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Po Apollo nelaimės

Piety Vietname, vyrams išėjus Į karę, moterys perima vis daugiau 
vyrišky darby. Dešinėje matomos moterys suneša ryžiu derliu, kai

rėje — merginos mokosi karinėje technikos mokykloje.
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Partizanai vėl kaltina Lebaną
JERUZALĖ. — Izraelis painformavo Lebano vyriausybę, kad 

už 18 lebaniečių paleidimą Izraelis reikalauja pagrobto izraelito, 
pasienio kaimo sargybinio paleidimo, šis pasiūlymas Lebanui 
perduotas per Jungtinių Tautų paliaubų komisijos vadą gen. Odd 
Bull. Lebanas pirmas kreipėsi į gen. Bull, prašydamas tarpinin
kauti. Blogiausia, kad iš Izraelio pagrobtą 54 metų Shmuelį Rosen- 
wasserį pagrobė ne Lebano kareiviai, bet arabų partizanai, kurie, 
kaip sakoma, išgabeno Rosenwasserį į Siriją. Generolas Daya
nas, kuris Izraelio vyriausybės vardu kalbėjo su gen. Bull, pabrėžė, 
kad nežiūrint, kur Rosenwasseris būtų laikomas, Izraelis laiko 
Lebaną atsakingu už jo likimą, nes jis buvo pagrobtas iš Lebano 
teritorijos atvykusių partizanų.

Ammane, Jordane susirinkę 
arabų partizanų vadai apkaltino 
Lebano vyriausybę susitarimų 
su partizanais laužymu. Leba
nas padarė sutartį su partiza
nais Egipte, lapkričio 3 d. buvo 
pažadėta duoti partizanams pil
ną laisvę veikti Lebano terito
rijoje, tačiau dabar ta laisvė vėl 
pradėta varžyti. Palestinos pa
bėgėlių stovyklose draudžiama 
vesti karinio paruosimo pamo
kas, draudžiama partizanams tu
rėti savo bazes prie Lebano kai
mų. Partizanų vadai sako, kad 
krizė, kuri buvo atsiradusi tarp 
partizanų ir Lebano valdžios, vėl 
gali pasikartoti.

Izraelio vyriausybė paskelbė, 
kad ji bandys Amerikoje gauti 
daugiau naujų ginklų, nes Pran
cūzijos nutarimas parduotu Li
bijai Mirage lėktuvų ir tankų 
pakeičia jėgų balansą Viduri
niuose Rytuose. Premjerė Meir 
pareiškė Pasaulio žydų Kongre
so -vadams: “mes būtume kvai
liai, jei galvotume, kad visi tie 
prancūzų ginklai skirti Libijos 
gynybai”.,

Izraelio gynybos ministerija 
pareiškė netikinti, kad Libija 
laikysis Prancūzijai duoto žo
džio ir neperleis savo naujų gin
klų kitiems. Ateityje gali atsi
tikti, kad abi kariaujančios pu
sės turės vienodus Mirage lėk
tuvus ir tik lakūnų gerumas ar 
blogumas nulems aviacijos ko
vas.

New Yorke žydai didina spau
dimą vyriausybei, kad ji nekeistų 
savo tradicinės politikos Izrae
lio atžvilgiu. Amerikos žydų 
Kongreso sušautame susirinki
me visa eilė kalbėtojų pasmer
kė valstybės sekretoriaus Rogers 
paskelbtą taikos planą.

Tame susirinkime kalbėjęs 
senatorius Charles Goodell pa
reiškė, kad valstybės departa
mento paskelbtas planas patai
kauja arabams ir yra neteisin
gas Izraeliui, net gresia jo sau
gumui. Senatorius ragino vy
riausybę nutraukti Keturių Di
džiųjų pasitarimus Viduriniųjų 
Rytų klausimu, nes Sovietų Są
junga esanti nesuinteresuota, 
kad arabai tiesioginiai derėta
si su Izraeliu.

Susirinkime priimta rezoliu
cija smerkia Prancūziją už gin
klų pardavimą arabų valstybėms 
ir ragina Ameriką duoti Izrae
liui ilgalaikes paskolas lėktu
vams ir Įeitiems ginklams pirk
ti. /

IŠ VISO PASAULIO

LONDONAS. — Pan Ameri
can lėktuvų bendrovė pirmą kar
tą išbandė savo didįjį Boeing 
747 lėktuvą su keleiviais — tos 
bendrovės tarnautojais. Lėktu
vas iš New Ybrko į Londoną at
skrido su 380 asmenim, iš jų 19 
įgulos narių. Tai didžiausias 
Atlantą vienu skridimu perskri
dusių skaičius aviacijos istori
joje. Kelionė truko 5 vai. 48 min. 
Lėktuvas tris minutes pavėlavo. 
Reguliarios šio lėktuvo kelionės 
prasidės sausio 21 d.

CAPE KENNEDY. — Antra
dienį naktį bus į erdves iškeltas 
dar vienas “Intelsat 3” susiži
nojimo satelitas. Jis tuo įdomus,

mų istorijoje draudimo bendro
vė yra apdraudusi savininkams 
šio satelito iššovimą. Jei sate
litas nepasieks reikalingos or
bitos, draudimo bendrovės su
mokės Communications Satel
lite korporacijai 4,570,000 dol.

MASKVA. — Keturios ame
rikietės, kurių vyrai yra dingę 
šiaurės Vietname, atvyko Į Sov. 
Sąjungą prašyti vyriausybės, 
kad padėtų joms susižinoti su 
vyrais. Jo atvyko be sovietų vi
zos ir yra laikomos tranzito vieš
butyje netoli Maskvos.

BOGOTA. — Kolumbijoje ant 
pervažos keleivinis traukinys 
susidūrė su autobusu, kurio 36 
keleiviai žuvo. Traukinio kelei
viai nenukentėjo.

ROMA — Italijos šiaurėje iš
krito daug sniego, kuris sukėlė 
potvynius ir padarė daug nuos
tolių keliams ir elektros linijoms.
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Amerika paruošė oro transportą ,
WASHINGTONAS. — Baltieji Rūmai paskelbė, kad šešta

dienio naktį prezidentas Nixonas gavo telegramą iš Britanijos 
premjero Wilsono, kuris pranešęs apie savo derybas su Nigerijos 
valdžia dėl milžiniškos paramos ir šalpos akcijos karo nuteriotoje 
Biafroje. Britai yra paruošę vaistų, maisto ir kitų reikmenų san
dėlius. Prezidentas Nixonas tuoj įsakė parengti aštuonis tran
sporto lėktuvus ir keturis helikopterius kelionei į Nigeriją, kai 
tik ji duos leidimą. Kanada, Prancūzija, Portugalija ir visa eilė
kitų valstybių pasirengusios padėti badaujantiems Biafros gy
ventojams, kai tik ten pasibaigs karo veiksmai.

— Gudijoje 1969 m. gruodžio 
mėn. išleistas pirmasis “Tary
binės Gudijos Enciklopedijos” 
tomas. Jo apimtis — 624 pusla
piai, su 2668 straipsniais.

Tuo būdu, gudai atsilikę ir nuo 
Lietuvos, jau išleidusios vos 
du “Tarybinės Enciklopedijos” 
tomus. (E)

Karas P. Vietname
Saigonas. — Gynybos depar

tamentas paskelbė dalinius, ku
rie iki balandžio 15 d. bus išvež
ti iš Pietų Vietnamo. Jų tarpe 
yra pirmoji pėstininkų divizija, 
26-tas marinų pulkas ir tre
čioji brigada 4-tos pėstininkų 
divizijos

Šiuo metu Vietname yra 467,- 
500 amerikiečių kareivių, tai 
mažiausias skaičius nuo 1967! 
metų lapkričio mėn.

Prieš tris savaites amerikie
čių daliniai surado, nemažą šiau
rės Vietnamo radijo stotį su 
įrengimais, kurie leido komunis
tams gaudyti Amerikos dalinių j buvo visi metai, 
radijo pasikalbėjimus ir siunčia-į A~-“•
mus pranešimus. Nprs svarbes
nieji įsakymai ir pranešimai yra 
siunčiami slapta kodu, tačiau 
mažesnių dalinių susižinojimas 
dažnai būna gan paprastais ko
dais, kuriuos komunistų spe
cialistai lengvai iššifruoja. Ma
noma, kad amerikiečių susižino
jimo sekimas ne kartą padėjo 
komunistams išvengti fronte or
ganizuojamų spąstų, artilerijos 
ar lėktuvų apšaudymų:

Gynybos sekretorius Laird 
pareiškė televizijoje kad 
yra girdėjęs apie Pietų Korėjos 
kareivių žiaurų elgesį su civi
liais Vietnamo gyventojais. Jis 
pabrėžė, kad sąjungininkų ka
riuomenė jungtinio štabo Viet
name neturi ir Amerikos karinė 
vadovybė nėra atsakinga už ko
rėjiečių elgesį. Kiekvieną kartą 
gynybos departamentas, išgirdęs 
apie žiaurius kareivių veiksmus, 
painformuoja apie juos P. Korė
jos ir P. Vietnamo vyriausybes.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
*• Biafros vadas gen. Ojukwu 

paskelbė per radiją pasiūlymą 
Nigerijai skelbti karo paliau
tas. Jis baigė savo kalbą: “Te
gu Dievas mums padeda”. Biaf
ros karas jau pralaimėtas. Ame
rika vėl paskyrė lt) miL dolerių 
Nigerijos šalpai. '

♦ Izraelio spauda lygina Bia- 
frą su Izraeliu: kaip pasaulis 
ramiai žiūrėjo į dviejų milijo
nų ibų žuvimą, taip jis žiūrė
tų ir Į Izraelio sunaikinimą.

. ♦ Prezidentas Nixonas pa
skyrė naują ambasadorių Švedi
jai, kur JAV ambasadoriaus ne-

■MADRIDAS. — Ispanijoj

Iš Nigerijos ateina žinios apie 
' aršias kovas su biafriečiais. Ni
gerijos valdžia ragina Biafros 
gyventojus padėti ginklus ir 
nelieti kraujo, tačiau biofrie- 
čiai bijo, kad jie bus išžudyti ki
tų Nigerijos genčių. Popiežius 
Paulius savo kalboje irgi minėjo

spauda praneša, kad prieš kelias; galimą genocidą ir masines žu- 
savaites ispanų užsienio reikalų ‘ dynes, kurios gali įvykti Nigeri- 
ministeris Gregorio Lopez Bra- i joje, nors jos vyriausybė skel- 
vo vykdamas į Filipinus daly- j bia duosianti biafriečiams 
vauti prezidento Marcos ingau- i nestiją ir būsianti atlaidi.

am-

ir jis

♦ Amerikietės moterys, ku
rios buvo atvykusios į Maskvą 
teirautis " apie sa^o Vietname 
dingusius vyrus, nebuvo priim
tos ir išvažiavo Į New Delhi, In
diją.

-*■ Gary plieno liejykloje di
delis vamzdis griuvo ant pa
stato, užmušdamas du darbinin
kus ir sužeisdamas penkis.

♦ Čikagos mokytojai priėmė 
švietimo tarybos pasiūlymus ir 
nežada streikuoti. Mokytojų uni
ja laimėjo beveik •visus savo rei
kalavimus.

šiandien telefonu iš New Yor- 
ko mums praneša, kad SLA bal
sams skaičiuoti komisija, sus
kaičiavusi visus praeitų metų 
gruodžio mėnesj SLA kuopose 
vykusius ir i centrą pasiųstus 
nominacijų balsus, rado tokius 
rezultatus:

Prezidento pareigoms: Povi
las 'P. Dargis gavo 1,239 balsus, 
Jonas Daugėla 38 balsus.

Viceprezidento pareigoms: 
Aleksandras Čaplikas 1,162, Sta
sys Gegužis 52.

Sekretoriaus pareigoms: Al
girdas Budreckis 1,223, Petras 
•Januška 64.

Iždininko pareigoms: Euphro- 
sine Mikužiūtė 1,203, Antanas 
Grinius 34.

Iždo globėjų pareigoms: Jo
sephine Mileriūtė 960, Steponas 
Briedis 873, Antanas Bukaus
kas 449 Valdas Adamkus 196.

Gydytojo kvotėjo pareigoms: 
Dr. Steponas Biežis 1,198, Dr. 
Avižonis 37.

už belaisvius
WASHINGTONAS. — Žino

mas TTexas milijonierius Ross 
Perot paskelbė, kad jis pasiūlė 
šiaurės Vietnamui nemažą sumą 
pinigų, kad jis leistų pristaty
ti Hanojuje laikomiems ameri
kiečiams belaisviams siuntinius. 
Dar daugiau dolerių jis pasiū
lęs Hanojaus valdžiai už tų be
laisvių paleidimą. Perot atsisa
kė pasakyti, kiek jis pinigų ža
dėjo duoti, tačiau pastebėjo, 
kad šimtą milijonų dolerių jam 
būtų nesunku sbdaryti.

