlių Rin
kinį”). Puškino žiedas buvo ant 
jo rankos, o sukruvintas švar
kas kabėjo spintoje darbo kam
baryje, šalia 
ko. Jis pats 
dulkindavo ir

4637 So. Archer Avė. 
(Prie 47-tos)

ARĖJAS VITKAUSKAS

PUŠKINO ŠVARKAS
Nepersenai rusai emigrantai midovas patvirtino rusų ilgų lai- 

visame pasaulyje minėjo “Rusų j kų buvusį laikomą tik gražiu li- 
kultūros dieną”, kurios globėjas teratūros padavimu; tai poeto 
yra nusistovėjęs iš buvusių sta-: žiedas, (apie jį buvo rašyta), 
tomų kitų garsių rusų, žinomas 
poetas Puškinas, šia proga ga
lima patiekti gana įdomią isto
riją su Puškino švarku, kurį jis 
vilkėjo pražūtingoje dvikovoje.

Netaip senai Paryžiuje vienas
iš A. S. Puškino artimo bičiulio,ėmė jo žiedus ir perdavė juos 
— V. L Dalio anūkų — J. P. De- Natalijai Nikolajevnai, ji paėmė

. stočky 
injynerica.

Bonds matare in Jess than six
How B Boki, pkt htMt wfem W to 

5 ysm. M wbUm (4% «*•
if kwt, fltoam, cr iirfmyi I.
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J. VILIU ŠIS

Nereikalingas ir neprasmingas
“Lithuanians in Canada” knyga

darbas

(Tęsinys)
xin

Knygos 92—94 psl., taip pat 
švietimo skyriuje, atskirai pa
gerbti keturi asmenys — J. Kra- 
likauskas, J. Matusevičiūtė, H. 
Nagys ir A. Rinkūnas, — sutei
kiant jiems “Prominent educa
tors” titulus. Reiškia — ypatin
gai pasižymėję auklėtojai, mo
kytojai, kuriuos knygos auto
riai rado reikalinga išskirti iš 
visų mūsų, čia atsiradusių Ka
nadoje, atseit, dėl jų specialių 
gabumų ir nuopelnų auklėjimo 
srityje. Tai mums tam tikra 
naujiena!

Kaip ypatingi talentai, ikšiol 
jie mums visai nebuvo žinomi, 
nei dar Nepriklausomoje Lietu
voje prieš sovietų invaziją, t. y. 
prieš 1940 m. birželio mėn. 15 
d., nei čia pat jau Kanadoje per 
ištisą eilę mūsų išeivijos gyve
nimo metų! čia pat knygoj pa
tiekti tos iškilios ketveriukės ir 
biografiniai daviniai, lyg turėtų 
pateisinti jų pranašumą prieš 
visus kitus mokytojus. Deja, 
veltui ieškome tų jų stebuklin
gų ypatybių ir nuopelnų!

Kad jie lankė universitetus ne ' 
tik Lietuvoje (kai kurie!), bet Į 
ir Vokietijoje, Austrijoje, JAV į 
:r Kanadoje (tai dažnas reiški- Į 
nys mūsų “dypukų” biografijo- j 
se... — kur jie apsistodavo ii- j 
gesniam laikui, tai įrašydavo į 
universitetus, kad gautų studen
to pažymėjimus, tuo būdu iš-' 
vengti priverstino darbo kur I 
nors fabrike... po kelių mėnesių, I 
kartais ir tik kelių savaičių, per- į 
sitkeldavo vėl į kitą miestą... I 
nrccedūra vėl kartodavosi... pra-1 
dėto mokslo nebaigdavo...J. V.), j 
pagijo aukštojo mokslo diplo-! 
mus, mokytojavo dar Lietuvo-' 
ie, o ir kai kuriuose kursuose 
ria išeivijoje, prisidėjo prie lie- 
kultūrinės veiklos, rašinėjo į 
spaudą ir t. t. Tai vis eiliniai 
reiškiniairir išgyvenimai daugu
mos mūsų išeivių čia Kanadoje. 
Jie nieko nesiskiria nuo pilkos 
mūsų pabėgėlių masės, įsikūru
sios čia Kanadoje, kuri laiku pa
spėjo pasprukti, išsigelbėti nuo 
Maskvinės okupacijos, tos ko
munistinės - rusiškos gangrenos, 
užplūdusios mūsų brangią tėvy
nę Lietuvą!

.didėjęs bent trigubai — iki 18,- 
IOCO studentų!

Nors, pritaikius čia knygoj iš
vestą lietuvių studentų vidurkį 
(žiūr. knygos 115—116 psl.) — 

| 11 studentų vienam tūkstančiui 
I lietuvių čia Kanadoje — visai 
nepriklausomai Lietuvai su jo 3 
milijonais gyventojų 1940 me
tais turėjo būti 33,000 studentų, 
kuris skaičius būtų buvęs ir kiek 
perdėtas, bet visvien tai būtų bu
vus nuosekli išvada iš aukščiau 
paskelbtos statistikos !...

COSMOS PARCELS EXPRESS
Licensed by VNESHPOSYLTORG

Tačiau, vartydamas tos kny-

aukštojo. mokslo diplomą! Susi-

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai 
ir tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, 
UKRAINĄ IR T, T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJĖNTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.
Visuose musu skyriuose rasite didelį kiekį įvairiu aukštos koky

bes prekiy prieinamomis kainomis.

rCosmos Parcels Express Corporation
j Affiliated with'PODAROGIFTS, INC. •

Priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS — automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo transis- 
toriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Cosmos Parcels Express Corporation
488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 21st.
NEW YORK, N. Y. 10022. — TEL.: (212) 758-1150/1

NEW YORK, N. Y. 10003 
NEW YORK, N. Y. 10011 
So. BOSTON, Mass. 02127, 
BUFFALO, N. Y. 14206, 
CHICAGO, Illinois 60622, 
CHICAGO, Illinois 60629, 2501 West 69 St. 
CLEVELAND, Ohio 44134, 
IRVINGTON, N. J. 07111, 
IRVINGTON. N. J. 07111. 
FORT WAYNE, Ind. 46808. — 1807 Beimeke Rd. 
GRAND RAPIDS Mich. 49504. 
HARTFORD, Conn. 06106, 
LAKEWOOD, N. J. 08701, 
LOS ANGELES, Calif. 90022, 
NEW HAVEN, Conn. 06511, 
NEWARK, N. J. 07106, 
PASSAIC, N. J. *— 
PATERSON, N. J. 07505. 
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero 
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street 
WOODHAVEN, N. Y. 11421. 944)8 Jamaica Ave. 
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Millbury Street

• YOUNGSTOWN, Ohio 44503, 309 W. Federal Street

45 Second Avenue
135 W. 14 St.
389 West Broadway 

332 Fillmore Avenue 
2222 West Chicago Ave.

5879 State Road
762 Springfield Avenue
1082 Springrield Ave.

636-38 Bridge St.’ N. W.
518 Park St.

241 Fourth St.
960 S. Atlantic Blvd.

1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.

176 Market Street
60 Broadway
1214 N. 5th St.

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 I 

268-0068
TL 6-2674 | 
BR 8-6966

WA 5-2737 i 
884-1738 

ES 2-4685 
Tel.: 374-6446 
Tel.: 432-5402 

GL 8-2256 
246-9473 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446

Tel.: 373-8783 
GR 2^6387 

345-2028 
3-4818
5- 9586 
1-2750
6- 1571 
8-6766

441-4712
SW 8-2868 

Rl 3-0440 I
—

kiant nei jų darbų subrendimo, 
nei jų tų nuopelnų įvertinimo 
laiko bėgyje. Dėlto nenuostabu, 
kad tuose sąrašuose nematyti iš
tisos eilės asmenų, kurie, rodos, 
jau tikrai turėjo patekti į tą 
“istorinį” veikalą. Paskelbti da
viniai nepilni, neduoda tikro vaiz
do ir dalinai klaidinanti!

Nenoromis tenka spėlioti, kad 
į tuos “garbingus” sąrašus pa
teko ir daugelis tų, kurie patys 
save norėjo pasireklamuoti, pa
sinaudoti proga, paraginti kny
gos autorių skelbtos propagan
dos: “Lietuviai, nesivėluokit, 
skubėkit siųsti prenumeratos 
mokestį 6 dol. p-nui J. Sungailai 
(vienas iš knygos autorių J. V?) 
ir jūsų pavardės didelėmis rai
dėmis bus paskelbtos spaudoj !... 
(žiūr. “Nepriklausoma Lietuva’ 
iš 1967 m. Nr. 12 iš kovo mėn.

Toliau knygoje sutinkame var
dinę registraciją, biografinius 
davinius ir nuotraukas, tik tų, 
atsidūrusių čia Kanadoje, lietu
vių, kurie sudaro lyg atranką iš 
bendros mūsų imigrantų, apie 
30,000 žmonių, masės, ir išsis
kiria iš visų kitų ne tik savo dip
lomais, profesijomis, talentais, 
bet ir ypatingais nuopelnais, ne 
tiek Lietuvai, kiek jau čia Ka
nadai !

Kad toks rūšiavimas pagal ta
lentus ir nuopelnus yra labai 
subjektyvus, šlidus ir jautrus 
darbas, netenka daug įrodinėti. 
Tai patvirtina. pačių tų sąrašų 
gilesnis analizas. šaliamumsjau 
gerai žinomų talentų ir pasižy
mėjusių asmenų, matome pa
vardes vos tik nesenai, ir tik čia 
Kanadoje, išrėpliojusių į viešu
mą, kurie irgi, vos tik paspėję 
įsigyti kokį nors diplomą, jau 
keliami į Olimpo viršūnes, nelau-

ir Nr. 14 iš balandžio mėn. 5 d., 
taip pat “Neprikl. Lietuva” iš 
1967 m. Nr. 36 iš rugsėjo mėn. 
13 d. ir Nr. 37 iš rugsėjo mėn. 
20 d. J. V.).

