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Amerikos žydų spaudimo

IŠ VISO PASAULIO

Laose irgi nemažėja komunistę spaudimas. Laose vyriausybė neseniai iškraustė gyventojus iš 
Plain of Jars, kurį puola vietiniai komunistai, ^remiami šiaurės Vietnamo. Dešinėje matomas 
Pietryčiu azijos žemėlapis, kuriame nurodyti ir jHo Chi Minho keliai, svarbūs Hanojaus tiekimui.

io-February 24 d., 1970 m.

AMERIKOS ŽYDAI NAUDOJASI PROGA 
PASMERKTI PRANCŪZIJOS POLITIKĄ

WASHINGTONAS. — Prancūzijos prezidentas Georges Pom
pidou šiandien atvyksta į Washingtona. Jis su žmona ir palydovais 
turėjo atskristi vakar vakare į Andrews karo aviacijos bazę ir 
naktį praleisti Camp David. Ketvirtadienį Prancūzijos prezidentas 
lankysis Cape Kennedy, iš ten skris į San Francisco, šeštadienį 
jis aplankys Čikagą ir baigs savo kelionę New Yorke. Sakoma, 
kad nei New Yorko meras Lindsay nei Čikagos — Richard Daley 
del kitų įsipareigojimų negalės priimti Prancūzijos prezidento. 
Nepaslaptis, kad taip atsitiko dėl

ŽYDAI REIKALAUJA ATKERŠYTI į 
ARABAMS UŽ LĖKTUVU SPROGDINIMĄ

JERUZALĖ. — šveicarų keleivinio lėktuvo susprogdinimas 
su 47 asmenimis sukėlė pyktį Izraelyje. Kabinetas ilgą laiką po
sėdžiavo. Izraelio ambasadoriai spaudžia visas pasaulio valstybes, 
kad jos pasmerktų teroristų veiklą. Septynios aviacijos bendrovės i 
jau paskelbė, kad jos laikinai sustabdys lėktuvų skridimą į Izraelį, | 
nors šis aiškina, kad arabai kaip tik to ir siekia — suparaližuoti 

'oro transportą į Izraelį. Izraelio spauda reikalauja, kad vyriau
sybė kirstų smūgį arabams.

Arabų organizuoti puolimai 
prieš Izraelio keleivius ir siun
tas prasidėjo 1968 metais, kada 
liepos 23 vienas EI Al lėktuvas 
ore buvo pagrobtas ir pasuktas į 
Alžirą. Izraelitai keleiviai buvo

• vėliau iškeisti į Izraelio laikomus 
arabus.

Gruodžio 26 d. Atėnuose ara
bai puolė EI Al lėktuvą, nušovė 
vieną keleivį. Už tą puolimą iz
raelitai puolė Beiruto aerodro
mą ir sunaikino ten 13 lėktuvų.

Pernai keturi arabai puolė EI 
Al lėktuvą Ciuriche, Šveicarijo
je. Buvo nušautas vienas pilo
tas, žuvo ir vienas arabas, o ki
ti nuteisti šveicarų teismo po 12 
metų kalėjimo. Pernai rugsėjo 
mėnesį Belgijoje jauni arabai 
metė granatą į EI Al kelionių 
biurą, čia du asmenys buvo su
žeisti. Lapkričio mėn. 11 d. EI 
Al agentūra buvo apgadinta Atė
nuose, kur žuvo 2 metų graikas. 
Pagaliau šiais metais, vasario 10 
d. arabai puolė Muenchęno ąero- 
drome izraelitus keleivius, ^ie-

. nas jų žuvo, JJL buvo sužęistų.
Izraelio vyriausybė kreipėsi į 

visas vyriausybes ir į lakūnų 
sąjungą, prašydama sudrausti 
arabų teroro veiksmus. Visi 
vakarų aerodromai įvedė ypa
tingas apsaugos priemones.

Jordano vyriausybė skubiai 
paskelbė “apgailestavimą” dėl 
keleivinio lėktuvo nelaimės. Va
karų Vokietija paskyrė 4,000 
dolerių premiją už teroristų, ku
rie padėjo bombą, sugavimą. 
Amerikos Žydų Kongresas ragi
na JAV vyriausybę duoti pavyz
dį kitoms valstybėms ir nutrauk
ti lėtuvų skridimus į arabų kraš
tus. Izraelio laikraštis “Davar” 
rašo: “ši sąskaita turi būti su
mokėta”. Dar nežinia, ką nutars 
Izraelio vyriausybė.