Perot nesėkmingai bandė nu
siųsti amerikiečiams Kalėdų 
siuntinių. Tuo reikalu jis va
žinėjo į Maskvą, bet ir ten ne
gavo pagalbos.

Milijonierius Perot savo te
legramoje šiaurės Vietnamo 
premjerui sako, kad jei jo pa
siūlymai Hanojui nepriimtini, 
premjeras turėtų pranešti’jam, 
kokias jis sąlygas statytų už 
belaisvių paleidimą.

SAIGONAS. — Amerikos 
bombonešiai puola Laose esan
čius komunistų tiekimo kelius, 
nors ten komunistai jau suspė
jo pastatyti šešias priešlėktuvi
nių raketų pozicijas. Prieš dvi 
savaites raketos buvo pirmą kar
tą panaudotos prieš didžiuosius 
amerikiečių B-52 bombonešius, 
tačiau jų. nepasiekė. Naikintu
vai kelis tų raketų lizdus jau 
sunaikino.

Ypatingai komunistai sustip
rino Muggia tarpukalnės gyny
bą, nes lėktuvai šioje vietoje 
nesunkiai užblokuoja komunis
tų kelius.

guravimo iškilmėse, netikėtai 
buvo sustojęs Maskvoje, kur mi- 
nisteris susitiko su sovietų už
sienio reikalų ministerijos Va-‘ 
karų Europos departamento vir
šininku Kovalevu.

Tai yra pirmas ąbiejų šalių pi. Biafra, paskelbusi nepriklau- 
pareigūnų oficialus susitikimas, somybe ir'atsiskyrimą nuo Ni- 
Ispanijos vyriausybė paskutiniu g’erijos, turėjo' 1967 metais 30,- 
metu bando pagerinti savo ry- ’ 
sius su komunistinėmis šalimis, 
jų tarpe ir su Sovietų Sąjunga.

f žuvo du milijonai

’■ Padėtis-Biafroje yra pasibai
sėtina.' ’ ‘žmonės bėga nuo artė
jančios Nigerijos kariuomenės, 
tačiau jau mažai kur beliko bėg-

Sovietų televizija

000 kvadratinių mylių plotą su 
13 milijonų gyventojų. Dabar 
tas plotas visai sumažėjo , ir gy- 
ven tojų liko keli milijonai. Skai
čiuojama, kad šiame kare žuvo 
apie milijonas žmonių. Kitas mi
lijonas mirė iš bado, daugiau
sia vaikų. Biafros nepriklauso
mybės nepripažino vakarų vals
tybės, o Nigeriją rėmė Britanija i 
ir Sovietų Sąjunga. Portugalija

WASHINGTONAS. — NASA 
paskelbė, kad balandžio mėne
sį ji šaukia specialią konferen
ciją. kurioje bus svarstomi ga
limumai panaudoti plačiau nau
ją nedegančią medžiagą, kuri 
buvo atrasta po nelaimingo Apo
llo 1 erdvėlaivio gaisro 1967 m. 
sausio 27 d., kada žuvo trys 
astronautai Grissom, White ir 
Chaffee.

ši medžiaga, vadinama Fluo- 
rel, bus pristatyta asmenims ir 
įstaigoms, kovojančioms su gais
rais. Putų pavidalu fluorelis 
gali būti naudojamas gaisrams 
gesinti, ji būtų galima purkšti. 
su dažais .ant automobilių ir ki-.p 
tu daiktu. Fluorelis atlaiko 2200 
laipsniu karštį.

Fluorelis buvo pagamintas, 
kai reikėjo sumažinti erdvėlai
viuose gaisro pavojų. Jį paga
mino viena New Yorko bendro
vė.

MASKVA. — Sovietų televi
zijos programose buvo plačiai 
paminėta 25 metų sukaktis nuo! paskelbė, kad ji priims pabėgė- 
Antrojo Pasaulinio karo metu; ^us Biafros. Prancūzija ne 
pradėtos sovietų, kariuomenės , kartą pareiškė Biafrai savo sim- 
ofenzyvos prieš vokiečius, 
proga buvo parodyti visi karo 
vadai, jų tarpe ir Stalinas.

Sekmadieni sovietu televizi
jos žiūrovai Staliną pamatė ir 
kitu atveju: buvo rodomas fil
mas iš 1940 m. rugpiūčio mėn., 
kada Estija buvo prijungta prie 
Sovietų Sąjungos. Šiame filme 
matėsi ne tik Stalinas, bet ir 
Molotovas su Kaganovičium, 
kurie abu buvo išstumti iš Krem 
liaus 1957 metais.

BERLYNAS. — Rytinė Vo
kietija reikalauja, kad sąjungi
ninkai panaikintų Kelionių biu- 
rią, i kuri rytų vokiečiai turi 
kreiptis norėdami važiuoti j Na- 
to sąjungos kraštus, šis biuras 
atsiradęs šaltojo karo metu ir 
jis nuodijąs tarptautinę atmos
ferą.
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Naujy namu statyba Amerikoje lapkričio mėnesj nukrito iki 
1487,000 vienety.

Ta) pati j as, tačiau nepadėjo jai gin- 
■ ti nepriklausomybės. Tik ketu
rios Afrikos valstybės Biafrą 
pripažino: Tanzanija, Gabonas, 
Zambija ir Dramblio Kaulo Kran 
tas. Manoma, kad Biafros vy
riausybės nariai šiose šalyse 
ieškos politinio prieglobsčio.

400 tonų maisto

Pakrikus tvarkai ir adminis- 
: tracijai, tūkstančiai Biafros gy
ventojų gali mirti iš bado, jei 
nebus tarptautinės paramos iš 
turtingesnių kraštų.

Jungtinis Bažnyčių Fondas, 
kuris jau seniai siunčia šalpą 
Biafrai, skelbia, kad ateinan
čiais mėnesiais Biafros gyven
tojams reikės kasdien apie 400 
tonų maisto produktų, šelpti 
teks apie 6 milijonus žmonių.

Amerikos įnašas Į Biafros gy
ventojų šalpą siekia apie 70 mi
lijonų dolerių. Tai daugiausia 
per Raudonąjį Kryžių siųstas 
maistas, kurio Biafra iš viso 
pasaulio yra gavusi už 150 mil. 
dol. Biafroje dar yra pasilikę 
astuoni Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnai: šeši prancūzai, vie
nas šveicaras ir vienas jugosla
vas. Penki jų yra gydytojai.

Afrikos žydai

Nigerijos civilinis karas paro
dė, kad ir viena pavyzdingiausių 
demokratinių Afrikos valstybių 
nesugeba tvarkytis nepriklau
soma. Karą ir Biafros atsisky
rimą pradėjo ibų genties narių 
žudymas Nigerijoje. Hausai ir 
kelios kitos didesnės Nigerijos 
gentys yra musulmonai, o Biaf
rą įsteigusieji ibai yra krikščio
nys. Ibai kažkieno buvo kartą

ir

ATĖNAI. — Graikijos vy
riausybės spauda paskelbė atvi
rą laišką naujam Amerikos am
basadoriui Henry Tasca, kuris 
savo pareigas pradėjo praėjusį 
penktadieni. Karinės valdžios 
“Nea Politia” rašo, kad Graiki
ja mielai priims draugišką pa
tarimą, tačiau ji niekada nepri- 
imsianti kišimosi Į jos vidaus 
reikalus.

Toliau tame straipsnyje, pa- ■ 
vadintame “Ką Tamsta, pone 
Tasca, turėtumei žinoti”, sako
ma, kad armijos Įsikišimas ir 
perversmas 1967 metais išgel
bėjo -Graikiją nuo komunizmo 
ir vakarai turėtų už tai būti dė
kingi dabartinei vyriausybei.

MASKVA. — Čekoslovakijos 
ekonomistu delegacija baigė pa
sitarimus Maskvoje, kur pen
kias dienas buvo svarstomi Če
koslovakijos ekonominiai reika
lai ir reformos. Delegacijai va
dovavo Josef Lenart, partijos 
centro sekretorius.

pavadinti Afrikos žydais. Jie 
yra veržlūs, darbštūs, vieningi 
"TrVumanūs.

Prieš karą ibai turėjo 1.25 
mil. mokinių vidurinėse mokyk
lose, turėjo du universitetus^ 
teisių mokyklą, inžinerijos in
stitutą. Biafroje buvo 500 dak
tarų, 700 advokatų ir 600 inži
nierių. Afrikos šaliai tai yra ne
menkas laimėjimas. Dėl to, be 
kitų motyvų, kitos Nigerijos 
gentys ibų nekentė ir juos per
sekiojo. Dabar bijoma, kad ta 
neapykanta po karo kančių ne
pasireikštų masiniu ibų sker
dimu.
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MIDLAND

Pabuskime kovai su vėžiu

STENKIMĖS TEISINGU 
FSAKW&PASINAUDOTI

$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

Lengva mankšta kiek pagerėjus 
aštriems strėnų skausmams .

And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often. 
If you’re interested, come to 
Midland Savings today.

Quarterly 
dividends 
are very 

interesting

$150

$3.00
$5.00
$2.00

UP TO
S20,C90.

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded 

QUARTERLY

Apdrausta iki $20,000

^SAFETY Or' 
YOUR SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS S0632 

PHONE: 254-4470

i||ii

mankšta, šitoji mankšta padės 
išvengti strėnų'skausmu. Nelau
kite išgijimo-, vos kojaą pajudi-

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$w.oo
$3.00

$i.oo

$4.00 
$4.00 
$230 
$6.00

Nuošimčiai priskaitomL 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.
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54<CWTH SAVINGS CERTIFICATES 
Paid Quarter}?

$1,000
MINIMUM

Klausimas; Malonėkit paaiš
kinti, kaip geriausiai apsisaugo
ti nuo vėžio, visi jo taip bijo- 
mės. Mano dėdė, 63 metų vyras, 
vartojo . visokias žoles vidurių 
išvalymui, lankėsi pas kelis gy
dytojus dėl ^Vidurių išpūtimo, 
kol vfėnas gydytojas, ištyręs su 
triubete išeinamąją žarną, suse
kė joje didelĮį.yėžį. Jis buvo jau 
į.kepenis nuėjęs, operuoti buvo 
per vėla. Kaip daktaras patar
site tokios bėdos išvengti?

Atsakymas^ Natūraliai gy-

Pagerėjus kiek strėnų skaus
mams po aštraus sunegalavimo, 
kai tik ligonis daugiau pajėgia, 
reikia sekančiai — paprastai 
mankštintis, žiūr. pav. 1, 2, 3, 
4 ir 5. Pradedama lengvoji

Lorain, Ohio susilaukė nemažai sniego. Tėvas netik pats voliojasi 
po sniegą, bet grūdina ir savo vaikus.

Certifikatę sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks 
tautinėmis. Mažiausiai turi 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Antroji mankšta — žiūr. pav. 
A ? tsipalaiduok laikydamas ke
ltus sulenktus. Pakelk vieną ke- 
.ią kiek gali, tuo pačiu laiku kitą 
toj ą ištiesdamas kiek gali. Ne- 
.aikykis tokioj padėtyje, bet tuo
jau -pamažu sugrįžk Į pirmykš
tę padėtį su sulenktais keliais.

pirštu tos angos tyrimas yra ne
pakankamas vėžiui susekti). Tik 
kartais priseina toks tyrimas 
atidėti — žarnas ištuštinus su 
klizma tokį tyrimą pakartoti. 
Daugumoje atsitikimų galima 
padaryti sėkmingai proctoscopi- 
ją vien išsituštinus iš ryto pa
cientui. Kad būtu Tamstos dė- r- *■
dė patekęs pas reikiamai paci
entą apžiūrintį gydytoją, tokios 
tragedijos būtų išvengta.

Visi prisiminkit — niekada 
nevartokite jokių liuosuojamųjų 
vaistų. Natūraliu maistu mai
tindamasis kiekvienas žmogus 
gali sutvarkyti savo vidurius 
nuo kietumo, jei ten nėra su
augimo. susiaurėjimo ar už
spaudimo. Tokias negeroves ša
linama operacijos būdu. Nieka
da nereikia liuosuojančių vidu
rius vaistų vartoti — išmeski
te visus tokius vaistus. Pradė
kite vartoti reikiamai skysčius, 
sriubas, vaisius, daržoves, ru
pią duoną — ir viduriai veiks 
geriausiai. Ypač senesnieji da
bar imkitės tvarkytis su kie
tais viduriais: nuo liuosuojan
čių- vaistų eikite prie normalios 
mitybos.

Kas dirba pramonėje su che
mikalais, tai turi būti tikrina-

PIL 4AS PATARNAVIMAS.

• SeH n U. S. Bor»<$5
• Two large fr«e R>n
• Sdve-Sy-MaiH Kits
• T*av®l^r$ Checks
• Safe Oeposh Boxes

darbų atlikimu, o ne vien tik 
■seksui gyvenimu. Vienuolės la
bai retai kada serga tokia vėžio 
forma. Kas metai visos mote
riškės turi tikrintis dėl mote
riškųjų organų vėžio.