(Bus daugiau)
rašinyje esu pastebėjęs, kad ta 
skaitlinė visai neduoda pilno 
vaizdo apie mūsų tuo metu 
aukštojo mokslo siekiantį jauni
mą ir klaidina visumenę. Nuo
sekliai galvojant, čia pat knygo
je turėjo būti suminėtos ir ki
tos aukštojo mokslo įstaigos ir 
jų studentų skaičiai, kaip tai .— 
komercijos^ technikos, meno, že
mės ir miškų ūkio ir 1.1, ir t. t. 
Tas studentų skaičius būtų pa-

LENDER

Taupykite dabar.

Įftaigoe pietuoM kiemą* automobiliams pastatyti.

■V■

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 parūpina fondus namams įsi-

Santaupos, padėtos prieš 10 mėnesio die
ną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos 
dienos. .. B
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MAUlfEMlS

Kaip žinoma, mūsų pokarinę ir gavo diplomus! Tai visai 
emigrantų bangą sudarė daugu- kasdieninis reiškinys mūsų lie- 
moje buvę Lietuvos aukštesnieji tuvių bendruomenėje! 
valdininkai ir jų šeimos, o ir
šiaip dauguma intelektualų, dau- gos lapus, anglas ir, pamatęs tą 
gelis su aukštuoju mokslu, ir jų fotografiją, tikrai pamanys, kad 
šeimų studentų prieaugliu, — mes džiaugiamės ir skubam vie- 
kuriems pirmoj eilėj gręsė oku- šai pasigirti, kad štai ir vienas 
panto ruso kerštas, su čia vi- lietuvis pasiekė tą aukštą kul- 
siems žinomomis sovietiškomis ! tūros laipsnį — gavo Kanadoje 
priemonėmis — areštais, kalė
jimais, trėmimais, kurių galu- darys apie mus visai klaidingą 
tinės pasekmės — mirtis ir be- 
ženkliai kapai šalto Sibiro tun
drose!

Juo labiau, kai toliau knygos 
95—110 psl. sutinkame tikrą 
statistiką lietuvių mokytojų, dir
busių ir dirbančių, mokytojų 
darbą lietuvių šeštadieninėse 
mokyklose, o ir aukštesniuose 
lituanistiniuose kursuose čia mū
sų išeivijos Kanados plačiuose 
užkampiuose. Visi priskaitome 
netol 230 mokytojų, dirbančių tą 
nelengvą pasišventėlių darbą. Jie 
tikrumoje nieko nesiskiria savo 
sugebėjimais nuo anų tituluotų 
keturių, o, gal būt, kai kurie iš 
jų tikrai dar pranašesni ir turi 
daugiau nuopelnų už tuos ke
turis išsirinktuosius. Nenoromis 
čia kyla klausimas — kokiam 
reikalui buvo iškelti keturi, o už
miršti šimtai ?! Tai tikra nesą
monė!

Skaitąs tą knygą anglas (jei 
iš viso kas nors skaitys J. V.) 
susidarys sau vaizdą, kad iš vi
so pas mus yra tik keturi geri 
auklėtojai — mokytojai visoje 
etninėje lietuvių grupėje iš apie 
30,000 skaičiaus! Toks išrūšia
vimas yra ne tik visai nevykęs, 
netikslus, ir net kenksmingas 
mūsų lietuvių reputacijai! O ir 
Įžeidžiantis visus kitus šimtus 
mūsų mokytojų!

Vėl knygos 114 psl. patalpinta 
nuotrauka, kaip Montrealio pran
cūzų universiteto rektorius įtei
kia studentui diplomą... Neno- 
roms kyla klausimas, 'koks tiks
las tos iliustracijos ir kas nori
ma tuomi pasakyti? Ar tai ko
kia retenybė, nepaprastas įvy
kis ? ? Mums lietuviams tai tikrai 
jokia naujiena! Tūkstančiai mū
siškių jau nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje, o ir užsieniuose, 
išėjo aukštuosius mokslus, gavo 
diplomus, kurių irgi ištisa eilė 
atsidūrė čia Kanadoje, o, ir iš 
pirmųjų dienų čia mūsų emi
gracinio gyvenimo, daugelis mū
sų jaunimo įsijungė į vietinių 
universitetų studijas, jas baigė

nuomonę!
Kiek žemiau, knygos 115—T16 

j psl., parodyta 1965-66 metų lie
tuvių studentų statistika Kana
dos universitetuose. Pagal pa
tiektą lentelę, sužinom, kad iš 
viso mūsų 29,629 lietuvių skai
čiaus čia Kanadoje, buvo 330 
studentų. Taigi, vienam tūks
tančiui lietuvių gyventojų atite
ko 11 studentų! Tuo tarpu iš vi
sos Kanados dvidešimties milio- 
nų (į kurį skaičių įeiname ir mes. 
J. V.) gyventojų buvo tik 149,- 
500 studentų (skaičių patiekė 
autoriai. J. V.) tais pat metais, 
arba vienam tūkstančiui kana
diečiu atiteko tik 7.5 studentų! 
Paviršutiniškai žiūrint, mes ir 
čia esame pranašesni už visus 
kitus kanadiečius! Galime pa
sigirti! Tik deja, reikia paste
bėti, kad ta matematika nėra 
pakankamai pagrista!...

Jau kiek aukščiau turėjau pro
gos pastebėti, kad mūsų, čia at
siradusių Kanadoje, kontingen
tas sudaro daugumoje lietuvių 
elitą! Mes galutinai įsikūrėme 
didesniuose Kanados miestuose, 
kurių aukštojo mokslo įstaigos, 
universitetai, buvo ir yra leng
viau prieinami mūsų priaugan
čiam jaunimui, o kartais ir su
augusiems su jų vakariniais kur
sais. Daugiau galimybių studi
joms !

Iš kitos pusės negalima ban
dyti sugretinti visus plačios Ka
nados gyventojus, kurių gyveni
mo sąlygos labai skirtingos, skir
tingos ir visos kitos aplinkybės, 
pradedant retai apgyventoms ne
užmatomomis tundromis šiaurė
je, ir, einant palaipsniui toliau 
į pietus, iki tirštai apgyventų 
sričių. Dėl to ir galimybės stu
dijoms labai įvairuoja!

Prie tų keletos aukščiau pami
nėtų momentų, pliusų ir minu
sų, turėjusių įtakos į mūsų lie
tuvių ir kanadiečių studentų 
skaičių, tenka pastebėti, kad pa
čioj knygoj tuo klausimu pir
miau paskelbti daviniai priešta
rauja vėlesnėms bendroms išva
doms.

Štai knygos 84 psl., nagrinė
jant švietimą dar nepriklauso
moje Lietuvoje (prieš 1940 m. 
birželio mėn. 15 d., data, — kai 
Maskvos rusiški budeliai užplū
do mūsų brangią tėvynę Lietu
vą ir uždėjo biauriausius vergi
jos pančius visiems jos gyvento
jams J. V.), pasakyta, kad 1940 
metais abiejuose universitetuo
se, Vilniaus ir Kauno, buvo netol 
6,000 studentų. Ir viskas! At
rodo, kad tik toks studentų skai
čius ir buvo visoj Lietuvoj! Tai 
didelis suklaidinimas skaitytojų, 
patiems tik tų dviejų universi
tetų statistiką!

Dėlto, jau daug pirmiau, čiame
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Is Australijos į Europą atvažiavę ir Vasario 164ojoj 
gimnazijoje apsilankę p. p. Bakaičiai šių metų rugpjūčio 

4 d. Australijos Mūsų Pastogėje apie gimnaziją rašo šitaip:
“Kaipgi, būdamas Europo

je, neaplankysi lietuvių švie
timo centro Vokietijoje — Va
sario 16 gimnazijos.

Žinojome, kad gimnazija 
yra kažkur prie Mannbeimo 
miesto, bet pasirodė, kad ją 
surasti sunkiau, negu tikėjo
mės. .

Be sėkmės išieškojęs Mann
heim telefono knygas paskam
binau į Švietimo ministeriją,

kuri taip pat nieko negalėjo 
padėti. jAtsiminiau, kad Fri- 
cas Skėrys mokytojauja Vasa
rio 16 gimnazijoje, ir jam pa
skambinau. Jis maloniai suti
ko mus pasiimti iš viešbučio. 
Pasirodo, kad gimnazija yra 
ne.Mannheimo miesto, ribose, 
bet apie 24 km. už jo — Huet- 
tenfeld.

Rytas buvo šaltokas, bet šil
toje p. Skėrio mašinoje buvo

NAUJIENŲ raštinė atrian kasdien, išskyroj sekmadieninę, nnp
9 vai ryto iki 5 vai vakaro Šeštadieniais — iki 12 vai

Lietuviams reikalingos savos galvos
Kol Amerikoje nebuvo marijonų, jėzuitų ir pranciš

konų, tai Amerikos katalikai naudojo savo galvas ir dir
bo naudingą darbą. Kai lietuviams kildavo didesnis pa
vojus, tai katalikai rasdavo bendrą kalbą su kitaip gal
vojančiais Amerikos lietuviais ir visi kartu žingsniuo
davo. Kai pavojus praeidavo, tai jie ir vėl patys tvarky
davo savo reikalus. Marijonai ir jėzuitai nutarė lietu
viams katalikams protus sumaišyti.

Visi žinome, kad šiandien didžiausias priešas vi
siems lietuviams — katalikams ir socialistams, tauti
ninkams ir liberalams, — didžiausias priešas yra rusiš
kasis komunizmas. Rusai komunistų pagalba išnaudoja 
lietuvius gimtiniame jų krašte, bandydami apsukti jų 
galvas, o čia tuo pačiu amatu yra užsiėmę marijonai, 
jėzuitai ir pranciškonai. Tiktai ne prieš okupantą — ru
siškąjį komunizmą, kovą veda šie maži ordinai, bet prieš 
pačius katalikus.