Nelengvos derybos 
su sovietų vadais
MASKVA. — Indonezijos už

sienio reikalų ministeris Adam 
Malik atvyko į Sovietų Sąjungą, 
kur jis penkias dienas turės sun
kų ir nemalonų uždavinį. Indone
zija, nu vertųsi prezidento Sukar
no valdžią, suvaržė savo komu
nistų partijos veiklą. Tūkstan
čiai komunistų žuvo kovose su 
naujos vyriausybės kareiviais, 
šimtai partijos vadų buvo nuteis
ti sunkiomis bausmėmis. Buvu
sioji Indonezijos vyriausybė, 
linkdama į komunizmą, buvo ga
vusi iš sovietų daug ginklų ir 
įvairių prekių, kurių bendra su
ma siekia virš 900 milijonų do
lerių.

Indonezija buvo įsiskolinusi ir 
vakarų valstybėms, šios sutiko 
skolą pratęsti ir nustatė jos su
mokėjimui naują terminą. Da
bar Indonezijos ministeris ban
dys išsiderėti ir iš Maskvos, kad 
ji nukeltų skolos mokėjimą vė
lesniam laikui. Turint minty
je naujos Indonezijos valdžios 
prieškomunistines nuotaikas, de
rybos su Kremliaus vadais gali 
būti labai nelengvos.

LAGOS. — Nigerijoje grupei 
žmonių tikrai buvo lemta žūti. 
Išgelbėti iš traukinio katastro
fos, 52 sužeisti asmenys buvo ve
žami sunkvežimiu į ligoninę, ta
čiau sunkvežimis nuvažiavo nuo 
kelio, sudužo ir visi sužeistieji 
žuvo. Traukinio katastrofoje 
užmušta 150 žmonių.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų Rūmuose pasiūlyta įstaty
mais apriboti ir legaliai parda-! 
vinėjamų “pep” piliulių gamy
bą, nes tos piliulės naudojamos 
be reikalo jaunuolių ir nusikal
tėlių.
LANSING. — Michigan© res
publikonai nesusitarė dėl kandi
dato į senatą. Buvusio guberna
toriaus George Romney žmona 
negavo respublikonų suvažiavi
me pakankamai pritarimo.

TAMPA. — Graikų tanklai
viui “Delian Appolon”, kuris ap
teršė Tampos įlankos pakrantes 
savo išpiltu į jūrą žibalu, buvo 
leista išplaukti į Beaumont, Te
xas, laivų remonto dirbtuvę. 
Florida laivo savininkams patei
kė 2 milijonų dol. ieškinį už pa
darytus nuostolius.

WASHINGTONAS. — Kon
greso studijos parodė, kad gyny
ba iš oro Floridoje yra nepakan
kama. Studijos buvo pradėtos, 
kai Kubos lakūnas nepastebė
tas atskrido iš Kubos į Miami 
pernai spalio 5 d.

HONOLULU. — Havajų At
stovų Rūmai patvirtino abortų 
įstatymą. Abortus bus leidžia
ma daryti moterims, kurios iš
gyveno Havajuose nemažiau 90 
dienų. Juos darys viešose ligo
ninėse diplomuoti gydytojai, jei 
bus pripažinta, kad gimdymas 
gali būti kenksmingas moters 
sveikatai ar jos psichiniam ra
mumui.

SANTIAGO. — Čilė pasirašė 
su komunistine Kuba prekybos 
sutartį. Čilė siųs Kubai maisto 
produktų, 11 mil dol. vertės per 
metus.

TOKIJO. — Nuo plaučių už
degimo mirė japonų katalikų 
kardinolas Tatsuo.

♦ Sovietų “Tass” agentūra 
skelbia, kad sųsprogusio šveica
rų lėktuvo arabai nepuolė. Kal
tinimai arabams esą Izraelio ir 
Amerikos propagandos išgalvo
ti.

Laoso daliniai 
pasitraukė į kalnus

VIENTIANE. — Laoso dali
niai buvo komunistų išmušti iš 
Plaine des Jarres aukštumos, 
nors pirmą savaitę komunistai 
turėjo sunkių nuostolių. Sako
ma, kad vyriausybės kareiviai 
pasitraukė dėl didelio nuovargio, 
po visos savaitės sunkių mūšių. 
Jie įsistiprino gretimuose kal
nuose.