Blogiausiai elgiasi tas, kas la
biausiai vėžio bijo, ir nieko ne
daro jo nesulaukymui. Bijoda
mas žmogus vėžio, visai nesi- 
tikrina. Iki šiol toks elgesys 
yra didžiausias vėžio kvieslys. 
Visi lietuviai dar šį mėnesį pa- 
sitikrinkim savo 40 metų senu
mo išeinamąsias žarnas pas savo 
gydytoją — proctoscopija turi 
būti kiekvienam tokio amžiaus 
žmogui bent kartą metuose at
likta. Tai minimumas vėžio ap-

ma, lengvą nepatogumą kiekvie
nas jausime kai mūsų raume
nys susit»*aukinės ir išsities. Ši
tokią mankštą reikia daryti ant 
pakankamai kieto pagrindo: to- 
k:o matraco ar ant grindų. Ga
lima ploną pagalvėlę pasidėti po 
galvą. ,

1 pav. A.tsigulę atsipalaiduo
kime taikydami sulenktus kelius. 
Įtemnk sėdynės ir pilvo rau
menis, įtrauk smakra kai kiek 
pakelsi krūtinę. Tokia laikyse
na ištiesina strėnas. Palaikyk 
tokią padėtį, kol suskaitysi iki 
dešimties. Pakartok tai penkis 
kartus.

Kartok penkis kartus šitokią lengva ištiesti sutrauktus nuga- 
mankštą, vis pakaitomis kelius ros raumenis ir sustiprinti taip

mas pilvo raumenis 
bink kelius ir strėnas spaude 
prie matraco (ar grindų). Lai
kyk kelius suglaustus ir pečius 
priglaustus. Tokioj padėty pa
būk iki suskaityti iki dešimties. 
Tada pamažu atsileisk iki pir- 
mykščios padėties — kelius lai
kant sulenktus. Pakartok šį pra
timą penkis kartus.

Penktoji mankšta -—žiūr. pav. 
5. Sulenk tuos kelius, apkabink 
rankomis kaip piešinyje paro
dyta ir prispausk lengvai prie 
krūtinės — tada pradėk suptis 
kaip supamoje kėdėje: iki sėdi
mos padėties supkiš taip pirmyn 
ir atgal penkis kartus. Dėme
sio: šitą pratimą darykime at
sargiai, mažiausiai po savaitės 
darymo pirmuosius keturis virš 
minėtus pratimus. Žinoma, kad 
reikia šu gydytoju tartis, jei no
ri gimnastikuotis dažniau.
Pati pirmoji mankšta dar lovoje 

gulint ir strėnų skausmais 
negaluojant

Net dar turėdamas kiek strė
nose skausmų, gulėdamas lovo
je gali pradėti? sekančiai dvejom 
pai mankštinti?. Žiūr. pav. 6 
ir 7. Tokia mankšta padės pa-

vadinamą “vidinį diržą’’ (inter
nal girdle) — tai yra sėdynės 
ir pilve raumenis. Svarbiausia, 
kad tokia mankšta padės ligo
niui orientuotis apie jo norma
lią laikyseną dabar ir vėliau. Ne- 
bijokime, jei kiek nepatogumų 
apturėsime, bet liaukimės gim
nastikavęs! tada, jei tikrai ima 
skaudėti. Nepamirškime: visa
da švelnini, be trūkčiojimų 
mankšti^kimės.

Pav. 6. Lovoj gulėdamas at
sipalaiduok. Smakrą įtrauk. Gi
liai įkvėpk ir krūtinę pakelk. Iš
kvėpk sutraukdamas sėdynės ir 
pilvo raumenis. Tokia padėtis 
atstatys į normalią padėtį du
benį ir krūtinę — ir kartu iš
tiesins strėnas. Pakartokime to
kį pratimą po penkis kartus kas 
rytą ir vakarą.

Mankšta ■ septintoji — žiūr. 
pav. 7. Atsipalaiduok lovoje gu
lėdamas. Prilenk kelį prie krū-' 
tinės, tada su rankomis jį pri
glausk arčiau prie krūtinės. Ta
da pamažu nuleisk koją laikyda
mas kelį sulenktą — ir atsipalai
duok. Neįštiesk kojų. Tai leng
vai patempiami esti strėnų rau
menys. Su kiekviena koja tą 
pratimą atlik po penkis kartus

TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, prote ir įausmy damos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
__________ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. __________

Trečioji mankšta __ žiūr. pav. 
3. Atsipalaiduok kūną sulenkęs 
kelius. Vieną kelį su ranko
mis prilenk prie krūtinės ir leng
vai spausk, laikydamas kitą ke
lį sulenktą. Suskaityk iki pen
kių taip prie krūtinės vieną kelį 
lengvai spausdamas — ir leng
vai atpalaiduok — kelį nuleisk 
į sulenktą padėtį. Pakartok su 
kiekviena koja tokią mankštą 
penkis -kartus.

Ketvirtoji mankšta — žiūr. 
nav. 4. Gulėdamas ant nugaros 
sulenktais keliais, pakelk abu 
keliu prie krūtinės įtempda-

; vemdamas kiekvienas žmogus 
turės mažiau galimybių vėžio 
susilaukti. Mat, vėžys yra su
jaudintos celės augimas nesu
laikančiai ir kitas celes naiki
nančiai. L’. tenka vienai mikros
kopinei celei išeiti “iš vėžių” — 
ir jau vėžys esti gatavas. Tik 
duokime jam laiko — ir jis su
naikins be laiko kiekvieną žmo
gų. Už tai nepakanka vėžio bi
joti, kartu reikia jo nesikviesti 
go sava pastoge: nereikia jau
dinti savo kūno jokiais jaudik- 
Hais, kurių galima išvengti. Pir
miausia čia mestinas tabako rū
kymas. Tabako smalos erzina 
kūno celes — vėžys dažnas ta
da esti svečias. Jei šiandien me
sime visi rūkę — retai kada 
vėžio plaučiuose susilauksime. 
O tai jau labai didelis dalykas.

Antra vėžiška giltinė bus ant 
menčių paguldyta, jei mes vidu
rius laikysime normalius — ne 
kietus, normalų maistą varto
dami, ir po 40 metų kiekvienas 
ras gydytoją savo išeinamąją 
žarną bent kartą metuose pasi
tikrinsime. Tada galima bus 
kiekvieną lietuvį išgelbėti nuo 
išeinamosios žarnos vėžio. Tik, 
žinoma, gydytojas turi žmo
gaus ne tik priekinę angą, bet 
ir užpakalinę patikrinti su apa
ratu vadinamu proetoseopu. Nė 
vienas pirmą kartą pas gydyto
ją apsilankęs sveikatos patikri
nimui neturi būti išleistas be

TEIKIAMAS MŪSŲ

• Notary Public Service
• Free community rooms for 

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bills with our spec'l 
money order checks

ramiai — švelnia^ be tampymo
si. Liaunamasi gimnastikavus 
kai pajuntama skausmas, žino-

K

Inhn PakeL Srs President and Chairman of the Boaiu

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6 > 7575

giau gimnastikuotis — tarkis 
su gydytoju.

Išvada. Neapsileiskime lie
tuviai, gimnastikuokimės. Ga
na jau mums eiti tokioms ir ghn-1 proetoseopiško apžiūrėjimo (su 
nastikom eiti pas visokius gim- 
nastikuotojus — hiroeraktikus 
ir panašius masažistus. Daug 
gero patys sau galime padaryti 
neapsileisdami čia suminėtuose 
pratimuose! Tik nuolatiniai, 
nors švelniai, gimnastikuokimės. 
Gana įvairiopo snaudulio — pra
dėkime savo sveikatai reikiamai 
judėti. Ryžkimės — iš snaudu- 
lio kelkimės;, ir mokykimės gim
nastikuotis, ypač senesniej i!

Pasiskaityti; į Patient Care, 
October 15, 1969.

ŠTAI NARIAMS

Vacation Club
College Bonus Savings 
Home AAortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Christmas Club 
Insured Family Savings

mas dažnai dėl prasidėjusio vė
žio. Dirbą anilino dažų pramo
nėj dažniau gauna šlapimo pūs
lės vėžį. Reguliarus tokiems dar
bininkams tikrinimas jų šlapi
mo pūslės (ypač šlapimo celių 
tyrimas ir cystockopijos atliki
mas čia svarbu). Panašiai at
sargūs turi būti ir asbesto bei 
silica pramonės darbininkai.

Moterų krūtų vėžys būtų re
tas svečias, jei kiekviena mo
teriškė kas mėnesį savo krūtis 
pasitikrintų apčiupinėj imu, iš
moktu pas gydytoją. Gimdos 
kaklelio vėžys kur kas dažniau 
apsilanko pas anksti lytiniai gy
venančias moteriškes. Čia tin
kamas suaugusiųjų elgesys gali 
paskatinti mergaites domėtis ’ sisaugojime. 
mokslu, menu, geru artimui t

Mokykimės visi kaip tvarky
ti strėnas gydytojui talkinant. 
Nelaukime vien iš vaistų ar ope
racijos pagalbos. Kiekvienas 
dalykas turi būti savo vietoj. 
Pereitą kartą nurodyta buvo, 
kaip tvarkytis staigiai strėnoms 
suskaudus (low back pain). Dau
gumas pacientų po aštraus strė
nų sugėdino po kelių dienų gali 
pavaikščioti. Kaip galima grei
čiau reikia tokiam pacientui pa
tarti į sieną atsirėmus mankš
tintis (back - against - the-wall 
exercise). Tokios mankštos pa
veikslai buvo pereitą kartą šia
me skyriuje paduoti. Neužmes- 
kite. Visus pranešimus susirin
kite ir mokykitės. Ten aprašy
toji, prie sienos atsirėmus atlie
kamoji mankšta dvejopai pasi
tarnauja. 1. Palengvina skaus
mus — raumenų įtempimą, tei
singai laikant stuburą ir su
tvirtinant dubens kaulus. 2. Pa
stebima, kuri raumenų grupė 
yra silpnesnė. Apčiupinėjant 
irgi galima susekti, kuri raume
nų grupė yra įtempta ir reika
linga lengvo patempimo ir at
palaidavimo, o ne stiprinimo.

Dažnai atsirandąs prie strė
nų skausmų refleksinis raume
nų spazmas labai gerai tvarkosi 
vartojant du gydymo būdu: 1. 
Drėgną šilimą, 2. Masažą. Taip 
pat gerai padeda švelnus gim- 
nastikavimas, tada raumenys 
lengvai patempiami. Taip tvar- 
įicmės, gydytojo globojami, su 
staiga atsiradusiais strėnų skau
smais.

GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.....................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psi.
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA 699 psl............ ..... ........     _ „
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKML

154 psl. ............. . ........................... ............
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKV KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ____ . $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS ŲŽ MIESTO, 356 osl
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ’ *«

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai...............................;_____

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ..................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ............... .
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl............
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psE ""
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. 77
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Ormtaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERMA.

310 psl. ’ ........... . ...........................
10. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 ""psl' 

angliškai. _____ _____ ____
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUŠ’’ b^grafiji 294 pĮd
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika. 152 psl
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ...2777’

šitas knygas galite Įsigyti “Nanjienn” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu: _

PAGALBA STRĖNOMS SUSKAUDUS
Mankšta neatima užsyk strėnų skausmų, ji pagrei

tina strėnų negerovių sutvarkymą. Mediciniška tiesa 
nūs. Toji mankšta sustiprins 
strėnas ir jas stipriomis užlai-



Dabar arba niekados " F
ui

■
"Tie iš mūsų, kurie esan^ gimę po 1900 metų arba net po 

1920 metų, paveldėjome žemę, kuri buvo bendrai miela gyventi 9 
ir maloni pažiūrėti. Be abejo, buvo lūšnynų ir apšepusių apart- 
mentų, ir minkštųjų anglių suodžių ir nemažai purvo, maišyto su 9 
arklio mėšlu, bet palyginti buvo švarus oras, tyras vanduo ir ■ 
žaliuojančios kalvos — kažkas, ką šiandien atsimename su no- E 
stalgija ir apgailestavimu.

Nes šio šimtmečio gentkartė tą paveldėjimą prašvaistę. B 
Musų dabartinės bendruomenės požymis matomas plentų šąli- i 
keiėse, kur išbarstyta 10,000,000 bo’nkų su Įrašu; No deoosit,’ 1 
no return (nereikia užstato nei grąžinti)...”

James J.

-

Kilpatrick

AMERIKOS DAKTARAI 
RIMTAI SUSIRŪPINĘ

“Oras, kurį mes kvėpuojame 
ir žemė, kurioje gyvename, nė
ra nei industrijos, nei valdžios-, 
nei privačių asmenų nuosa
vybė. Mes tai tik trumpam lai
kui nuomojame ir paskui per- 
leidžiame mūsų vaikams.