Marijonai yra užsispyrę išgriauti Leonardo Šimučio 
puoselėtą Amerikos Lietuvių Tarybą. Jie ignoruoja Ame
rikos Lietuvių Tarybos vestą darbą, neklauso Dr. K. 
Bobelio, dabartinio Amerikos- Lietuvių Tarybos pirmi
ninko, o vėliau skelbia, kad jis nedavęs jiems reikalingų 
instrukcijų ir nieko neinformavęs apie Baltuose Rū
muose buvusius pasitarimus. O pranciškonai, vietoj 
kovos prieš bolševikus, sunkiausių: savo ugnį:: nukreipė 
prieš pačius katalikus. Praeitais metais jie norėjo Į mil
tus sutrinti Dr. Zenoną Danilevičių, o dabar jie panašiai 
bando suniekinti kan. Vaclovą Zakarauską. Kaip pirma 
jiems negeras buvo Dr. Danilevičius, kuri jie turėjo atsi
prašyti, taip šiandien jie tvirtina, kad niekam yra tikęs 
ir kam Zakarauskas.

Sovietų karo jėgos pavergė Lietuvą karo pabaigoje. 
Jie užėmė visą kraštą, pagrobė Lietuvos turtus, išnau
doja kiekvieno gyvo lietuvio raumenis, verčia jį ne tik 
dirbti, bet lenktyniauti; įtikinėja jį, kad jis turi būti 
pats “laimingiausias žmogus pasaulyje”, bet Įtikinti ne
pajėgia. Rusai pasiuntė Lietuvon pačią gabiausią Sovie
tų Sąjungos propagandiste Valentiną Loviaginą, kad ji 
ištirtų reikalą ir bandytų pakeisti lietuviams galvas. Kad 
reikalas jai geriau sektųsi, tai paskyrė ją į Lietuvos ko
munistų partijos centro komitetą ir padarė ją Lietuvos 
komunistų partijos centro komiteto propagandos ir agi-

tacijos skyriaus viršininke. Ji kurį laiką lietuvius tyri
nėjo ir priėjo išvados, kad lietuviams reikalingi geresni 
propagandistai ir agitatoriai. Paprasti agitatoriai nie
ko su lietuviais padaryti nepajėgia. Jie dirbo 30 metų, 
važinėjo į kolchozus ir ėjo į dirbtuvėles, sakė ilgiausias 
kalbas, bet visa tai buvo tiktai žirnių į sieną bėrimas.

Loviagina priėjo įsitikinimo, kad iki šio meto buvu
sieji propagandistai ir agitatoriai netiko, buvo nemok
šos, lietuvių jie negalėjo įtikinti, nes lietuviai už juos dau
giau žinojo ir jų argumentus labai lengvai sugriaudavo. 
Praeitais metais ji nutarė atrinkti pačius geriausius agi
tatorius ir pasiųsti juos į specialiai paruoštus kursus, 
kad jie patys susipažintų apie politinio švietimo kryptį. 
Ji rašinėjo instrukcijas, šūkavo propagandistams įsaky
mus, bet tai nieko nepadėjo, lietuvio galvos josios “spin
duliai” nepraskelia. Ji rado reikalo parašyto partijos 
dienraštyje straipsnį, kuriame, be kitų dalykų, štai ką 
pasakoja:

“Ir dabar svarbiusias dalykas tebėra parinkti ir pa
ruošti propagandistus. Didžiulę įtaką šio darbo tobuli
nimui turėjo TSRK CK (rusų partijos centro komiteto) 
nutarimas dėl Baltarusijos partinės organizacijos. Dau
gelis propagandistų baigė marksizmo — leninizmo uni
versitetą. Didėja teorinė ir metodinė parama propagan
distams. Republikiniuose seminaruose prie KP CK šie
met tobulinosi daugiau kaip 2,400 propagandistų. Page
rėjo paskaitų' metodinis kryptingumas ir' turinys, klau
sytojai gauna daugiau informacijos klausimais, kuriuos 
sprendžia respublikos partinė organizacija”. (Tiesa, 
1975 m. rugs. 6 d., 2,psl.).

Propagandistams buvo suruošta speciali programa, 
.pavadinta Socializmas ir darbas”...Kai jos neužteko, tai 
.pravedė programą “Inžinieriaus darbas socialistinėje 
visuomenėje”. Propagandistai buvo suskirstyti ir jiems 
buvo paruoštos specialios programos, bet ir tas nepadė
jo, lietuvio kolchozininko Loviaginos mokiniai neįveikė. 
Šiais metais ji ruošia naują programą lietuvio mintims 
kontroliuoti ir tinkama kryptimi jas pasukti. Bet atro
do, kad ir ši josios programa neduos pageidaujamų re
zultatų. Sovietinė propaganda lietuvio galvos nepra
skelia.

Kol lietuviai nešios savo galvas, kol jie kreips dau
giau dėmesio į gyvenimo faktus, o ne Į Loviaginos pro
pagandistus ir marijonų bei pranciškonų samdytus spe- 
cus Amerikoje, tai Lietuvos laisvės reikalas nenukentės. 
Propagandistai gali įvairiausius niekus pasakoti ir Judo 
grašius skaičiuoti, bet lietuvis žino, kad jam teks su vi
sais svetimaisiais vesti kovą, kol galės atgauti kraštui 
laisvę ir išsikovoti pagrindines žmogaus teises.

jauku, ir b juk ulbant apie se
nuosius Klaipėdos gimnazijos 
mokytojus greit pasiekėm 
Huettenfeldą.

Įvažiavom į pilies kiemą. 
Pirmas įspūdis labai gražus: 
sena pilis (ir bokštas), dide
lis parkas, daugybė gėlių, jna- 
tosi keletas naujų pastatų, par
ke vaikšto mokinės ir moki
niai, sveikinasi ir kalba lietu
viškai.

Žmona iš džiaugsmo vis kar
toja: “Taip, kaip Lietuvoje, 
taip kaip Lietuvoje pavasarį!” 
Ir sustojusi prie žiedais apsi
pylusių alyvų gėrisi seniai ne
matytais žiedais.

Mokytojų kambary p. Skė
rys supažindina mus su moky
tojais. Ant stalo klasių žurna
lai, vadovėliai, kaip kad Ra
seiniuose ar Trakuose mano 
mokytojavimo laikais. Visi 
klausinėja -=- iš kur? Kiek il
gai būsite? Ką pažįstate Aus
tralijoj? Prašo perduoti linkė
jimų. Netikime, kad mes Vo
kietijoje.

Gimnazijos direktorius p. V. 
Natkevičius mus priima kaip 
senus pažįstamus, supažindi
na su Vokietijos liet, bendruo
menės pirmininku p. Luko
šium. Pastarasis pasikviečia 
mus į savo raštinę, aiškina 
gimnazijos istoriją. Kalbame 
apie sąlygas, kuriose bend
ruomenė ir gimnazija veikia. 
Pasirodo, kad be vokiečių 
džios paramos gimnazija 
galėtų išsilaikyti nė trijų 
nu.

“Kiek gaunate aukų iš
šaulio lietuvių?” — paklausiu.

“Šiek tiek, nedaug”, — at
sako pirmininkas.

Direktorius aprodo mergai
čių bendrabutį. Pastatas nau
jas, kambariai šilti ir tvarkin
gi. Bendrabutis gražiai globo
jamas p. Tamošaitienės.

Klasių blokas taip pat nau
jas. Klasės erdvios ir saulėtos. 
Vyksta pamokos.

“Turime mokinių iš Kana
dos, Amerikos, Brazilijos, ir 
net keletą atvykusių iš Lietu
vos” — aiškina direktorius. 
“Bet daugumas yra iš Vokieti
jos”.

Einame per kiemą į berniu
kų bendrabutį senojoje pilyje. 
Vietos daug, bet ilgų koridorių 
sienos prašosi remonto ir da
žų, kambariuose geležinės lo
vos, langai be užuolaidų, grin
dys girgžda po kojomis. Vie
name kambaryje lovoje guli 
mokinys — serga. Pertraukos 
metu atbėgęs draugas ruošia 
vaistus. D. P. stovyklos sąlygos 
1975 metais!

Lyg tai atsiprašydamas di
rektorius aiškina — “darome 
viską, ką galime — nėra už- 

, tenkamai lėšų. Turėjome ge-

rą draugą rėmėją Amerikoje, 
bet jis mirė, ir aukos sumažė
jo.

Apie Australijos lietuvių au
kas gal iš mandagumo nieko 
neužsimena...

Kažkodėl pasidarė nesmagu 
ir liūdna, jaučiamės lyg nusi
kaltę. žmona spaudžia man 
ranką ir šnibžda: sugrįžę į 
Australiją pradėk organizuoti 
paramą...

Taip, parama reikalinga, ir 
reikalinga greitai.

Direktorius pakviečia pietų. 
Gimnazijos valgykloje susirin
ko visi mokiniai ir mokytojai. 
Berniukas nors ir su vokišku 
akcentu, (gražiai lietuviškai 
paskaito maldą. Lietuvės vir- 
rėjos skoningai paruošė barš
čius su bulvėm. Iš tikrųjų, kaip

ga kiekvienas lietuvis pašau- 
lyje kad paaukotų Vasariu 16 
dienos uždarbi arba pelną gim 
nazijos naudai. V. Bakaitis

val- 
ne- 

die-

pa-

F. Skėrys dar aprodo vieti
nes-kapines. čia ilsisi jau 13 
lietuvių, jų tarpe E. Simonai
tis, J. Bataitis. “žadame dar ir 
Vydūno palaikus į čia perkel
ti”, aiškina p. Skėrys, laisty
damas gėles.