Kokį baisų paveldėjimą mes 
paliekame savo vaikams, kuo
met mūsų vietiniai laikraščiai 
reklamuoja antipoliucines (nuo 
suteršto oro saugotis) kau- 

’ kės, kuomet dėl perdidelio ka
nalizacijos atmatomis užterši
mo mūsų maudyklės vra užda
romos, kuomet aš savo ofise 
per praeitus šešis mėnesius 
matau daugiau pacientų su 
akių apkrėtimais,. negu buvau 
matę^ per praeitus 10 metų”, 
rašo čikagiškis daktaras Bur
ton A. Russman, M. D.

Širdies negalavimai, plau
čių ligos, kvėpavimo organų 
bei kraujo apytakos ir širdies 
veiklos sutrikimai, kaip rodo 
Amerikos medikų tyrinėjimų 
daviniai yra betarpiškai susie
ti su alyva kūrenamomis šildy
mo- krosnimis, kurios nėra ap
rūpintos tinkamais filtrais, ra
šo Milwaukee vokiečių laikraš
tis straipsnyje “Amerikanische 
Aerzte s c h 1 a g e n Alarm” 
(Amerikos daktarai alarmuo- 
ja.

Išlanksto apskaičiavimu, aly
va šildomų Įrengimų Ameri-'nijų nunešęs išpylė Į

ir industri- 
ateinančius

kos didmiesčiuose 
jos miestuose per 
dešimti metų padaugėsią šim
tą kartų ir -viso to rezultate 
žmonių sveikatai pasekmės, 
esančios neįsivaizduojamos, 
jei nebus nieko padaryta prieš 
tiek kartų padaugėsiantį nuo 
alyvos degimo į orą išmetamų 
sieros dalelyčiu kieki. '

Tyrinėjimai parodę, kad tri
jose dešimtyse Amerikos mies
tų, kur 35 nuošimčiai šildymo 
yra atliekama centriniu alyva 
apkūrenimu, širdžių ligos pa
dvigubėjo ir plaučių ligų taip 
pat padaugėjo. Dėlto Ameri
kos techniškoje ir mediciniš
koje spaudoje daugėja balsai, 
reikalaujant prieš gyventoji] 
sveikatai kenkianti šildymą 
imtis priemonių visoms alyva 
kūrenamoms krosnims Įtaisyti 
tinkamus filtrus.

XX amžiaus pabaigos mada

VALGANT TURĖTI
GALVOJ SALMONELĘ>

Kaip didelis grybų mėgėjas 
ir entuziastingas grybavimo 
“sportininkas” šiomis dieno
mis turėjau didelį širdies 
“skausmą”, kai kitas, nema
žesnis tos rūšies sportininkas, 
su pasididžiavimu rodydamas 
savo praeitos vasaros ir rudens 
laimikį — kelis tuzinus litri
nių stiklų su “Įvekuotais” auk
siniais Michigano baravykė- 
liais, keturis litrus be ceremo- 

“toiletą”

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00. 
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą, galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

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

. . . Atsarga gėdos nedaro, jis 
pasiteisino. Belikrinant stik-į 
lūs, keturių litrų stiklų virše-i 
liai pasirodė atsileidę, ir nors 
grybai nebuvo nė mažiausiai: 
parugę, kolega pasakė, kad sal- i 
raortelei Įsimesti daug nereikia.;

David Sanfor^ neseniai pa
rašė knygą “Mot War on the 
Consumer”, kurioje aprašo
ma daugybė maisto nuodu, ap- 
nuodijimų ir apsinuodijimų 
pavyzdžių, ir knygoje sahno- 
nelei skiriama nepaskutinė 
vieta. Kadangi ši bakterija, 
kaip maisto kenkėja ir vidurių 
gadintoja dabartinėje šaldytu
vų ir konservu gadynėje yra 
plačiai pagarsėjusi, verta su
sipažinti ką apie ją sako, pav. 
Lietuvių Enciklopedija. O ji 
sako: “Salmonele (Salmonel
la), pavadintos pagal atradėją 
;amerikieti Daniel E. Salmon 
(1850 - 1914), yra Gramo dažy
mu negatyvios, lazdelės pavi
dalo Įvairių rūšių bakterijos, 
sukeliančios kumelės ir avies 
persileidimus (abortus), žiur
kės sepsis, kiaulių epideminius 
susirgimus, vištų ir kitų paukš
čių viduriavimus ir žmogaus 
žarnų uždegimus... Salmone- 
lių yra keliolika rūšių: S. aer- 
tryke randama pūvančioje 
nuodingoje mėsoje ir sukelia 
paratifini žarnų uždegimą; S. 
enteritidis arba Gaertnerio ba
cila sukelia apsinuodijimą mė
sa ir tt.” Kad salmonėlė ap
nuodytų grybus, nepasakyta.

Knyrgoje prirankiota tokia 
daugybė nuo valgio atgrasinan
čių dalykų, kad tik alkanam 
patartina skaityti. Pavyzdžiui, 
ten nurodoma, kad tūla firma 
“sugydo” pirkėjų atmetamą 
kaip nevalgomą mėsą ir ją par
duoda miestų lūšnynų super
marketuose arba kaip neretai 
pakuojama ir be federalinės 
inspekcijos mėsa, turinti Įvai
rių nešvarumų, chemikalų ar 
parazitų, galinčių sukelti ligas, 
įskaitant trichiną (trichinosis).

GARSAS GALI ŽMOGŲ 
•išvaryti B proto”

Kad perdaug triukšmo gali 
žmogų išvaryti iš proto, pasi
rodo ne juokais pasakyta.

Dr. Samuel Rosen, garsų eks
pertas iš New Yorko, savo ra
porte Amerikos mokslui remti 
draugijos metiniame susirin
kime Bostone pateikė sekančią 
lentelę, kokie garsai kiek turi 
decibelų (decibel vadinamas 
garso vienetas) ir kokių garsų 
reikia vengti, norint sveikam 
išlikti:

Venbti kiek galima: 1. spraus- 
niinių lėktuvų, pakylančių O’Ha 
re ir Midway aerodromuose 
(tarp 130 ir 140 decibelų); 2. 
senų požeminių traukinių (iki 
130 decibelų); 3. •‘modernios 
rock and roll muzikos (iki 120 
decibelų); 4. pneumatinių grąž
tų (apie 100 decibelų); 5; garo 
katilų dirbtuvių (apie 95 deci
belų) ; G. didelio sunkvežimio 
trafiko (80 - 90 decibelų).

Jei asmuo priverstas išbūti 
daugiau kaip po 8 valandas 
prie 85 decibelų triukšmo, tai 
pakenkia jo girdėjimui. Pavo
jaus riba prasideda nuo tada, 
kai su arti esančiu žmogumi 
nebegali susikalbėti nešaukęs.

Nuo garso žmogus darosi ner
vingas, nekantrus, linkęs bar
tis, nesocialus, nesugyvena
mas. namie ir darbe.

Dviejų metų studija prie 
Heathrow aerodromo netoli 
Londono parodė, kad toje apy
linkėje žymiai daugiau pasi
reiškia susirgimų protinėmis 
ligomis. Kaip britų medicinos 
žurnalas Lancet rašo, studija 
buvo pravesta to aerodromo 8 
mylių atstume, kuriame gyve
na apie 125,000 suaugusių žmo
nių

aplinkos užteršimas 
ŽUDO YPAČ žuvis ir

PAUKŠČIUS
Parazitus naikinantieji purš- 

■kalai, laistydami ir dulkinimai, 
pav. DDT, jau tiek apnaikino 
paukščius, kad miestų parkuo
se ir miškų saugonėse retai be
išgirs! linksmą paukštelių gies- 
nw^.t Kiek nuo DDT nukenčia 
žie^jis, pavyzdi rodo Michiga- 
n^gžeras, kur praeitą vasarą 
bjjyp pagauta Cdho lašišų (sal- 
mbn), tais chemikalais tiek ap
sikrėtusių, kad nebuvo galima 
leisti Į rinką. Daug vandenų^ 
ežerėlių ir ypač upių), kur žu
vis visiškai nebetinka mais
tui. Michigano valstijos gam

tos resursų departamento nuo
mone, nuodingais chemikalais 
ypač esąs apkrėstas Michigano 
ežeras. “Kol DDT ir dieldri- 
nas šiame ežere randamas to
kiame kiekyje, kaip dabar,! 
klausimas vra ar daug žuviJ 
veislių begalės jame veistis”,- 
pasakė to departamento atsto
vas Gene Gazlev. Paukščiu ke
letas rūšių, kaip “karveliai ke
leiviai”, kai kurios erelių ir 
pelikanų veislės jau yra visš- 
kai išnykę. Apie kitas paukš- 
č'ų rūšis Ray Johnson, sporto 
žvejybos ir laukinės gyvybės 
biuro tyrinėtojas, sako,, jog 
“dar yra ganėtinai vilties juos 
i^elbėti paskutinę minutę”. Ar 
bepavyks, tačiau priklausysią1 
nuo tu, kaip ilgai gamtos ap
linkoje pasiliks DDT nuosėdos 
po to, kai tas pesticidas paga
liau bus visiškai uždraustas ir 
išimtas iš apyvartos.

HĘ\V. (sveikatos, švietimo ir 
gerovėj) departamento sekre
torius Rovert H. Finch pasakė, 
kad 1970 metų gale DDT galu
tinai uždraudus, to chemikalo 
nuodingos nuosėdos maiste 
dar bus randamos per dešimti 
metų ar net ilgiau” ...

J Pr.
(b. d.)

čikagiečiams Floridoj šalta
Keli iš Chicagos spėję 

prieš šalčius pabėgti Į “Saulė- 
kaito^valstybę Floridą”, laiš
kuose skundžiasi nesekme.

“Arba žiemą ten radome, ar
ba ją su savim atsivežėme”, rašo 
viena žiemos tremtinė.

Praeitą savatgalį Miami 
Beach užklupusi šalčiausia oro 
banga, kokios ten nebebuvę 
per dešimtmeti. Vieną dieną 
temperatūra buvo 14 laipsnių 
prie Tallahassee. 28 laipsniai 
prie Tampos ir 39 prie Miami. 
“Visa, ką čia atvažiavę daro
me, išeiname pavalgjti ir pa
valgę grįžtame i savo viešbu
čio lobby”, rašo buvęs čikagie- 
tis advokatas, nelietuvis.

Žinoma, tatai yra tik primi
nimas ėikagiečiams, kad nuo 
likimo nepabėgsi. Tiesa yra, 
kad Miami staiga grįš 84 laips
niai, kaip buvo per Kalėdas. 
Kai Chicagoje žmonės su pasi- 
tenkinimirtšias eilutes skaitys”, 
mes Floridoje vėl šiltose ban
gose, karštuose saulės spindu
liuose voliosimės”, kaip kad 
didžiuojasi kita pabėgėlė.

BIZNIERIAI, KURIE GARSINASI 
•NAUJIENOSE" — TURI GERIAUSIA 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 10 mė
nesio dieną, neša nuošimčius nuo mėnesio pirmos.

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Standard Federal pays 514% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 months.

I

' A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 4%% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.
Savings in by the 10th earn from the 1st.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■k

Assets over $141,500,000.00 - Reserves and Surplus over $12,000,000.00 
(-nore thaw twice the legal requirements)

Federal Charter ■ Federal Supervision M Justin Mackiewich,' President
4192 Archer Avenue at Sacramento ® Chicago, Illinois 60632 R VI 7-1140
RQUKSt Mmu Hwn. 9 KM.-B PJA ■ Fri. 9 AX-4 PAL « Sat. 9 AJA-12 Noon X Y/»d.-Ho TrossocMd
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xxias jau visiškai susmuko. Ojukwu, kurU Biafrą paskel
bė nepriklausoma valstybe ir kuris r Jielis mėnesius 
vadovavo sukilėliams, apleido kraš Prieš tai jis per ra
diją pasakė kalbą, kad tai darąs dėl to, jog norįs išveng
ti didesnio kraujo praliejimo.

Tame tarpusaviniame kare kraujo praliejimas iš tie
sų buvo labai didelis. Tačiau dar didesnė nelaimė Biafrą 
ištiko, kai ji buvo izoliuota ir maisto pristatymas pasi
darė labai sunkus. Prasidėjo tiesiog siaubingas badas, 
dėl kurio iki šiol jau žuvo šimtai tūkstančių žmonių. Įvai
rūs kraštai, o taip pat Raudonasis Kryžius, kiek galė
dami stengėsi badaujantiems biafriečiams padėti. Bet 
dėl siaučiančio karo ir susisiekimo sutrikimo tai nebuvo 
lengva padaryti.

Pristatomas maistas buvo skiriamas tik tokiems vai
kams ir paaugliams, kurie dar buvo pakankamai pajė
gūs, kad galėtų išlikti gyvi. Nusilpnėjusiais iki tokio 
laipsnio, jog juos sunku bebuvo išgelbėti, visiškai nebe
sirūpinta : jie buvo palikti mirti...