Ponia Natkevičienė pakvie
čia j savo butą ir vaišina kava. 
Direktorius su muzikos moky
toju ruošiasi pasirodymui, tad 
nenorime trukdyti. Gyveni
mas vyksta toliau. Artinasi eg
zaminų laikas, abiturientų iš
leistuvės.

Taip buvo pernai, užpernai, 
taip bus ir ateinančiais me
tais__
. Gaila buvo skirtis su Vasario 
16 gimnazija, jos vadovais ir 
mokytojais. Tik pabuvus Va
sario 16 gimnazijoje galima 
suprasti, kokia svarbi ir ver
tinga yra šita sena pilis lietu- 
vvbės išlaikvmui. šisai kai- v
mėlis pasidarė ne tik lietuvių 
švietimo centru, bet ir amži
nojo poilsio vieta be tėvynės ir 
be pastogės klajojantiems lie
tuviams.

Bet visa ironija to, kad čia 
lietuvybė išlaikoma vokiečių, 
ne lietuvių aukomis.

Klausimas —
kiečių valdžios atstovai galės 
oateisinti savo biudžete tokių 
spragų?

Nebandžiau ir nesistengiau 
rasti atsakymo į šį klausimą 
pas gimnazijos vadovus ir mo
ty tojus, tik jaučiau, kad ir 
jie tuo pačiu yra susirūpinę. 
Atsakymas yra čia — Sydneju- 
je, Melbourne, visoje Austra
lijoje visame pasaulyje.

Norėčiau konkrečiai net pa
siūlyti: be atidėliojimų pra- 
pravesti vajų Australijos lie
tuvių bendruomenėje ir jos 
vardu įrengti Vasario 16 gim* 
nazijoje kambarį — skaityklą. 
Gal kitų kraštų lietuviai irgi 
pasektų mūsų pavyzdžiu. Be 
to, kasmet Vasario 16-sios pro-

kiek ilgai vo-

Pranešimas
Southwest Kolegijos Suaugu

siems kursuose šį rudenį prasi
dės lietuvių kalbos pamokos. 
Skaitytojai padarys gerą darbą, 
jei apie tuos kursus painfor
muos suinteresuotus, įteikiant 
šį pranešimą. i
Classes to be Held at Southwest 

College
15-0613-S Conversational Li

thuanian I — For the beginner 
who wishes basic knowledge of 
the language. Also beneficial 
as a refresher for those with 
some background in Lithuanian. 
Classes will be held every Friday 
6:00 P.M. , '

15-0614-T Conversational Li
thuanian II — For those who 
have knowledge of the Lithua-_ 
nia language or who have com
pleted Conversational Lithua- 
nan I. Classes will be held every 
Friday 8:00 P. M. at Room 305.

Registration Information

All registration for Conti
nuing Education - General Stu
dies classes will be held at South
west College. There is no Mail- 
In Registration. Registration 
will be held as follows:

Tuesday, September 16 — 
3:00 to 8:800 P. M.

Thursday, September 18 — 
10:00 A. M. to 12:00 noon, 5:00 
toV.-OOP. M.

Friday, September 19 — 3:00 
to 8:00 P. M.

For information call 735-3000.
All Registration will be held 

at Southwest College, 7500 So. 
Pulaski Road in the Auditorium, 
Building 700.

Southwest kolegijoj jr 6 piet
vakarių mokyklose taip pat bus 
įvairūs bendrojo lavinimosi ir 
naudingų specialybių kursai su
augusiems nuo 18 tu. amžiaus. 
Kolegijos vadovybė kviečia vi
sus pasinaudoti.

WILDFIRE

DR. A. J GUSENASSAUGOK SAVO SVEIKATĄ
Medicina dar neišmoko nugalėti kai kurių ligų, bet 

kaip jų išvengti — dažnai jau žino.
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Šiurpas nukrečia išgirdus, kad giminaitis ar artimas 
draugas serga piktojo auglio liga ir nuo jo turės mirti. 
Rodos, kad prieš porą dekadų šioji liga nebuvo liek 
daug išsiplėtus. Gal buvo tik dėl lo, jog žmogaus kas
dienė mityba susidėjo iš didesnio kiekio gamtinio mais
to veiksnių, kurie nebuvo tiek daug sukanaveikti che
minių nuodų — konservų.

Nūdien Sveikatos Centrų surinkti duomenys rodo, 
kad dauguma žmonių tarpe 45 ir 65 metų amžiaus nuo 
piktųjų auglių miršta. O kiek jų serga — tikrų žinių 
nėra. Rodos, kad nuo piktųjų auglių ir širdies sutri
kimų daugiausia žmonių miršta.

Apie piktųjų auglių pradinius simptomus dar ne
daug težinoma. Yra įvairių teorijų, bet jos tik lieka te
orijomis, kurios pagrindinių dėsnių bei įrodymų dar 
neturi.

Piktieji augliai pradeda augti ant rūkorių lūpos, 
burnoje, ant dantų desnų, liežuvio ir ryklėje ir t. t. To
kius auglius pastebėti galima pirmiau, negu jų bakte
riniai perai į kraujo takus įsibrauna. Bet pradėjus pik
tiesiems augliams formuotis kūno viduj, jau nėra taip 
lengva juos surasti. Žmogus tik tada pajunta, kuomet 
jau būna padaryta vidaus organizme didelė žala. Tuo
met jau auglio gydymas būna nesėkmingas ir žmogus 
miršta už dviejų ar trijų metų.

Beje, neįpulkime į pesimizmą, nes medicinos 
makslo pažanga šuoliais žengia pirmyn. Kiekvienos 
dienos auštantis rytas atnašauja daugiau vilties ir ma
lonumo gyventi, nes vis atrandama nauji vaistai ir gy
dymo metodai kovai su piktųjų auglių liga.

1974 metais, balandžio mėnesio pradžioj Phoenix. 
Arizonos universitete buvo pagamintas vienas iš stip
riausių ir geriausių vaistų įvairiems piktųjų rūšių aug
liams gydyti. Naujas vaistas buvo išbandytas ant gy
vulių, kurie turėjo įvairių rūšių nepagydomus auglius. 
Vaistas piktiesiems augliams gydyti buvo 97% sėkmin
gas. Naujas vaistas turi platino pagrindą ir buvo iš
bandytas net 30 skirtingų rūšių piktiesiems augliams 
gydyti, 29 buvo pagydyti.

Dr. Barnett Rosenberg štai ką sako: — Gyvuliniai 
augliai visai panašūs į žmonių auglius: plaučių, krū
ties, sarcomas, lymphomas, carcinomas, carcinosarco
mas, auglius. Naujas vaistas bus pradėtas vartoti ir 
žmonėms su nepagydomais augliais. Pirmieji bandy
mai žmonių bus daromi šiose ligoninėse: National 
Cancer Hospital, Veterans Hospital in Washington, 
Roswell Park Hospital in Buffalo, N. Y.

Naujas vaistas yra vadinamas šiuo vardu: Cis-dis- 
cloradiplatinum. Bandymai ant šviesiaplaukių žiur
kių, kurios turėjo piktuosius auglius, 100 proc. buvo 
pagydytos, o tos, kurios nebuvo gydomos šiais vais
tais, nudvėsė po 21 dienos. Gyvūnai pagydyti, turėjo 
atsparą immunity prieš piktųjų auglių virusus.

Būtina daugiau atsargumo su sveikata, o tada bus 
mažiau progų piktiesiems augliams augti, plėstis ir 
bujoti!

SKRANDŽIO LIGA — GASTRITIS
Gastritis prasideda nuo blogai kramtomo maisto.

Už vis labiausiai pas tuos žmones, kurie turi prastus, 
iškiurusius dantis arba visai jų neturi. Surinktų sta
tistikų duomeny’S rodo, jog apie 30 milijonų amerikie
čių neturi dantų. Gerai žinoma, jog sveiki dantys bū
tini geram maisto sukramtymui. Ar daug žmonių rū
pinasi savo dantų priežiūra ir palaikymu jų geroje 
tvarkoje? Reikia sakyti, kad tai vien tik mažuma.

Nuo blogo maisto kramtymo skrandyje atsiranda 
negerumai, kartais net skausmai ir vėmimas. Dažnai 
mes kaltę suverčiam ant netinkamo maisto, kurį tik 
suvalgėm. Bet niekad mes nepamastome, kad tai 
ne maisto kaltė, bet jo nesukramtymas. Būtina žinoti, 
jog skrandyje dantų nėra. Jis nesukramtytą maistą 
negali suvirškinti. Tuomet pradeda formuotis skaus
mai, gazai, raugėjimas ir vėmimas, kartais, net būna 
ir su krauju maišytas. Tokie simptomai mus perspėja, 
jog kas nors negero yra skrandyje.

Skrandis, kaip ir kiekvienas mūsų organas, gali 
būti užgautas, pažeistas bei sužalotas ir tada jame pra
sideda iritacija, sienelių uždegimas, jos paraudonuo
ja ir patinsta. Jeigu užnuodijimas būna aštrus, tuo
met fvyksta ir kraujavimas.

Beje, valgant rupų maistą, vartojant alkoholi
nius ir birgalinius gėrimus, karčius maenius valgius, 
keptą spirgintą mėsą ir panašiai, skrandis būna dau
giau suerzintas, pažeistas ir skausmai jame padidėja.

Dažnai būna, kad maiste trūksta ir vitaminų, tai 
tas dar daugiau apsunkina sergančio padėtį. L’žnuo- 
dymąs ir uždegimas skrandžio sienelių pagamina at
virą žaizdą, kuri visuomet pavirsta uleeriu ir net bai
giasi vėžiu. Gastritis gali būti laikinis arba chroniškas, 
bet jis reikalauja nuoseklaus ir greito ištyrimo, kurį 
gali padaryti tik patyręs gydytojas.