Keliais atvejais per televiziją buvo rodomi šiurpūs ir 
_ ____ ______ ____________________________________baisūs išbadėjusių biafriečių vaizdai, kurie priminė Hit- 
““————— ,_____________________________jerį0 kacetuose uždarytus ir marinamus kalinius.

BIRBTOS tragedija ■ atroc^°’ civilinis karas eina prie galo. Bet ar su
® J To karo pabaiga pasibaigs Biafros tragedija, —tai dar

Nigerija, kuri buvo Anglijos kolonija, atgavo nepri- klausimas. Reiškiama nuomonė, kad daug tūkstančių 
klausomybę 1960 m. Tada ji buvo pati didžiausia Affrikos i biafriečių gali žūti nuo keršto bei siaučiančio bado, kuris 
valstybė. Gyventojų priskaitė 55,600,000. su viršum. Su
sidėjo iš kelių kolonijų. Pirmas jos premjeras buvo Sir 
Abukar Tafawa Balewa, pasižymėjęs ir nuosaikus po
litikas.

Bet vos spėjo susikurti nauja valstybė, kaip prasidė
jo ginčai ir nesutikimai tarp įvairių genčių. 1966 m. sau
sio 15 d. (vadinasi, prieš ketverius metus) karininkų 
grupė sukilo, nužudė premjerą ir kelis aukštus valdžios 
pareigūnus.

Dviem dienom praėjus sukilimas buvo sutriuškintas. 
Jį likvidavo armijos vadas Auguyi - Ironsi, kuris buvo 
kilęs iš rytinės dalies, vadinamos Biafra. Specialiu Įsa
kymu Nigerijos Federacija buvo pavadinta Nigerijos
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baldakimą ir pasienyje pasta
tant paprastą kėdę, kurtos at
kaltėje pritaisytos Jėzaus, Pet
ro ir Povilo skulptūros.

Altorius, dabar vadinamas ne
be altorium, o aukos stalu, pa
darytas iš vieno 8 tonų juodai 
raudono granito, , atgabento iŠ 
Argentinos. Aukos stalo piedes- 
talas taip pat iš juodai raudono 
granito, apačioje apkaltas bron
zine baze, kurioje pavaizduotos 
šukavimo scenos iš senojo tes
tamento.

Auguyi - Ironsi nepavyko atsteigti krašte tvarką, 
įvyko naujas karininkų sukilimas, kuriam vadovavo pul
kininkas Yakubu Gowon. 1966 m. birželio 29 d. Auguyi - 
Ironsi buvo iš valdžios pašalintas ir nužudytas.

Neramumai tęsėsi ir toliau. Tų pačių metų rugsėjo 
mėnesį sukilo iš Biafros kilę Ibos genties nariai. Tūks- 

kariuomenės nužudyti, c likusia-:
Kurios ^ubci’iiHtorius Oiu-r

nešimui praplėsti autoritetą toje teritorijoje. Užpraeitų 
metų gegužės 30 d. Biafra pasiskelbė nepriklausoma val
stybe, atseit, atsiskyrė nuo Nigerijos. Tokiu tai būdu at
sirado nauja valstybė su 14,000,000 gyventojų ir 30, 000 
kvadratinių mylių žemės plotu.

Nigerijos valdovas Gowon tuoj paskelbė mobilizaci
ją, užblokavo visus Biafros uostus ir pasiuntė kariuo
menę Biafrai užkariauti. Prasidėjo vienas pačių žiau
riausių civilinių karų, kuriame iki šiol žuvo šimtai tūks
tančių biafriečių. Ir žuvo ne tiek nuo ginklų, kiek nuo 
baisaus bado.

Biafriemų kova buvo beviltiška. Izoliuoti beveik nuo 
viso pasaulio., negalėdami gauti ginklų, jie vis mažiau ir 
mažiau begalėjo .atsilaikyti, ir priversti buvo trauktis 
prieš daug skaitlingesnę ir geriau apginkluotą Nigeri
jos kariuomenę.

Vėliausios žinios praneša, kad Biafros pasipriešini-

"Grožio dalykas, kurį džiugu pamatyti": Cody
Po 20 mėnesių remonto, prfeš 

pat Kalėdas buvo baigti Chica
gos arkidiocezijos papuošimo 
darbai ir kardinolas John Cody. 
susikvietęs spaudos konferenci
ją pareiškė, kad “dabar ši asam
blėja yra grožio dalykas, kurį 
džiugu pamatyti”.

“Turint katedros prestižo pa
statą, reikia jį užlaikyti”, pri
dūrė kardinolas. Atnaujinimo 
išlaidos sieksiančios “kažkas 
apie tris milijonus dolerių, iš tos 
sumos vienas milijonas pareinąs 
iš parapijų ir vienas milijonas 
paimamas iš “Project Reneval”. 
Likusi suma1 būsianti sukelta 
metams .bėgant. “Niekas dėl to 
į skolas nepuls”, užtikrino kar
dinolas”. Mes neimame iš vie
nos ir nededame Į kitą kišenę. 
Mūsų parapijos nenukenčia”^ Už
tikrino jis.

Vienam reporteriui paklausus, 
kodėl pinigai išleidžiami kated
rai, kuomet mieste užsidaro (ka
talikiškos) mokyklos, kardino
las atsakė, esą, vėliausiai užsida
riusios dvi parapijos buvę vie
tose, kur namų vietose statoma 
industrija. Bažnyčioms ir mo
kykloms išlaikyti arkidiocezija 
kasmet išleidžianti po pora mi
lijonų dolerių.
Kas už 3 milijonus padaryta?

Šio jau 95 metų seno pastato 
gotiškasis stilius pasiįįeka-aiąpa-

ves .muralų ir stuko dekoraci
jas dar paryškintas. Pašalinti 
navoje kabėję kandeliabrai, tik 
užgrotyje paliktos iškabintos vi
sos trys ligšiolinių Cbicagos kar
dinolų arkivyskupų kepurės. Di
desni pakeitimai padaryti su al
torium ir vykupo kėde, išme
tant ligšiolinį sostą (troną) ir

nuo Dievo atliksi”
Nespėjus spaudos konferenci

jai pasibaigti, prie katedros at
sirado piketininkai su plakatais, 
kuriuose smerkiamas pinigų eik
vojimas, o laikraščiuose pasiro
dė kritiškų laiškų.

Pav., tūlas Edmund Fredland 
iš Oak La-wn laiške Daily News 
klausdamas, ar katalikai turi 
statyti bažnyčias, pasipasakoja 
per pora metų bandęs remon
tuoti (atnaujinti) apleistus 
apartmentinius namus Chicagos 
šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, 
bet negaudamas kreditų turėjęs 
sustoti. Jam esą skaudu maty
ti, kaip puikiai klesti katalikų 
bažnyčios tose dalyse, pav. trys 
pačios puošniausios, kokias jam 
tekę matyti, tai šv. Helenos, šv. 
Aloizo ir šv. Morkaus, tuo tarpu 
kai jas supa labiausiai apleisti 
lūšnynai su blogiausiomis gy
venimo sąlygomis.

“Mane verčia pasibjaurėti ma
tant kaip pinigai yra pilami į 
puikius paminklus, kuriuos pir
ma pasitaikiusi riaušių audra 
gali nušluoti, kuomet tiek labai

BOSTON, MASS.
Latvija ir Lietuva 

Harvardo universitete
Garsiajame Harvardo univer

sitete Widener bibliotekos 1 ir 2 
aukštuose buvo atidaryta paro
da, pavadinta Gintaro kraštas 
— Latvijos ir Lietuvos istorija 
ir kultūra.

Lankytojai pamatė gražių mū
sų ir latvių liaudies iš molio, 
medžio ir gintaro dirbinių, tau
tinių audinių ir drabužių ir la
bai daug knygų, iš kurių galėjo 
spręsti apie šių dviejų broliškų 
tautų kultūrą ir jų padarytą pa
žangą. Lankytojų, buvo daug ir 
ne vien iš įvairių Amerikos 
miestų, bet ir iš tokių kraštų 
kaip Brazilija, Anglija, Švedi
ja, Norvegija, Izraelis, Lebanas, 
Tailandas ir Malaizija.

Tarp latvių knygjį viena ypač

reikalinga gerinti žmonių gy
venimo sąlygas”

Kadangi -Holy Name katedra 
yra Chicagos arkidiocezijos ka
tedra, kardinolo Cody išlaidos 
gali būti pateisinamos. Tačiau 
su $3,000,000 būtų buvę galima 
atremontuoti daug apartmentų 
ir nemaža naujų namų pastaty
ti”, iš vedžioja Ed. Fredland.

Kitas čikagiškis, pasirašęs 
Ralph Lemley, savo nepatenkini
mą šiaip reiškia;

“Daug svarbiau yra, kad aš 
pirma pamaitinčiau ir apreng
čiau savo šeimą, o ne pirma sta- 
tyčiausi rūmus. Beturčiai ir al
kanieji yra bažnyčios šeima ir 
vis dėlto kardinolas Cody ma
no, kad rūmai yra svarbiau”.

J. Pr.

ta “These Names Accuse”, Jmr 
surašyti 1941 metais bolševikų 
į Sibiro vergų stovyklas ištrem
tų) ų latvių vardai. Dar nepa
vėluotas laikas ir mums tokią 
knygą išleisti. Kita latvių kny
ga, parodanti jų kultūrinę būk
lę išeivijoje ir tremtyje, yra 
“Latvian Publications outside 
Latvia 1940—1960”.
Vasario 16 gimnazijai Temti 

būrelio sektinas pavyzdys
Nuo 1952 metų rugsėjo mėne

sio Bostone veikia Vasario 16 
gimnazijai remti būrelis Nr. 
120, kuriam vadovauja teis. Juo
zas Vembrė. To būrelio nariai 
kas mėnesį sumoka po ^1 ir iki 
šiol jau surinkta ir Vasario 16 
gimnazijai paremti pasiųsta $5,- 
527.

Vasario 16 gimnazija Vakarų 
Vokietijoje šiandien bėra vie
nintelė lietuvių aukštesnioji mo
kykla visame laisvajame pasau
lyje. Dėl to tos gimnazijos rėmė
jams visų lietuvių padėka. Lai
kas, kad visose' lietuvių koloni
jose tokie rateliai įsisteigtų.

štienos ir žvėrienos žmonės su
valgo Naujojoje Zelandijoje; 
pav. 1963 metais suvalgytos mė
sos kiekis padalintas visų gy
vento jų skaičiui išėjo po 225 
svarus kiekvienam žmogui.

© Didžiausi “pijokai” pripa
žinti Pietų Afrikos baltaodžiai: 
tenai kiekvienam išeina po 7.77 
kilogramo gryno spirito.

■

$niko Seimo, Įvykusio 1969 m. gruodžio 6—7 d. New vicepirmininkas, J. Vasys — sekretorius ir T. Blinstni- 
>orke prezidiumas: iš dešinės Mr. j. Valaitis — Seimo has — pirmininkas. Kaiha dr. Badrivanas.
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HENRIKAS TAMAŠAUSKAS išbuvęs 41 metus (1708 - 1749 m.). Jis ir 
jo sūnus Povilas Ruigys, buvęs lietuvių 
kalbos docentu Karaliaučiaus universitete, 
yra labai daug pasitarnavę lietuvių kalbos 
tobulinimui ir populiarinimui, išspausdin
dami lietuvių kalbos žodyną ir gramatiką. 
Pilypo Ruigio Įpėdiniu Valtarkiemyje 
buvo Donelaičio geras -bičiulis Kempferis, 
čia išklebonavęs iki 1779 metų. Po jo mir
ties Valtarkiemio klebonu tampa dar jau
nas Jonas Gotfridas Jordanas, su kuriuo 
ir jo tėvu iš Norkyčių Donelaitis taip pat 
labai artimai susibičiuliavęs.