Norint skrandį apsaugoti nuo uleerių ir vėžio, bū

tina gerai dantų aparatą apžiūrėti, kad jis būtų sveika
me stovyje. Vien tik su sveikais dantimis galima gerai 
maistą sukramtyti ir jį perduoti skrandžiui darniam 
suvirškinimui. Gerai maistas suvirškintas ir, įsisavin
tas visam kūno organizmui atnašauja sveikatingumą.

REUMATINIO ARTRITO LIGA
Reumatinis artritas — sąnarių įdegimas, tai nėra 

viena liga, bet gi kelios krūvoje, kurios paprastai vadi
nama reumatas. Reumatinis artritas paeina nuo dau
gybės priežasčių, vienos jų atpažintos, o kitos — ne. 
Tad ir jų gydymas nebėra vienodas,

Liga yra skirstoma taip:
1. Artritas pagamintas infekcijos. 2. Reumatinis 

artritas nuo reumatinio karščio. 3. Artritas nuo sąna
rių ir dirgsnių sistemos pažeidimo.

Nūdien Amerikoje reumatiniu artritu serga milL 
jonai vyrų ir moterų. Liga paliečia ne tik sąnarius, bet 
ir viso kūno sistemos jungiančius audinius ir širdį. 
Reumatinis artritas turi daug vardų: chroniškas, atrą- 
piškas, džiūsnos — sunykimo, iškraipytų , gumbuotų 
sąnarių ir bakterinių lizdų.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI “NAUJIENAS”

JOS VISAD RAŠO
.TEISYBĘ
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NL ANNA BALIONAS
AUSŲ, NOSIES 

LIGOS
W. Mid Street

Valandos pagal susitarimą.
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DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. PuImW Rd. (Crawford 

' Madkd Building). T»L LU 5-6444
Pritini ligoniu* pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS
INKSTŲ LR ŠLAPIMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Talef. 695-0533

Fax Valley Medical Cantor
UH SUMMIT STREET

ROUTE 5*, ELGIN, ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON

2434 WEST 71tf STREET
Pfto**; HEmlock 4-5449

Razidu 3*8-2233
OFISO VALANDOS:

plHaadieniai* ir ketrirtad. 1—7 Tai.

ir lefad. tiktai *usitaru*. '

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS ir chirurgas

C*cununlty klinikas 
Afedlcines direktorius.

S. ManMm Ri, Wetfclmtor, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienom!* ir

T(L 562.^27 562-2721.

«EZ.: GI 8-0873

DR. W. EISIN - EIS1NAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA . 
ši 32 So. Ktdzle Avs., WA 5-2670 

Vslandos pagal susitarimą. Jei neat- 
giliepią, skambinti MI 3-0001.

TEI____ BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą.

DR. K. A. V. JUČAS
TeU 561-4605 ir 489-4441 

ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
OFISAI:

1062 N..WESTERN AVE..
(Prie Western Ave. kampo), 
5214 No. WESTERN AVE. 
Valandos pagal susitarimą.

Ofise teL: HE 4-181*
Jbddeaeilos; PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais. ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vaL popiet. 
Tik susitarus.
Trečiadieniais uždaryta. 

Jeigu sakyti, kad Pasaulio 
Lietuvyje PLB pirmininkas Br. 
Nainys, garbės pirmininkas ir 
PL redaktorius St. Barzdukas, 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas J. Gaila ir visa eilė 
kitų pikta valia skelbia netie
są, gal būt, būtų per didelis 
kaltinimas. Pasaulyje yra žmo
nių, kurie kalindami nežino, 
patys,kadasako tiesą ir kada 
ne. Taip pat yra rašančiųjų, 
kurie irgi nežino, kada rašo tie
są ir kada-sukčiauja.

Dienraštis Draugas ilgesių 
laiką kiekvieną dieną skelbė 
tokią žinią (suprantama apmo 
karną) : “JAV LB Garbės teis
mas tramdo sauvaliautojus, 
kurie ardo LB solidarumą?. 
Sužinosite skaitydami Pasaulio

kada yra buvęs apylinkės susi
rinkime) , T. Remeikis ir A. 
Šantarąs. Jie sprendė Cicero 
apylinkės įvykius. Ir nuspren
dė taip, kaip Nainys, Gaila ir 
Co. nori.

Dar toliau, dar gražiau. Gar
bės teismo teisėjas T. Remeikis 
pirmininkavo tariamam Mar
quette Parko apylinkės susirin
kimui, įvykusiams 3 — 9 — 75
m. kurį sušaukė Gerbės teismo Bendruomenės ir kas jai savo 
sprendimu teisėtu nepripažin
tas, apylinkės “pirmininkas” 
VI. Velža. Argi, Garbės teismo 
teisėjui tai tiko? Ar tokiu bū
du išlaikomas Garbės teismo 
teisėjo bešališkumas ir oru
mas?

bė, bet vis dėl to pataiko, kaip 
geriau įieras išeina, neboda
mi, kad tiesa yra atvirkščia.

Pasaulio Lietuvis apie jų 
dinainus sau va Ii a u to jus
Bendruomenės griovėjus 
skaldytojus netiesą rašo,
tai žino ar ne, tai visai nesvar
bu. Svarbu, kad tą netiesą 
skleidžia viso pasaulio lietu
viams.

va- 
ir 

bei 
jie

lys j save, o kad sužinoti tiesą, 
skaitykite Naujienų ur. ar 185, 
166, 167, 168, 171 ir 172.

V, Či e pi i į kis

Kas yra tikrieji skaldytojai

veiksmais kenkia, geriau te
gul “kaltintojai” pasižiūri pa-

Susirinkimą
PRANEŠIMAI

sirinkiraas jvyks rugsėjo mėn. 13 d. 
Chicago Savings and Loan Assoeia- 
tion svetainėje. 6245 So. "Western 
Ave; 1:00 vaL popiet. Pq susirinki
mo bus vaišės, Nesivėluokite.

ŠVENTO RAŠTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
"Man reikia daryti darbus to, kuris mane siuntė, kolei yra diena, 

ateina naktis kada niekas nebegalės nieko daryti". — Jono 9:4.
* • e

Paklausk pats savęs, ką aš darau? Po to meskite šalin visas kliūtis 
trukdymus ir padauginkite savo darbštumą. Žinokite,' kad jei turėda-ir . .

mi progos tarnauti tiesai, netarnaujate, tai nesate jos verti ir laikui bė
gant prarasite ją. Nes dabar yra pjūtis, laikas sijojimo ir atskyrimo. 
Įvairūs dalykai bandys atitraukti jus nuo tiesos; tokie kai tėvai, motinos, 
sūnūs ir dukterys, broliai ir seserys bus jums priešingi ir mėgins jūs at
skirti nuo tiesos ir nuo tarnavimo tiesai. Dabar turi pasirodyti skirtu
mas tarp kviečių ir kitų nevertingų dalykų. Žiūrėk Mato Ev. 10:30-39 ir 
Luko 18:28-30.

Visi žino, kad mirtis yra žiauri Ir paliečia kiekvieną. Bet kur yra mt 
rvsieji? | tą klausimą atsako knygutė "Viltis po mirties", kurią gausite 
nemokamai. Rašykite:

kurį leidžia PLB valdyba, red. 
St. Barzdukas, kurį galite gau
ti Paramos krautuvėje ir 7240 
So. Mozart Ave., Chicago 60629.

Įdomu, ką ši žinia reklamuo
ja Pasaulio Lietuvį ar Garbės 
teismo sprendimą. Jeigu Gar
bės teismo sprendimą, tai ku
rį? šiame Bendruomenėje 
įvykusiame nesusipratime bu
vo du Garbės teismo sprendi
mai, padaryti skirtingų Gar
bės teismo teisėjų.

1974 m. rugsėjo mėn. 30 d. 
Garbės teismo teisėjai Br. Ne- 
mickas, J. Genys ir A. Vakselis 
pripažino teisėtą J. Vaičiūno 
vadovaujamą LB Marquette 

i Parko apylinkės valdybą. Toks 
“didelis” bendruomenės veikė
jas ir dviejų specialių biulete
nių pasirašęs redaktorius, apy
linkės pirmininku pasiskelbęs 
Vladas Velža, teisino sprendi
mu net į valdybą nepateko, o 
Pasaulio Lietuvis jau seniai 

įrašė, kad VI. Velžos valdvba 
lyra teisėta, o J. Vaičiūno ne. 
Pasaulio Lietuvis šio sprendi
mo, berods, nepaskelbė. Tai 
va, kokia PL tiesa.

Šitokios vyriausiame bend
ruomenės valdžios oficioze 
skelbiamos “tiesos’’ neperne- 
šę, kai kurie teismo teisėjai pa
sitraukė. Garbės teismas buvo 
papildytas pridurtiniais teisė
jais. Jie darė sprendimą. Tą 
sprendimą pradėjo būgninti 
Pasaulio Lietuvis, čia, mat, 
tai tiesa, šį sprendimą pasira
šė E. Kurzonas, (įdomu ar jis

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2t1l W. 71»t Sf. — Tel. 737-5149 •
Tp-riną akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”.
y*) pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUT1S
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
2654 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketirtad. nuo 5—7 vaL vak.