Ir taip, pasiekus Valtarkiemį, Rominta 
teka Gumbinės apskrities žemėmis. Ak
menimis nusėtu savo vagos dugnu ji pra
siskverbia pro Plikių kalną ir teka per 
stambių Perkalių, .Plikių ir Didžiųjų Vil
kų dvarų žemes. Iki 16-to šimtmečio vidu
rio šios žemės priklausė lietuviams lauki
ninkams, kuriuos pavertus baudžiaunin
kais ant jų žemių buvo Įkurti šie didžiuliai 
dvarai. Romintos krantai šiame ruože yra 
vis dar gana aukšti, todėl ant tokio aukšto 
Romintos kriaušio išsistatęs Aukštupėnų 
kaimas ir buvo -pavadintas tokiuo ^ardu. 
Vokiečiai 1938 metais vokietindami šiuos 
vietovių pavadinimus Aukštupėnus išver-. 
tė į Hochfliess, gi toliau ant Romintos 
krantų esanti Kulikiemių kaimą pavadino 

: Ohldorf vardu. Kulikiemiai yra labai 
sena gyvenvietė, senesnė net ir už 4 km. Į 
šiaurę esanti Gumbinės miestą. Iš doku
mentų išskaitome, jog jau 1539 metais Ku- 
likiemių kaime buvo 20 ūkių ir keletas 
amatininkų, kalvė ir račiaus dirbtuvė. Ro
mintos upė prie Kulikiemių yra užtvenkta

XX-me AMŽIUJE
IV Dalis

1 Palikusi Kiautus, Rominta vingiuoja 
tirštai apgyventomis apylinkėmis tarp Ma- 
eutkiemio ir Valtarkiemio. Tame ruože 
esąs Praslaukių kaimas 1539 metais dar 
vadinosi Prastlaukiu. Prie pat Valtarkie
mio esantis Telyčkiemis 1565 metais gavo 
teise laikyti karęiamą su turgais dėl apy
linkės ūkininkių nes Valtarkiemis tada 
dar buvo mažas kaimas tik su šešiomis 
ūkininkų sodybomis. Bet 1607 metais čia 
įkūrus parapiją ir pastačius bažnyčią, o 
kartu ir gavus teisę laikyti karčiamą ir 
turgus, Telyčkiemis prarado savo domi
nuojančią poziciją, gi Valtarkiemis išau
go i žymų lietuvių kultūrinį centrą. Iš žy
mesnių Valtarkiemio parapijos klebonų 
tenka paminėti Melkijorą Švobą, kuris 
buvo laikomas vienu geriausiųjų anais lai
kais lietuvių kalbos žinovu ir gabiu poetu. 
Po jo sekęs Ernestas Dycelijus Valtarkie- 
rny išklebonavo beveik 30 metų ir buvo lai
komas geriausiu savo taiko tikybiniu lietu
vių poelu. Po Dycelijaus Valtarkiciny kle
bonu buvęs Jokūbas Perkūnas, vėliau pa

yra rinkes lietu
vių tautosaką ir buvo parengęs lietuvių - 
vokiečių kalbų žodyną. Gal ilgiausiai Val- 
(arkiemy išklebonavo J^lypas Ruigys, čia

skirtas Įsra lies vyskupu.

tvenkiniu su dideliu vandens malūnu, čia 
stovinčiu jau daugeli šimtmečių. Yra ir 
lentpjūvės, kuriose yra apdirbama miško 
medžiaga, atplukdyta upe iš Romintos miš
ko. Kad Kulikiemiai yra labai sena gyven
vietė. liudija ir kiek Į šiaurę rasii priešis
toriniai pilkapynai, kur buvo iškasta daug 
gerai išsilaikiusią ur_ų su pasimirusių 
pelenais ir Įkapių liekanomis.
ROMINTOS IR PUSĖS UPIŲ SANTAKA

Gintaras, Lietuvos pajūrio aūksas, ran-

metų birželio mėn. 3 d. dekretu paskelbė, ietgalis priklausė elnių medžiotojui aš de- 
jog Pisos upės žemupys nuo santakos su vintojo tūkstančio prieš Kristų.
Rominta iki jos Įsiliejimo į Unguros upę > 
turi būti skaitomas Romintos upės žemu- damas ne tik Baltijos pakrantėse, "bet ir 
piu. Ir taip, dėl savo savotiško senoviško

i vardo, Pisa arba Peise, iki šiol buvusi 
i svarbesne upe, buvo padaryta tik šalutiniu

Romintos upės intaku.
Bet ne visiems tas pakeitimas patiko, o 

ypač tiems, kurie nesidžiaugė ir nepagei
davo senųjų lietuviškų vietovardžių naiki-

Dabar Rominta pasiekia Peisės upės i nimo. Negalėję reikšti protestu nacių siau- 
žemumų sritį ir susijungia su ja prie Gum
binės miesto. Iki 1938 metų Rominta buvo 
skaitoma Peisės intaku ir nuo jų santakos 
tolimesnė upės tekinė iki įtekant Į Unguros 
upę buvo laikoma Pisos arba Peisės upės 
žemupiu.

Nors to paties vąrdo upė yra ir Italijo
je ir Jas upės vardas gal būt turi sąryčio su 
labai .senu indoeuropiečių upėvardžiu, lie
tu rinkikams Pisos vardas nepatiko, atro
dė negražus, kilęs iš vulgarios kalbos ir 
todėl jie norėjo tokto upės pavadinimo at
sikratyti, pageidaudami kokio nors kito
kio pakaitalo, jiems labiau priimtino ir 
geriau skambančio jų ausyse. Iš bėdos jie 
vartojo Peisės vardą, bet Romintos var
das jiems atrodė būsiąs mieliausias, suges- 
tijonuojąs ramų tekėjimą. Jau iš seno jie į tinkamas pelkėtas Įžemis sudarydavo daug

I sunkenybių statybininkams ir dažnai rei- 
5 kėdavo nukasti daug žemių, kol būdavo

■ pasiekiamas tvirtas įžemis. 1935 metais 
i ruošiant pamatus naujam pastatui, tarp 
Į iškasto buvusios upės dugno dumblo ras

tas rūpestingai nuglūdintas kaulinis ietga
lis. Analyzes daviniais nustatyta, jog šis

tėjimo dienose, jie prieš lietuviškų vieto
vardžių vokietinimą protestuoja dabar, 
kartu ir toliau skaitydami Pisos upės de
gradavimą neteisėtu.

Pisai ir Romintai susibėgus Į vieną sro
vę prie pat Gumbinės miesto, tolimesnė 
upės vaga per miestą yrą ištiesinta, už
tvenkta pylimu iš šio dirbtino tvenkinio 
pakrantėse yra nutiesti keliukai bei lake
liai, kuriais miesto gyventojai mėgdavo 
laisvu laiku išklysti pasivaikščiojimui prie 
upės. Pylimo užtvenktos upės vanduo ap
rūpina energija miesto malūnus ir lentpjū
ves. Upę ištiesinus, apleisti seni upės vin
giai buvo užversti žemėmis ir ant tokių 
naujų sklypų kūrėsi sodybos ir buvo stato
mi įvairūs pastatai. Bet daugely vietų ne-

krašto viduje, toli nuo jūros. Jis užtinka
mas šulinių kasimo metu netikėtai į pavir
šių su žemėmis iškeliant -Įr mažesnius ar 
didesnius gintaro gabalus, ar randamas 
upei paplovus statesni paupio krantą. Gal 
didžiausias tuo būdu /užtiktas .gintaro ga
balas buvo iškastas 1863 metais ąnt Un
guros kranto prie šlapakių kaimo, svė
ręs 13 su puse svarų. Jis 'buvo nusiųstas į 
Berlyno gamtos jnuzieją, kur gal ir dabar 
dar tebėra.

Gumbinę apleidus ir nelaukdama kol 
besiginčijančios pusės galutinai susi tą r* 
dėl jos vardo, upė plukdo savo vandepis 
pro stambią Radlaukių plytinę, pro' Sta
naičių bažnytkaimį ir Mvarą, kur laukuąąe 
yra daug priešistorinių laikų paminklų, 
kapinynų su ant upės kranto esančiu Pi

Tiek čia, tiek ir ties įk«(k rtafcau f>avan$ę-

klebono įvairių valdžios Įstaigų duris, ra
šydami peticijas ir prašydami pakeisti 
jiems nepatinkonią iFisos vardą ir duoti 
upei kitokį pavadinimą. Tikėdamiesi su
švelninsią jsavo genocidinių užmačių įspū
dį, pradėję germanizuoti senus lietuviškus 
.vietovių pavadioimąs hitlerininkai 1938

lnio bažnytkaimiu, upės ‘krantai yra |?aĮna 
aukšti Jr statūs, Ir taĮp upė ;pfisi akto įpums 
jau pažįstamas Karalienės miestelio ir Sto- 
bingių kaimo apylinkes. čta jau gžfiaia 
būdavo išvysti vandens paviršių skrodžian
čias vandens sporto mėgėjų baidares ir irk
lines valteles iš įsruties miesto. Gi prie 
mūsų jau anksčiau minėto Tarpupių kai
mo upė pasiekia Unguros upę ir, į ją isihe- 
jus, baigia savo ilgą kelionę, padariusi 
apie 150 km. su visais išsivingiavimais r»uo 
savo pradžios nežymiu Blindos upeliu.
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DR ANNA BADOMAS 
akių, AUSŲ. homes 
IR gerkles ligos 
PRILAIKO AKINIUS 

28SS W. 63rd STREET 
Ofiso Mvf^ PRospoct 83229 
Rand. tetof.: W Al brook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto,) 
nuo i uq 9 vai. vak. Tree. uždaryta.: 
Ligonius ppruma Uk susitarus.

Rez. toi. 239-46*3

DR. K. G. DALUKAS 
AKUŠERIJA IR MUItKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford 

Modicai Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligoniu^ pagal ciiKitanmjĮ

Jei neatsuiepia. skambinu 3«4-auL2

V. RUMSOVA,
I

DIDŽIOJI PIRAMIDĖ

DR. S. BlfZlS
Telef.: PKospoc* 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3, vak. 7-8 
tiktai antraoiemais ir penktadieniais. 
Treciad. ir seamad. oūsas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 ,

Rendu 388-2233
OFISO VALANDOS.

Pirmad, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antram, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

(Tęsinys)
— Didžioji Piramidė iš lau

ko pusės kadaise buvo apdėta 
poliruotom akmeninėm plyte
lėm, kurių dabar beveik neli
ko nei pėdsako. Užtai dabar 
galima užlipti ant paties pira
midės viršaus, kabinantis už 
milžiniškų akmenų, kurie įsi
kišę virš metro ir daugiau. 
Praeitas kelias dingsta, lyg 
virš bedugnės. Tikras alpiniz
mas. Piramidės viršūnėje ke
turkampė plokštuma — aikš
telė apie 10 kv. metrų. Nuo ten 
žiūrint gražiausias vaizdas j 
begalybę, — baltai geltonų dy
kumos jūrų su jos kai kur išsi
liejusiais žaliais plėmais.

Netoli Didžiosios piramidės 
yra “Klajoklių prieglauda”. Ji 
skiriama turistams; Egiptas 
gyvena “turizmo industrija” 
ne mažiau, kaip eksportavimu 
medvilnės ir finikų, todėl turiz
mo biuras ir apie tai pagalvo
jo. Norite išbandyti gyvenimų

Ofiso — HE 4-5758.

DR. IL BUDRYS
ALERGIJA

27S1 WEST 5lst STREET
Valandos: antradieniais, penktadie
niais Z-H v., šeštadieniais 10-1 v. p. p. 

Ligoniai priimami pagal susitarimą.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometnsias

DR. EDMUND E. C1ARA
2709 W. 5ist STREET

TeL: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, t—9, aniracL, penst. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vaL

P. ŠILEIKIS. 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir t t.

Vau: 9—4 ir 6—8 šeštadieiLais 9—L 
ORTHOPEDUOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 6G629

dykumoje? Miegoti palapinė
se, joti kupranugariais? Ma
tyti egiptiečių šokius ir juodas 
“verges — kaip “Aidoje”? Tos 
visos pramogos gana daug kai
nuoja.

“Prieglauda” susideda iš di
delės kaip cirko palapinės ir 
keletos mažų apie jų aplinkui. 
Didžioji tarnauja kaipo salė 
restoranui ir teatrui. Ji apsta
tyta žemais apskritais staliu
kais ir suolais su minkštomis 
sėdynėmis, kupranugarių bal
no formos. Palapinės išklotos 
kilimais. Publika susėda ant 
“balnų” ir įsivaizduoja esanti 
dykumos šeichai. Laukiant 
pietų, susidedančių iš “egzotiš
kų” patiekalų, dalinai pritai
kytų europiečių skoniui. Jiems 
paduodama kava ar kokteiliai. 
Scenoje, kuri yra palaimės 
gilumoje, moterys šoka seno
viniuose egiptiečių ir nubiečių 
kostiumuose (jų tarpe nema
žai svetimtaučių, meniškai nu
grimuotų) grojant rytų orkes
trui.

Publika čia daugumoje su
sirenka vėlai vakare ir miegoti 
eina vėlokai i mažąsias palapi
nes ir, žinoma, praleidžia ge- 
riausj programos “numeri” — 
saulės patekėjimą virš dyku
mos.

Rtsperhi hčouione, CTA fi-i 
:c:ką!a\ stovi tiek 

blogai, kad važmą esą buvę 
reikalinga pakelti iki 50 centų 
jau nuo šio sausio 1 dienos.

Tuč tuojau nepakėlus važmos, 
CTA nebegalinti atlikti savo fi
nansinių Įsipareigojimų bei iš
mokėti savo 12,000 tarnautojų 
algas, kurios po paskutiniojo 
pakėlimo kiekvienam konduk
toriui siekia iki $10,000.

Susiprantanti valdžia nesu
gebėjusi valdyti atsistatydina. 
Tik ne CTA valdžia, kuriai savi 
marškiniai yra arčiau kūno-ue- 
gu reikalai tų 700,000 ikįkagię- 
čių, kurie neturėdami Kitokių

susisiekimo priemoaiu yra pri
versti naudotis lupikiškomis 
CTA priemonėmis.

...____ ____ - - ---I.___ _____ .-■IW1LI1.