Ofiso teief.: 776-2880
Naujas rai. talefu 448-5545

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sandra praktika, spao. MOTERŲ ligos 
Ofise*; 2452 WEST 59th STREET 

TeL: PR B-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
Ir peikt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niai* 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą^

V. Tumosonis, M. D., S. C
CHIRURGAS

k 1454 WEST 71 it STREET 
QfUo to Iff.: HEmlock 4-2123
RmcmL Glb*on 8-6195

Priimi ligonius pagal susitarimą. Dėl 
cilindru skara hint! telei. HE 4-2123. 
Jei neatafliepia. tai telaf. GI 8-6195.

p. Šileikis, o. p.
OBTHOPEOAS-PROTEZISTAS
Ą noru tai - Protezai. Med. Ban
dažai. Spaciall pagalba kojom* 
(Arch Support*) ir L t

VaL: »—4 tr 9—8. šeštadieniais 9—1. 
JŠ50 West 63rd St„ Chkeoo, III. 60629 

Talaf.: PRo*p-ri 6-5084

RUT IX
UVDKS
IONB*

Taigi, Pasaulio Lietuvyje tie
sa taip susimaišiusi, kad jo 
leidėjai ir redaktorius tikrai 
nežino, kur melas ir kur teisy-

GERA NAUJIENA!!!
ŽEMIAUSIOS PERSIUNTIMO 

IŠLAIDOS!!!
Jokia kita firma nesiunčia 

pigiau už Intertrade Express 
Corp!

Jūsų artimieji dabar gaus 
daugiau.

UŽSAKYKITE DABAR

TIK PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ

SPECIALAUS RUBLIO 
CERT1F1KATAI

Yra geriausia Dovana. Inter- 
trade express Corp, anksčiau 
tai sakyaavo, o daoar taip sako 

jūsų gimines.
Su jais jūsų gimines gali gau

ti Ką lik jie nori uz ciaii regu
liarios Ramos. Xra tas pat kaip 
įeiti į Krautuvę su 100 dol. ir nu
pirkti ten prekių uz 200 ar 300 
aol. netgi daugiau.

Intertrade Express Corp, mie
lai jums prisius Įrodymus vi
siškai veltui.

Specialaus Rublio Certifika- 
tus galima pakeisti į paprastus 
rublius anksčiausiu kursu.

Pilnai garantuoti ir duoda 
greičiausią patarnavimą. Certi- 
fikatai yra pristatomi per 3 
savaites. Specialaus Rublio 
kaina yra S2.55.

Jokiy primokėjimų nėra.
Reikalaukite mūšy veltui siun

čiamų iliustruotų katalogų.

UŽSAKYKITE DABAR 
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

SVARBU DĖL AUTOMOBILIŲ 
GREITAS PRISTATYMAS 

PILNAI GARANTUOTI
Pasirinkite iš Šiy naujy rnodeliy

i PRIETAISAS
[ KIEKVIENAI TV NUO TOLO I

VALDYTI j
2512 W. 47 ST. • FR 6-1998 jį 

Sekm. ir tree, uždaryta.

ZHIGULI VAZ 2101 $3574.00
Naujausias patobulintas 
Exporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
ZHIGUH VAZ 2102 
Station Wagon 
Exporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
MOSKVITCH 427 IE 
Station Wagon 
Naujas patobulintas 
ZAPOROZHETS ZAZ

$4096.00

$3939.00

$3624.00

$4057.00

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Karlam Ava. 586-1220

968 AE 
$2600.00 

specialausReikalaukite mūšy 
Biuletenio su automobiliu pa
veikslais. Dėl apartmenty ir 
dėvėtų drabužių ekskursantams 
iš SSSR taip pat reikalaukite 

specialių katalogų.

Mes turime 26 metų patyrimą 
šiame biznyje ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų.

i VINCENTAS KLOVAS į
Mirė 1975 metais rugsėjo mėn. 11 dieną, 10:30 vai. ryte.
Paliko dideliame nuliūdime: žmona Paulina, duktė Mary Parker, 

žentas Charles ir du anūkai.
Velionis gimė Lietuvoje, atvyko i ameriką 1949 m. spalio mėn.

6 dieną. Išgyveno Chicagoj ligi 1960 metų, nuo to laiko apsigyveno 2 
Spring Valley, Hl. * I

Ilgus metus buvo darbštus Lietuvių Biblijos Studentų raštininkas 
ir dalyvavo Lietuviu Biblijos Studentu Radijo programose visoj Ame- I 
rikoj. - , - i«U»f

Kūnas bus pašarvotas penktadieni, rugsėjo 12 dieną 2:30 vai. po
piet Phillips koplyčioje, 3307 So. Lituanica Avenue.

šeštadieni, rugsėjo mėn. 13 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas 
iš koplyčios i Lietuvių Tautines kapines.

Paskaitoje patarnaus Biblijos studentas Charles Zubas iš La Salle, 
Illinois.

Nuliūdę: t
Žmona, duktė su šeima ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Phillips - Labanauskas. Tel. YA 7-3401.

A t A.
EVA LAURINAITIS 

Gimusi Palionis
i Gyvenusi Burbank, Illinois

Mirė 1975 m. rugsėjo mėn. 11 dieną, sulaukusi 90 metu amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: vyras Walter, sūnus Stanley ir marti Emma; 
duktė Elsie ir jos vyras Ray Panten; duktė Bernice, jos vyras Tony 
Mikaitis; 7 anūkai, 15 proanūkų; sesuo Constance Misewich, ir dau
gelis kitų giminių, draugų bei pažįstamų.

Kūnas pašarvotas Lawn Funeral Home, 7909 State Road, 5500 
West, Burbank, Illinois.

Atsisveikinimas įvyks rugsėjo 13 dieną 10:00 vai. ryto koplyčioje, 
o iš koplyčios bus lydima i Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Ievos Laurinaitienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. _ ,

Nuliūdę lieka: Vyras ir vaikai.
Informacijai telefonas 636-2320.

Lietuvos-kariuomenės kapitonui
A. + A.

ARTŪRUI DREJERIUI 
mirus,

žmonai Hertai, dukrai Astridai ir žentui Mar
tynui Pauperams reiškiame mūsų gilią užuo
jautą ir drauge liūdime.;

Zelma, Kastytis, Leokadija,

Dviejų Metų Mirties Sukaktis

JUOZAPAS VILIMAS
Gyveno 6757 So. Rockwell St.

Mirė 1973 metų rugsėjo mėn. 15 dieną, sulaukęs 79 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Rokiškio apskr.

Palaidotas Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Jeanette, pagal tėvus Kataržytė, sūnus Jo

seph Jr., marti Jacqueline, anūkė Joanna Marie, ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Mūsų brangiajam Juozapui Vilimui pagerbti bus laikomos Šv. 
Mišios Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, esančioje Mar
quette Parke, 1975 m. rugsėjo mėn. 15 dieną, 8:30 valandą ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši, bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, marti, anūkė, giminės.

HELENA YUCIŪTĖ
(Jučaitė)

Gyv. Chicago, Illinois

F. ŽAVISI, 3715 WEST 66th STREET, 
CHICAGO, ILLINOIS 60629.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
WWW^WAViWAftWVVWWViWAW.WVSW'i^VWlASfti^WVW

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

\»li/ 2533 W. 71st Street
N Telef.: GRovehil! 6-2345-6

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

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
1 “Aikštė automobiliams pastatyti

EUDEGAIDAS -■ DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA *

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS DIENA 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

NARIAI:
Chicagos 
Lietuviu 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

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

m .111 eu ■■ ....... »i ■—i i »ii i i i m n

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

m. rugsėjo mėn. 12 d.. 7:00 vai. ryto, sulaukusi gra- 
Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., švieksnos vis., Liu-

!

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

išgyveno virš 60 metų.

Mirė 1975 
žaus amžiaus, 
cikių kaime.

Amerikoje
Velionė buvo teta Anastazijos ir Euphrozinos Mikužiučių.
Paliko nuliūdę: Ona Jatis, Aldona ir Jonas Bridges. Emily Ju

cius, Virginia ir Alex Praner, Lucille ir Julius Kazunas, Laura Neeley 
ir jų šeimos bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

šeštadienį, 2:00 vaL popiet kūnas bus pašarvotas Petkaus Mar- 
auette koplyčioje, 2533 West 71st Street

Pirmadienį, rugsėjo 15 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply
čios j Sv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama i§v. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a.-Helenos Yuciūtės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti .jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: Y Arda 7-1138-113$

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET KEpuimc i-iZLJ
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, Ill. 974-4410

Nuliūdę tieka:
Dukterėčioi, sūnėnai, giminės.

Informacijoms skambinti $27-1911.

P* J. RIDIKAS į

3354 So. HASTED STREET Phene: YArd> 7-1911 
----- --- ----- - ----- ------------------------------- - — — ..
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Baras paskirtas Standard Federal 
viceprezidentu

Standard Federal Savings jant pagrindinę bendrovėms 
b-vės Direktorių tarybos pre-i Įstaigą, esančią 4192 Archer, 
zidentas Justinas Mackevičius!Avė. (prie Sacramento) ir už- 
Jr. paskelbė Direktorių tary-ibaigus statybos bei įrengimo 
bos nutarimą, kad Stasys J.!darbus Standard Federal skv- 
Baras yra išrinktas bendrovės riaus, 5100 Forest Aye., Dow- 
viceprezidentu ir paskirtas va-1 ners Grove, 1962 m. Baras bu- 
duvauti taupymo departamen-! vo pakeltas viceprezidento asis- 
tui. tentu.

S. J. Baras pradėjo tarnauti j Lietuvoje S. J. Baras baigė 
Standard bendrovėje 1958 m. į tėvų pranciškonų gimnaziją ir 
įkainuotoji!. Po sėkmingo pi i-! studijavo Vytauto Didžiojo 
žiūrėtojo (lai bo, remodeliuo-1 universitete, Kaune. Ameriko-

STASYS J. BARAS

CRANE SAVINGS and Loan Association

SJMKGS :

OM-w
IOAN ffi?:

B. R. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Street.
NEMOKAMAI VIETA

% Mokama 4 metv 
Certifikatams.

f Mažiausia $5,000
fi ar daugiau.

Tel. LAfayette 3-1083 
AUTOMOBILIAMS

1 / rvr Mokama 1 metų 
ffe /2 /O Certifikatams.