Susirinkimų ir parengimų ,
PRANEŠIMAI

— Utenos Klubo metinis susirinki
mas įvyks antradienį, sausio 13 d. 
7:30 vai. vak Vengeliauskienės svetai
nėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra daug vi
sokių reikalų aptarti.

V. Juška, rašt

— Chicago Lithuanian National De
mocratic Club metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 14 <L, 8 vaL 
vak. Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St. Visi nariai prašomi daly
vauti, nes reikia daug reikalų aptarti.

J. Baličas, rast.

Toronte — Kanadoje Lietuvos Patriarcho 
Martyno Jankaus sūnui

A. A.
KRISTUPUI JANKUI

mirus, jo seserims: Elzei, Urtei ir Edei reiš
kiame mūsų giliausią, užuojautą.

Leokadija ir Stasys Juškėnai

A.

TeteE: PRospect 6-5084

gėlininkas 
(PUTRAMENTA3>

Linksmumo arba iifideaio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Herlem Avn. - 5*6-1220

REMKTTE TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

Rez. Gi 8-0873
DR.W.M.8SIN - EISIMAS!

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei neat-. 

siliepia, SKamtnati Ml 3-6001. j

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL i
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. tefef.: GArden 3-7278

Tek ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antras.,, penktad. 1—4 popiet.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš jvairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tek: FRontier 6-1882

Ryto saulės spinduliuose pi 
ramidės, rodos, padarytos iš 
purpurinio aukso. Ypatingai 
išsiskiria Cheopso piramidė. 
Jos akmens masyvas, pritrauk
damas saulės spindulius, at
muša nuo savęs neišpasakytai 
didelę šviesą; neveltui seno
vėje jai buvo duotas vardas 
“Akuit”, kas reiškia “Žerėjan
ti”. Dvi kitos, mažesnės pira
midės turėjo irgi vardus: Che- 
freno piramidė, vadinosi “Ur 
Chefra” — “Išdidumas Chef- 
reno”, o piramidė Mekerene-

IŠPARDAVIMAS: i
SPALVOTA TV ?

TIK §249.95
Į 2512 W. 4r$T. — FR M 998
i LIETUVI, EIK PAS LIETUV}! j
I *V - ---- --- ---—y

lso “Heteret” — “Dieviškoji”. 
Netoli šių trijų yra dar ketu
rios daug mažesnės ir keletas 
kapų bet šventovių iškaltų iš 
akmens.

Sfinksas yra apie 150 mtr. 
nuo Cheopso piramidės. Tai 
kolosaliais iš akmens iškaltas 
pavidalai su liūto kūnu, žmo
gaus veidu. Tarpe liūto kojų 
yra nedidelė šventykla, o prie

WALTER PALILIONIS
Cyv. 4134 W. 69th Place

Mirė 1970 m. sausio mėn. 12 d., 2 vai. ryto, sulaukęs 76 metų am- « 
žiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 57 metus.
Paliko^ nuliūdę: žmona Josephine, sūnus Edward, posūnis Albert | 

Jakšys ir žmona Helen, pusbroliai — John Shepelis ir jo sūnus Algir- | 
das, Antanas Shepelis ir Antanas Palilionis, pusseserė Agota žukaus- | 
kas ir jos sūnus Joseph Sharkey, sesers duktė Ada Hafman bei kiti i 
giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo.
Kūnas bus pašarvotas sausio 13 d. 2 vai. po p.p Petkaus Marquette J 

koplyčioje* 2533 West 71st Street. \
Ketvirtadieni, sausio 15 dieną 9 vai. rjlo bus lydimas iš koply- f 

čios i šv. Panelės Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamal- f 
du bu* laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Walter Palilionis giminės, draugai ir pažįstami nuošir- : 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patar- . 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus ir giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tel. 476-2345. ■I;

t i

GUŽAUSKV'
BEVERLY HILLS GtLIMYČIA

GtLtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET

Tetefonai: PR 80833 Ir PR 8-0634

-------

Šiauše

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

tu5COtuv»ų dir<?kw«IG» I

Laidotuvių Direktoriai

&WANS

SErmbSe 7-S50C

IEVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKšTfi TUTOMOBILIAMS PASTATYTI

BEpnbSe 7-^01

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

EDATH LAMSARGIS 
Gyv. 7333 So. Campbell Avė.

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS i R CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SABUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaK

Ofiso feief.: 776-2880
Nauias rez. tefef.: 448-5545

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDO.

Visos programos iš WOPzr, 
1490 kU. A. M.

Lietuviy kalba: Kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 

✓ryto.
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r v.

TeL: HEmiock 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD A*'*

CHICAGO, ILL. 6062C 1

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
TeL 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

krūtinės priplota lenta, išrašy- 
| ta ieroglifais, kurioje aprašo- 
jmas faraono Tutmoziso IV-to 
j sapnas: -“Dievas Spinduliuo
jančio Horizonto Charmakis 
(senoviškas jo vardas Uruna) 
pasirodęs- jam žėrinčiuose 
spinduliuose ir liepęs nuo smė
lio atpalaiduoti savo veido at
vaizdų — Sfinksą. Tai turi at
likti žmogaus- ranka”. Farao
nas jo Įsakymą išpildęs, bet 
dykumos smėlio bangos vėl iš 

I naujo ir iš naujo užpila Sfink
są, kurį žmogaus rankos ir da
bar atpalaiduoja nuo smėlio 
pusnių.

Sfinksas labai nukentėjęs: 
veidas tiek laiko iškraipytas, 
jog jo bruožus reikia tik Įsi
vaizduoti. Vietoje nosies ir 
akių — juodi įdubimai kaip 
kaukuolėje. Bet kokiu stebuk
lu išliko- laiko nepakeistos gi
gantiškos lūpos, natūraliai at
vaizduotos akmenyje žmogaus 
lūpos, kurios šypsosi ir šypso
si jau dang amžių?

Laisvai vertė Z. Dalinas

Mirė 1970 m. sausio mėn. 12 dieną, sulaukusi 42 metų amžiaus. 
Gimusi Chicagoje, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras Daniel, dvi dukterys — Judy ir Joan, mo- 
į tina Edath Vazgauskas ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.
H Antradienį, sausio 13 dieną 7 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Pet- 
I kaus Marquette koplyčioje, 2533 West 71st Street.

^Ketvirtadienį, sausio 15 dieną 9:15 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į St. Adrian parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus laidojama Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Edath Lamsargis giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
i širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa- 
! tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, dukterys, motina, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Petkus ir Sūnus. TeL 476-2345.

I 
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HERMITAGE AVENUE1605-97 So.
Tel.

( AMFOR’ f
TeH fomt*

Y Ar<f « T-TTfj (742

I
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MtESTO 
DALYSE

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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

DR. m. TAURAS
GYDYTOJAS !R CHIRURGAS 

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

Tek: PR 8-U23
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET "
Ofiso HEmiock 4-2123
Rezid. teleL: Glbson 8-6195

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

Evoy tree, every shrub, 
aad *11 our wildlife depend oo 

you to help prevent 
forest fires. So please follow 

Smokey*s ABCs: Alwxys 
bold matches till cold. Be sure 

tt> drcwm til campfires, 
stir the tshes, *od drown 

them tgain. Crush *11 
smokes dead out.

Plente! Only yqu can 
prevent forest fires

i

Naujas CTA siurprizas
Chicagos tranzito adminis

tracijos (CTA) bosas George 
DeMeat ketvirtadienį susišau
kęs spaudos konferenciją pasi
sakė kitokios išeities- nematąs, 
kaip autobusų važmos mokestį 
vėl pakelti dešimtim centų, iš 
40 centų iki 50 centų už prava
žiavimą be persėdimo, šio 
naujojo siurprizo laukti reikią 
apie vasario 1 dieną.. Kad siur
prizas iš karto nebūtų toks 
pritrenkiantis. DeMent galvo
jąs iš karto tikėtų kainų pakel
ti “tik“ 5 centais; kitais 5 cen
tais pakelti kiek vėliau.

VERONIKA BUTKUS -
ANDRULAITYTĖ

Mirė 1970 m. sausio mėn. 11 dieną, 10:35 vai. ryto, sulaukusi se
natvės. Gimus Lietuvoje, Raseinių aps., Eržvilko parap., 
kaime.

Amerikoje išgyveno 56 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Ben, marti Anne, duktė Anne 

žentas Frank. 8 anūkai — Eileen Takach, jos vyras John, 
Verne ir Rictafrd Butkus, Frank Lenkszus, Jr. ir jo žmona Carol, 
Donald. Barbara ir Loretta Lenkszus, pusbrolis Tony Waine su šei
ma, giminaitė Mary Navarauskas su šeima bei kiti giminės* draugai 
ir pažįstami.

Velionė buvo mirusio Antano žmona.
Kūnas p šarvotas Leonard koplyčioje, 10821 So. Michigan Ave.
Trečiadienį, sausio 14 dieną 9:30 vai. ryto bus lydima iš koply

čios į St. Helena’s parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų bus 
laidojama L; tuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Veronika Butkus giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vaikai ir* giminės.

Laidotųjų Direktoriai Leonard Bukauskas ir Sūnus. Telefonas

Ridikiškių

Lenkszus, 
Anita, La

į
i

CO

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

(LACKAWICZ)
2424 WEST 69th STREET REpuhlic 7-12T3
2.314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-3672

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUR. Phone: Y Irds 7-3401

P. J. RIDIKAS
3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-191 j

GEORGE F. RUDMIN
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YArds 74138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKIT8S NAUJIENOSE

'C
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DAUGIAU TIKRUMO NEŠIOJANT

( RENTING IN GENERAL
N y o m o s

Uskirame name, 5£ St. ir Maplewoed 
Ave., išnuomojama^ naujai atremon-

5 KAMBARIi BUTAS.
Du miegamiej ir garažas. 

Teirautis nuo 9 vai. ryto iki 4 vai.
p. p. pas p DĖNES, 

tel. >47-1141

^MISCELLANEOUS FOR SALE 
tvatrOn pardavimai

’-’ARDUODAMAS be'.eik naujas per- 
sian Iamb moteriškas paltas, minko 
.Žalnieriumi ir rankogaliais, 16% dy

džio. $200. Tel. HE 4-0100.

HELP WANTED — MALE 
Darbtotaky R.iki«

PACKERS
Fuul-Time, Permanent Position. 5 Day, 
Week — 8:30 A. M. To 4:30 P. M. — 
Excellent Working Conditions — 

Plus Company Fringe Benefits.
APPLY IN PERSON

NORELCO HOUSE
7530 FRONTAGE ROAD, 

SKOKIE, ILLINOIS
Tel. 679- 8600

Negrai gavo 4,000 darbų
DIRBTINIUS DANTIS
KIEKVIENU LAIKU
Pabarstyk plokšteles truputį FAS- 
TEETH. Jie laiko jūsų dantis stipriau. 
Padaro valgymą lengvą. Gerai tinkan
čios plokštelės yra svarbios sveikatai. 
Lankyk reguliariai savo dantų gydy
toją. Pirkite FASTEETH visur, kur 
yra parduodami vaistai.

--------------------------- i--------- i—---------------—" ----- --------  - nn.

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi- < 
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

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

Call: Frank Zapolis 5TATC FASSt

320872 W. 95th St.
GA 4-3654 INSUEANCf

BIZNIERL4I. KURIE GARSINASI 
“NAUJIENOSE” — TURIGERIAUSLĄ 

PASISEKUS A BIZNYJE

Chicagos negrų organizacijų 
blokas priėmė sutartį, pagal ku
rią 4,000 negrų bus priimta į 
narnų konstrukcijos darbus. Tą 
pačią sutartį, pasiūlytą namų 
konstrukcijos darbininkų uni
jos ir konstruktorių sąjungos 
negrai prieš porą mėnesių bu
vo atmetę.

Vienas tūkstantis negrų tuo
jau priimama kvalifikuotais 
statybos darbininkais, kiti 3,000 
priimami statybos amato mo
kiniais.

Statybininkai taip pat sutiko 
priimti kitų mažumų grupių 
žmones proporcingai tų gru
pių skaičiui.

Indian Harbor uostą, iš kuri 
aliejui buvo atviras kelias išei- 

jti į ežerą. Inland Steel aliejaus 
(lataką pastebėję tuojau atsiun
tė kelis sunkvežimius ir pluoš
tus su pneumatinėmis pompo- 

.inis ir nuo vandens paviršiaus 
(susiurbė 104,000 galionų skys
čių. kuriuose buvo ir tie 60,000 
galionų aliejaus. Ištekėjęs bu
vo rafinuotas krosnims kūren
ti aliejus.

Baltaodžių beturčių skaičius 
š 28.5 milijonų 1959 metais su- 
nažėjęs iki 17.4 milijonų 1968 

metais; juodžių beturčių iš 11 
milijonų iki 8 milijonų. Tačiau 
negrų beturčių šeimų, kurios 
galva yra tik viena moteris, 
skaičius padaugėjęs net 34 
nuošimčiais: iš 183,000 iki 
619,000.

Beturčiais vadinami tie žmo
nės, kurių 4 asmenų šeima per 
metus uždirba mažiau kaip 
$3,531.

CH E F
From 6 A. M. — 2 P. M. Must have
Institutional or restaurant experience.

Prepare meals for students and 
faculty.

CaU Mrs. MATHEWS 
869-2511

after 1 P. M. for appointment.

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkių Reikia

KATALIKŲ PARAFUOS KLEBONI
JAI REIKALINGA VIRĖJA. Gyventi 
vietoje, privačiose patalpose. Gera 
alga ir geri namai tinkamam asme
niui. Kalbėti angliškai. Reikalingos 
rekomendacijos. Lake apskrities apy

linkė. Rašyti: 
% Box AF 264 

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

RZAL ESTATE FOR SALE REAL ESTATE FOR SALE
Net. -į Žemė — Perdavimui Namai, žeme ?— Pardavimui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJ1MA1S

• DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN’AUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS 

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

Spėjo susemti aliejų

Inland Steel kompanija iš
gelbėjo Michigano ežerą nuo 
netikėto užteršimo aliejum, ku
rio apie 60,000 galionų buvo iš 
Cities Service Oil kompanijos 
dokų East Chicago] ištekėję į

KVIEČIAMI TENORAI, BARITONAI, BOSAI, SOPRANAI, | 
, ‘ MEZZO-SOPRANAI, ALTAI.

JEI JŪS GALITE DAINUOTI,
KODĖL NEPABANDYTI ŠIAI POZICIJAI

Į LYRIC OPEROS CHORE?
Jei būsite tinkami, Jūs galėsite dirbti savo kasdienini darbą ir 

!dar uždirbti 1,500 dol. per metus, vienkart gaudami nemokamą mu
zikos mokymą pripažintų, ekspertų ir pasirodyti su pirmaujančio
mis pasaulyje žvaigždėmis didingoje Operos Bendrovėje.

Balsų tikrinimas bus Crest Room of The Opera House, 20 No. 
Wacker DR., 6-me aukšte. >

Ketvirtadieni, sausio 15 d. 6:30 — B:30 vai. vak., 
šeštadieni, sausio 17 d. 1:00 — 3:00 vai. p. p., 
šeštadienį, vasario 7 d. 1:00 — 3:00 vai. p. p., 
Penktadienį, vasario 13 d. 6:30 — 8:30 vai. vak., 
Pirmadieni, vasario 16 d. 6:30 — 8:30 vai. vak. I

Užsiregistravimui į patikrinimą prašome skambinti panelei J 
JANIS KENYON, Tel. 346-6111 nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro.V .. __________

f ■
Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 

POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

į.

5-s
Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

1

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečių, kaimiečiu ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit. -y? ■ •' !?'

i
I I

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čeki arba Money Orderi tokiu adresu:

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

regular Saving* Investment bonuc
Savings Insured to S20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

Pataria nekąsti ranką, 
kuri aukoja dolerius

Religijos, biznio ir darbo ly
derių taryba, naujai iš 450 gru
pių sudaryta negrų organizaci
ja, kreipėsi j negrų grupes, 

į patardama nevesti rasinės 
prieš baltuosius kampanijos 
tomis lėšomis, kurias negrams 
suaukoja baltieji žmonės. Taip 
pat patarė negrų grupėms, kad 
paskelbtų savo bendruome
nėms, kokios aukos yra gauna
mos iš baltųjų.

Tos tarybos vardu kalbėjęs 
Dr. J. H. Jackson, nacionalinės 
baptistų konvencijos preziden
tas, pasakė, kad minėtoji ta
ryba. gruodžio 17 dienų buvo 
sudaryta iš 40 organizacijų, o 
iki šiol išuago iki 450 organiza
cijų.

Tarybos tikslas esąs skatinti 
geresnius santykius tarp rasių 
ir /palaikyti visiems viešą 
(open) miestą, remiant visus 
teisingumo ir laisvės idealus 
nieko neprievartaujant”.

Nugintas susilaukė dukters

Luci Johnsonaitė, buv. pre
zidento duktė, kuri yra ištekė
jusi už waukeganiecio Patriko 
Nuginto, praeitą sekmadieni 
pagimdė 7 svarų ir 10 uncijų 
dukrelę, kuriai vardas dar ne
parinktas. Nugintai augina jau 
3 metų sūnų Patriką Jr.

Patrick Nugint Sr. yra airio 
tėvo ir lietuvaitės motinos sū
nus, gimęs ir užaugęs Wauke- 
gane. Dabar jis tarnauja savo 
uošvio Johnsono televizijos 
stotyje Austin, Texas.

Išprievartavo ir nužudė
Policija ieško trijų juodžių, 

kurie naktį i sekmadieni Įsilau
žė į Mrs. Catherine Rond, 40, 
butą, 76-19 Union Ave., ją api
plėšė, išprievartavo ir išeida
mi peršovė. Ji dar pajėgė te
lefonu pranešti policijai, bet 
nuvežta Į ligoninę, kraujui 
nutekėjus, tuoj mirė.

Į Billings ligoninę sekmadie
nio naktį atgabentas Martin 
Luther King vardo mokyklos, 
Harvey, mokytojas Malachi 
Roberts, kurs buvo tris kartus 
peršautas einant Jeffrey Bul
varu arti 65 gatvės.

Beturčių sumažėję 33%
Cenzo biuro teiginiu, Ameri

ka kelyje i skurdo panaikini-

Daktarai tikisi 1970 m. 
rasti vaistų prieš vėžį

Vadovaujantis vėžio ligų ty
rinėtojas Dr. James Grace iš 
Buffalo, N. Y., pareiškė spau
dos konferencijai Chicagoje, 
kad esą tikima 1970 metų deka
doje, tai yra tarp 1970 ir 1980 
metų surasti vaistą nuo dau
gumos vėžio rūšių. “Tai nėra 
mano vieno nuomonė; tos nuo
monės yra ir kiti vėžio ligų ty
rinėtojai”, pasakė jis.

Svarbiausias dabar rūpestis 
esąs, kad federalinė valdžia 
apkarpė tai ligai tirti fondus. 
Dabar kiekvienas amerikietis 
per metus sumoka krašto ap
saugai po $395, gi vėžio tyrinė
jimams tik po 91 centą.

Proga dykai pavažinėti 
Chicagos CTA autobusu .
Raymond McDonald, 26 me

tų amžiaus darbininkas visą 
laiką norėjęs būti autobuso šo
feriu, tą progą turėjo praėjusi 
ketvirtadienį. Eidamas Į dar
bą jis Van Buren ir Kedzie gat
vių kampe pastebėjo tuščią sto
vintį CTA autobusą No. 5472 
ir daugiau negalvojęs sėdo prie 
vairo ir. nuvažiavo miesto cent
ro kryptimi, visiems autobuso 
laukusiems duodamas nemo
kamą pasivažinėjimą. “Pra
šom, važma nieko nekaštuo
ja!” jis sakė įlipantiems į au
tobusą.

“šis trumpas pasivažinėjimas 
buvo vienas malonumas”, jis 
pasakė policijai, kuri jį pra
lenkė prie 1230 S. Racine Ave. 
ir pakaltino vagyste, trafiko 
trukdymu ir leidimo neturėji
mu.

Liucijus Alenskas vaidina 
Antaną. Penkių stulpų premje
rą įvyksta sausio 17 ir 18 dieno
mis Jaunimo Centre. Prašome 
bilietus įsigyti iš anksto Margi
niuose, 2511 W. 69 gatvė. (Pr).

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

2 ar 3 dienom savaitėje nuolatinei 
namų ruošai ir vaiko priežiūrai dak
taro namuose. Susikalbėti angliškai. 
Susitarsime dėl atlyginimo. Univer

sity of Chicago apylinkė.
Tel. 363-5559

BILLING CLERK
Film distributor — near Loop. 
Experience preferred. Some ty

ping required. 
Salary open.

Call Mr. MAYER at DE 7-2855

BILLER - TYPIST
Will train, good tvpist for IBM billing 
mach. Air conditioned office in Old 
Town. Hospitalization, life ins. & 

profit sharing. Salary open.

SU 7-4500

BILLING & TYPING 
Mature capable woman for bil
ling & typing. Experience pre
ferred. California bus stops at 

our front door;
826-5710

o kvyksimos š. m. balandžio 
mėn. 5 d. Čikagoje Lietuvių Fon
do tradicinės vakarienės proga 
savo įnašus fonde padidino: 'A. 
M. (pavardės prašė neskelbti) iš 
$600 iki $1.000. i Amalija ir My
kolas Jagučiai iš $250 iki $500. 
ir Romualdas ir Elizabeth Libus 
iš $350 iki $450.

Ta pačia proga į Lietuvių Fon
do narių eiles įstojo su $100 įna
šais: Kazimieras Krenčius, Vac
lovas Prūsas ir Antanas ir Mika-
liną Regiai.

LF adresas: 6643 S. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858. (Pr).

Lietuvos Vyčių Choro meti
nė vakarienė įvyksta šeštadienį,

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.
VILLA-WEST,

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai^
TELEF. 349-0600

BEV Eik NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke. ____

DU PO KETURIŪS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. $13,500.

ŠIMAITIS REALTY
INCOME TAX SERVICE

2737 W. 43rd STREET
Tel. CL 4-2390

CALIFORN1A SUPER SERVICE
Tsisemi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

"W1 " IIHI'I . Ill.... ..

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tek CL 4-1050

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4045 Archer, 
Chicago, HI. S0632. Tel. YA 7-5930 

t , - --------- - ’ . ,

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
Leonas Pranokus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeL: PR 8-9533

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas-

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

• ............... ■ -...............- ....................... ■ ■ ■*

mą yra jau per 8 metus nuėju
si trečdali kelio. Per tą laiką 
oficialiai pripažintų beturčių 
skaičius iš 39.5 milijonų suma
žėjęs iki 25.4 milijonų. Dar 
1968 metais kiekvienas aštun
tas ameriketis buvęs skaitomas 
beturčiu.

"Meilė nugali visas kliūtis", — t$ H- 
mintį įrodo ir Paryžiau* požeminio 
traukinio porelė, sugebėjusi pasibu

čiuoti per užtvarą tarp sėdynių.

sausio 24 d. Balio Pakšto salėje, 
7:30 vai. vak. Bus trumpa links
ma programa. Veiks bufetas, 
šilta ir šalta vakarienė. Laimin
giesiems teks vertingų dovanų. 
Palaikykite Lietuvos Vyčių Cho
rą, atsilankykite i šį metinį pa
rengimą. Bilietus galima gauti 
pas kiekvieną choristą. Staliu
kus galima užsisakyti pas Zitą 
Rainytę, tel.: 523-9202, arba pas 
Vytautą Bilitavičiu tel. 927-3216.

(Pr).

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGFNYBŠS 

Pardavimas Ir Taisymas 
26U WEST 6*h STREET 

T*L: REpublte 7-1W

NIEKUR GERIAU!
PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 

3 kamb^ garažas. Arti mūsų. $19,900.
VERTINGAS MŪRAS, naujas sto

gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningų paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Yaldis Real Estate
2458 W. 69th St Tel. RE 7-7200

PERKAME, PARDUODAME. MAI- 
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname _ paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2858 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE
4259 SwJiAPIEWOOD AVENUE

TeL CL 4-7450
Greitai ir tvarkingo visokiauiių nuc 
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO, ILL. 60609 

TeL: VI 7-3447

Jūriniais motyvais deko
ruota, tradicinė Klaipėdos Uosto 
Mugė įvyks šių metų sausio mė
nesio 25 dieną, Jaunimo Centre, 
5620 So. Claremont Ave., Čika
goje. Visa lietuvių visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pasisve
čiuoti Juodkrantės Jūrų Skaučių 
Tunto, Baltijos Jūrų Skautu 
Tunto, Lemonto Trakų Vieti- 
ninkijos, Lietuvių Jūros šaulių 
ir LJS Korp! Gintaras jūriniai 
išpuoštose kavinėse ir įsigyti 
originalių odos ir gintaro pa
puošalų. Atidarymas lygiai 
12 valandą, sekmadienį. (Pr).

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS

INCOME TASS
U45 So. ASHLAND AVR. 

LA 3-3775
(Currency Exchange Įstaigoj)
PlgOs automoblIHi draudimai.

—■‘ĮĮ—

TERRA
Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovanot 

visom* progom*
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660 
_________ f

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentai
9727 So. WESTERN AVE.,

’NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAU< AS TR RTfllUIiIS

Chicago, III. 6064& Tol. 23S-97t7
Pardavinėjame lėktuvu, laivą, trau
kinių bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus | visus pasaulio kraitua. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtų porą mėnesių 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, .ina* fr auto 
Kamuosiu* vamzdžius sutaisome arba 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME Ir pataiso- 
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esam* 
apdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-3778

Tralnavlmas veHnl krelnMtAi b«t

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS
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