Mažiausia $1,000 
vEz ar daugiau.

je studijavo American Institu
te of Appraisers ir išlaikė Ne
kilnojamo turto įkainuolojų 
draugijos nustatytus egzami
nus. Vėliau jam buvo suteik- 

' tos Senjor Residential Apprai
ser titulas ir teisės.

Ne tik lietuvių visuomenėj, 
bet ir tarptautiniuose intelek
tualu sluoksniuose Baras yra v
žinomas kaip dainininkas ir 
operos solistas. Dainavimo 
karjerą jis pradėjo Lietuvoje. 
Studijas tęsė Austrijoje ir- Vo
kietijos muzikos
Sėkmingai koncertavo 
joj, Vokietijoj 
1948 49 m.
Amerikon, čia 
ko darbininku,
kė dainavimo studijų ir prak
tikos, o 1957 išvyko studijoms 
Italijon. Po jų sekė visa eile

koncertu Australijoj, Pietų 
Amerikoj, Kanadoj ir Euro
poj. 1958 m. Chicago Tribune 
paskelbtame konkurse pripa
žintas Geriausiu .solistu Vidur- 
vakaruose. Jis buvo nuolati
nis Chicagos Lietuvių Operos 
dalyvis. Įdainavo keletą plokš 
telių.

S. J. Baras taip pat parodė 
ypatingą gabumų kalboms. Be 
o supranta kai kurias kitas kal
bos, jis laisvai kalba lenkiškai, 
rusiškai, vokiškai ir itališkai, 
o suprantakai kurias kitas kai 
bas, tarp jų čekiškai ir ukrai- 
nietiškai. Jis yra aktyvus kul
tūrinėse ir visuomenės orga
nizacijose, ypatingai Lietuvių 
Fonde, kuriame yra Investa
vimų komisijos vicepirminin
ku. Priklauso Balfui ir Chica-

S. J. Baras ir jo žmona Ele
na, medicinos technologė Šv. 
Kryžiaus ligoninėje, gyvena 
Marquette Parko apylinkėje. 
Išaugino dvi dukras — Ritą Ki
sieliene, dr. Tomo žmoną, ir 
Dainą.

HELP WANTED — MALE 
Darbininky Reikia

WOODWORKER
EXPERIENCED LN OPERATING 

WOODWORKING MACHINES 
Full time, steady job. Starting salary 

■> $5 per hour. Paid holidays.
Call or see WOLF 

421-7509
1238 So. ASHLAND AVE., 
Mon. thru *Fri., between
7 A. M. and 3:30 P. M.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE išnuomojamas 
miegamas kambarys suaugusiam vyrui 
afba moteriai, dirbantiems ar pensi
ninkams. Galima pasigaminti maistą 
ir yra kiti patogumai. Tel. WA 5-6742.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS pa\ 
niam asmeniui Marquette Parko 

apylinkėje.
Telef. 476-6497.

IŠNUOMOJAMAS BRIGHTON 
4 kamb. butas šeimai iš 2 

arba viengungiui.
Skambinti 247-3838.

WANTED TO RENT 
Ieško butų

ON INVESTMENT
ACCOUNTS

mokyklose.
Angli- 

ir Prancūzijoj 
iki išvykimo 

pradėjo fabri- 
bet nenutrau-

Taupmenos padėtos į reguliarias taupymo sąskaitas iki mėnesio 
10-tos dienos duoda pelno dividendą už visą mėnesį.

DIVIDENDAI MOKAMI KAS 3 MĖNESIAI

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:00 vak.; 
Antrad. ir penktadieni 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šešta
dieniais 9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais už
daryta.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

Beverly Hills

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
MARIA NOREIKIENfi — VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 3 Tel. WA 5-2787
Didelis pasirinkimas įvairią prekiy.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
. .............. -■ ~.............---...........-- — - --------------------------------------■■ -

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metu patyrimas.

AL NAUJOSAITIS
2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. Tek WA 5-9209

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINĄ.

R. ŠERĖNAS
Tel. WA 5-8063

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumy. 
ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

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.

SOPHIE BARČUS 
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

JUBILIEJINIŲ METŲ

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 12:30— 
1:00 vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį 
ryto.
Telef.:

duo 8:30 iki 9:30 vai.

HEmlock 4-2413
7159 So.

CHICAGO, ILL. 60629

MAPLEWOOD AYE.

WASHINGTONAS. — Sena
torius John Glenn (Ohio)) ir 
Kongreso atstovė Barbara Jor
dan (Texas) atrinkti pagrindi
niais kalbėtojais Demokratų 
1976 metų Nacionalinėje Kon
vencijoje. Glenn buvęs astro
nautas ir pirmasis amerikietis 
skraidęs orbitoje aplink žemę. 
Miss Jordan, buvusi Texas sena
to pirmininkė, dabar antrą ter
miną yra Kongreso atstovė.

VIENGUNGIS - PENSININKAS iešl 
3—4 kambarių buto, pirmame aukš 
be baldų Brighton Parke nuo spal 

mėn. 1 dienos. Tel. LA 3-5486.

katą” taip pat 'dėl naujausio: 
knygos — “Atsiminimai ir min 
tys”, kuri gaunama Naujienose 
Jie atvežė naujieniečio J. šab 
rinsko 5 dol. dovanų Naujie 
noms, kartu su būsimos knygo: 
užsakymu. Kaip visuomet,
Crussenas atėjo ne tuščiomi 
rankomis: jis Įteikė Naujiem 
paramai 10 -dol.

PAVARDE IR VARDAS

ADRESAS

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

Į Į Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vienų savaitę susipaži
nimui nemokamai ir be jokių įsipareigojimų.

trims mėn. — $8.50, vienam mėn. $3.00. Kitose 
— $26.00, pusei metų — $14.00, vienam mėn. 
*e — $31.00 metam*. Susipažinimui siunčiama

Prašoma naudoti žemiau esančią atkarpą.

Siunčiu --------------  dol. Naujienų prenumeratai, Jubiliejinio
vajaus proga paremdamas lietuvišką spaudą.

NAUJIENOMS šiemet suėjo 50 metų Minint tą sukakti, gerbiant pirmojo 
Amerikos lietuvių dienraščio steigėjus bei lietuviškos spaudos pirmū
nus ir atliekant būtinas pareigas amžinam lietuvybės išlikimui skel- 
biamas Naujienų platinimo rajus.

NAUJIENOS tvirtai stovi ir kovoja už Lietuvos ir paverstu lietuviu laisve, 
neiriamos ir nesidėriamos J sandėrius su okupantais ar Ju Įgalioti
niais.

NAUJIENOS palaiko visas lietuviu demokratines grupes, ju bendras institu
cijas ir remia vIsų lietuviu bendruosius darbus bei tikslus.

NAUJIENOS atstovauja tyliąją lietuvių daugumą šiais pasimetimo, reto
rikos. ir politiniu iliuzijų laikais. Jos yra visiems Įdomios, naudingos 
ir reikalingos, net .būtinos. Ne veltui, gerose draugijose girti Naujie
nas yra mada. Lai ta mada tampa jas prenumeruoti.

Todėl Naujienų vadovybė ir Vajaus komisija Jubiliejiniu metų proga 
skelbdama platinimo vaju kreipiasi Į visus lietuvius pasekti lietuviškos 
spaudos pirmūnų pavyzdžiais užsiprenumeruojant Naujienas tikslu sudaryti 
grandinę tolimesniems darbams ne tik laikraščio, bet ir visos išeivijos, 
taip pat pavergtos Lietuvos ir jos žmonių gerovei, siekiant visuotino lie
tuviškų reikalų renesanso.
KAINUOJA: Chlcsgo|e Ir Kanadoje metams — $30.00, pusei metų — $16.00, 

JAV vietose metam*
— 2-50. Uiti en luo
ša vai tę nemokamai.

NAMŲ ĮKAINAVIMAS 
NEMOKAMAI 

Turime pirkėjus.
J. BACEVIČIUS 

Tel. 778-2233

—

PUSMEČIUI 64 DOLERIAI 
(10/20/5/UM) 

Pensininkams automobilių 
APDRAUDA 

Amžius 62—80
J. BACEVIČIUS 778-2233

TAISOME 
VISOKIUS AUTOMOBILIUS 
Greitas ir sąžiningas darbas, 

kaina nebrangi.
Telefonuoti 737-3988 — TEXACO 

58-tOf Ir Weit»rn Avtnm kampas

DAŽYTOJAS
4612 S. Paulina St

Dalo namus II lauko Ir H vidaus. 
Darbas garantuotas.

Nuo 5 iki 8 vai. rak. 
skambinti YA 7-8107

STASYS ŠAKINIS

— Ponia Barbara Shestokas, 
gyv. Dalewood Shores apylin
kėj, Lauderdale, Mississippi val
stijoje, platinimo vajaus proga 
tapo Naujienų skaitytoja. Anks
čiau ji gyveno Waukanda, Ill., 
bet prieš 3 metus, mirus vyrui 
Jonui, išsikėlė pas savo anūką 
Howard Reeves ir jo žmoną 
Mary, kurie yra jos dukters Ele
nos sūnus ir marti. Naujienų 
vadovybė dėkinga p. Shestokie- 
nei už prenumeratą ir už linkė
jimus.

— Juozas Tamošūnas, Detroit, 
Mich., kiekviena proga paremia 
Naujienas. Pratęsdamas prenu
meratą, jis atsiuntė 10 dol. au- 
<ą. Bronius Matulaitis ir ponia 
J. Zalga iš Oak Lawn apylinkės 
atsiuntė po 4 dol. <Tiek pat at
siuntė Frank Piusis iš Calumet 
City, III. Naujienų vadovybė 
visiems nuoširdžiai dėkoja.

— Juliu s Witk o - Vitkausk as 
vėl aplankė Naujienų adminis
traciją, pareikšdamas pasitenki
nimą už tinkamą Amerikos lie
tuvių reprezentavimą ir jų nuo
monės išreiškimą. Jis apgailes
tavo, kad negalėjo dėl sveika
tos dalyvauti Naujienų piknike, 
kurį gyrė pažįstami ir kaimy
nai. Ta proga jis Įteikė Nau
jienų paramai 30 dol. palinkė
damas ir toliau ginti Lietuvos ir 
Amerikos bei visų lietuvių rei
kalus, o neskelbti klaidinančių 
komentarų bei svetimos kilmės 
minčių bei idėjų. Jis teiravosi 
apie Bražinskus, vis dar tebe
sančius Turkijoje, Įteikė 10 dol. 
ir prašė jiems persiųsti taip pat 
perduoti gerus linkėjimus.

— Julius Raciborskas iš Ci
cero apylinkės lankėsi Naujie
nose. Prisiminta jo Įspūdingos 
atostogos pas Kanados lietuvius, 
tabako augintojus Delhi bei ki
tose apylinkėse, kuriuos taip 
vaizdžiai aprašė jo sesuo Elzbie
ta Kardelienė. Naujienų vadovy
bė dėkoja jam už vizitą ir už 
7 dol. laikraščio paramai.

— Meksikiečių Rodeo su Įvai
riomis 'proRrarnomis ir dai
nomis vyksta šį savaitgalį Inter
national amfiteatre. <

— Dr. Antanas Gustainis-Gus- 
sen ir Kazys P. Deveikis lankėsi 
įvairiais reikalais Naujienose. 
Dr. Gussenas gauna ypatingai 
daug gerų atsiliepimų raštu ir 
žodžiu dėl atkarpoje einančios

pirkite jav taupymo bonus |j° studijos “Saugok savo svei-

— Amer. Liet. Montessor 
D-jos Kriaučeliūno vardo prieš 
mokyklinio amžiaus mokykloj < 
Marquette Parke dar yra kele 
tas vietų, kurias gali užimt 
priešmokyklinio amžiaus mer 
gaitės arba berniukai. Taip pa 
yra dalinu ir pilnų stipendijų 
Informacijas teikia mokykloj 
sekr. Rita Pencylienė telefom 
476-4999 nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Mokyklos vedėja yra mokyt 
Janina Juknevičienė, o draugi
jos pirm, mokyt. Nijolė Macke
vičienė.

— Donna Kamm iš Seminole 
Fla., išrinkta ALRK Moterį; 
S-gos pirmininke, Ona Walls is 
Detroito ir Ona Szeivienė is 
Grand Rapids — vicepirm., Ma
rija Panavas iš Evergreen Par
ko — sekr., Marija Druktanienė 
iš Cicero — ižd., Marija Mineikc 
iš Worth, Ill. ir Juzė Kilkienė iš 
Chicagos išrinktos iždo globė
jomis. Sąjungos seimas Įvyko 
Detroite.

— Balfo Spaudos Konferenci
ja bus rugsėjo 17 d. 7:30 vai. 
vak. raštinėje, 2606 W. 63 St. 
Balfo Centro valdybos pirm. 
Maria Rudienė ir Chicagos 
Apskr. vald. pirm. Valerijonas 
Šimkus praneš apie rudens va
jaus ir seimo reikalus.

A Pirmyn choras ruošia šei
mynišką pikniką rugsėjo mėn. 
14 d. 3 vai. po piet Vyčių salėje 
ir sodelyje, 2455 West 47 Street. 
Kviečiame visus narius ir jų šei
mas ir tuos kurie įdomaujasi 
šio choro veikla prisijungti prie 
mūsų jaukios šeimos. Vaišės 
nariams veltui. (Pr).

♦ Elektros įvedimai, pataisy
mai. Turiu Chicagos miesto lei
dimą. Dirbu ir užmiesčiuose. 
Dirbu greit, garantuotai ir sąži
ningai.

Klaudijos Pumputis, 
4358 So. Washtenaw Ave. 

Tel. 927-3559.
(Pr).

■* Visų rūšių namų apšildy
mo specialistas JOHN PUCETA. 
Telefonas 925-4661. Sk.

— Naujienas galima užsisa
kyti telefonu, skambinant ad
ministracijai darbo valandomis. 
Taip pat kviečiama skambinti 
arba rašyti prašant siųsti susi
pažinimui. Platinimo vajaus 
jroga Naujienos yra siunčia
mos susipažinimui 2 savaites 
nemokamai pagal gautus pagei
davimus ir galimų skaitytojų 
adresus. . ..

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*.

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

2951 W. 63rd St. Tel. 436-7878

3 BUTŲ IR BIZNIO PATALPA, 50 
pėdu sklypas, Brighton Parke. Mū
rinis namas, nebrangus, reikia sku
biai parduoti.

5 PO 5. MŪRINIS - MEDINIS. $1.100 
i mėn. Prašo $50,000, Marquette Par
ke.

10 BUTŲ MŪRINIS. Nauji Įrengi
mai. Labai geros pajamos. Savininko 
paskola. Labai geras namas. Reikia 
skubiai parduoti.

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance. Income Tax

BY OWNER 
"WILLOW SPRINGS 

bedroom ranch, dining room, fire
ace. Full basement. Attached ga

rage. 150 x 200’ wooded lot.

s 839-5315

North Wab**h Avenue 
Floor Chicago, DI. 60601

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė 
Chicago, 111. 60631 Tel. YA 7-5980

SAVININKAS PARDUODA 
ŠVARU IR PATRAUKLŲ 

5—6 KAMBARIŲ BUNGALOW 
Tuojau galima užimti. 
58-tos ir So. St. Louis 

apylinkėj. 
Skambinti angliškai.

Tel. HE 4-8232.

REAL ESTATE SALES
WE NEED a BROKER and/or Self 
’reducing Salesman. Highest Com

missions. Illinois and Wisconsin 
Properties.

Call MR. KORTAS 
VACATION SITES 

884-1250

NAMŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS — VALDYMAS — 
NOTARIATAS — VERTINIAI._________

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA į~

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

778-22336455 So. Kedzie Ave.
PRIEŠ MOKSLO METUS

MARQUETTE PARKE savininkas par
duoda mūrinį namą. 5 kambariai ir 
vienas viršuj. Dvigubi aluminijaus 
langai ir durys. 2 mašinų garažas. 
Aptvertas geležine tvora. Arti lie

tuviškos mokyklos ir bažnyčios.
Tel. PR 6-1684.

7 KAMB. MŪRO REZIDENCIJA, 
vonios. Gražus beismantas. 2 auto

garažas. Tuoj galite užimti. Mar
quette Parke. $29,750.
2 BUTU 19 M. MŪRAS. Mūro gara
žas. Nauji atskiri šildymai. Air 
cond. Karpetai. įrengtas beismantas. 
Per mėnesi gaunate butą. Arti parko. 
$35,700.

GRAŽUS GEORGIAN 5 kamb. 40 
pėdų lotas. 2 auto garažas. Arti ofiso. 
Jau turime raktą. $18,250.

8 BUTU MŪRAS, naujas gazu šil
dymas, nauja elektra, alumin. langai. 
$15,000 metiniu pajamų. Arti mūsų. 
$71.700.
6 KAMB. (expandable) 18 metų mūras 
ir 2 auto garažas, Marquette Parke. 
$23 900.

LIUKSUS 10 METU MŪRO rezi
dencija. 3 miegamieii, 2 vonios, kar
petai. beismanto gražumėlis. Kampi
nis 40 pėdu lotas. 2 auto mūro ga
ražas. Arti Kedzie prie Nabisco. — 
$37.650.

1% AUKŠTO. 18 metų mūras, 2 bu
tai. 2 auto garažas. Arti mūsų. Liga 
verčia atiduoti. $33,500.

6 KAMBARIU MŪRO NAMAS, 
auto garažas 
Parko bažnvčios. Jau 
$21,000.

2 AUKŠTU MŪRAS, 
kamb. butai ir 2 kamb. 
mante. naujas gazu šildvmas. Geras 
garažas. Arti mūsų. $26.500.

PLATUS LOTAS su garažu. Arti 
Maria High. Pigus. $5,900.

2

2 
Beveik prie Marquette 

laisvas. —

puikūs 2x5 
sausam beis-

REAL ESTATE
2625 West 71st St. Tel. RE 7-7200

BUTU NUOMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO

JAMO TURTO PIRKIMAS.
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

4369 ARCHER AVE., CHICAGO
TEL. — 254-5554

- Amerikos Legiono Don 
•nas Posto Moterų vienetas 
erbs nusipelniusias nares 
sėjo 17 d. 7 vai. vak. Village 
inge, 4396 W. Ford City Dr. 
engimui vadovauja p. Ann 
ilmistras. Bus trumpa nuo- 
Tnga programa ir pagerbtos 
ės, išbuvusios organizacijoj 
» 15 iki 25 metų. Taip pat 

pagerbta 4 kartus buvusi 
nininkė Jean Pargauskas ir 
artine pirm. Anelė Pocienė, 
inti tas pareigas 3-čią kartą.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas

pfts vieninteli
lietuvj kailininką 7^ 

Chicagoje — 441

263-5826 
(įstaiga*) ir 
677-8489 

(buto)

Real Estate. Notary Public.
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namy Statyba Ir Remontas

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

DĖMESIO 
62—80 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai $60 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVĖ. 
523-8775

LAIKRODŽIAI ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET
Talaf.: REpubllc 7-1M1

JEI ‘‘NAUJIENAS” TU 
SKAITYSI, TAI IR KITAM 

PASAKYSI, KAD JOS RAŠO 
TIKRĄ TIESĄ — SKLEIDŽIA 

ŠVIESĄ.