Amerikos aviacijos parama vienas JAV helikopteris, žuvo 
Laoso kareiviams buvo labai vienas amerikietis civilis, to he- 
naudinga, bet ji nenulėmė mūšio likopterio pilotas.

Susitikęs su Jugoslavijos pre
zidentu Tito Etiopijoj Rogers su
tiko savo pasikalbėjime su juo, 
jog Afriką reikėtų išjungti iš 
šaltojo karo varžytynių, Afriką 
reikia atokiai laikyti nuo rytų- 
vakarų bloko rungtynių.

Rogers turėjo pripažinti, kad 
sovietų įtaka didėja, kaip įrodi
nėjo Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie, Sudane, Somali- 
joj ir Pietiniame Jemene. Bando 
į Afriką veržtis ir Kinijos ko
munizmas. Tačiau sekretorius 
Rogers įsitikinęs, kad tas ko
munizmo veržimasis į Afriką yra 
dar labai tolimas pavojus. Pa
skutiniu metu tas pavojus dar 
ir sumažėjęs, kariuomenei pa
ėmus valdžias keliose Afrikos 
valstybėse.

Sunkiausia problema JAV se
kretoriui buvusi kai kurių afri
kiečių priekaištai Amerikai, kad 
ji bendrauja su Portugalija, Pie
tine Afrika ir Rodezija, kurios 
visos Afrikoje veda rasistinę po
litiką, pavergia juoduosius žmo
nes ir tęsia kolonializmą. Rogers 
nepažadėjo kištis į Afrikos vi
daus reikalus, tik išreiškė sim
patijas baltųjų skriaudžiamoms 
tautoms.

Valstybės sekretoriui pavyko 
pagerinti santykius su Nigeri
ja, kuri pyko ant Amerikos už 
jos neparėmimą civilinio karo 
metu.

eigos. Komunistų tankai ir pės
tininkai, nežiūrėdami didelių au
kų, užėmė strateginiai svarbių 
aukštumą ir vyriausybės sandė
lius, kuriuos vėliau JAV lėktu
vai susprogdino.

Vyriausybė prarado penkis 
tankus, keliolika sunkvežimių ir 
dvi patrankas. Buvo numuštas

VALSTYBĖS SEKRETORIUS ROGERS 
PABAIGĖ SAVO KELIONE PO AFRIKA' v C

WASHINGTONAS. — Pirmasis JAV valstybės sekretoriaus 
; vizitas Afrikos valstybėse baigėsi, sekretoriui Rogers per 15 dienų 
■ aplankius 10 kraštų. Lydimas žmonos ir departamento Afrikos 
reikalų specialistų, Rogers lankėsi: Maroke, Tunise, Etiopijoj, 
Kenijoj, Zambijoj, Konge, Kamerūne, Nigerijoj ir Lianoj. Visos 
Afrikos valstybės turi savo problemų, tačiau bendra problema 
yra lėšų stoka. Todėl sekretoriui teko įtikinėti vyriausybių galvas, 
jog Amerika turi pakankamai savų rūpesčių ir žymiai padidinti 
afrikiečiams duodamų lėšų negali, 
gy*“*"'*'"

Kai kur Afrikos vadai bandė( 
gąsdinti sekretorių' komunizmo 
plitimo pavojumi ir kartu pra
šė daugiau Amerikos ginklų. Ir 
šis bauginimas nesujaudino se
kretoriaus Rogers. Jis įtikinėjo 
Afrikos vadas, kad komunizmas 
Afrikai negresia tiek, kiek gre
sia skurdas, atsilikimas ir tam
sumas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Vak. Vokietijoje
MUENCHENAS. — Izraelio 

užsienio reikalu ministeris Abba *•

Ebanas atvyko į Vakarų Vokie- Į 
tiją, kurios policija ėmėsi ne-Į 
paprastų apsaugos priemonių, 
ryšium su Vokietijoje pagyvė
jusią arabų agentų veikla prieš 
žydų lėktuvus ir įstaigas. Tai 
pirmas oficialus Izraelio valdžios 
nario vizitas Vakarų Vokietijo
je.

Lyg norėdamas pabrėžti abie
jų šalių praeities pergyvenimus, 
Ebanas pirmiausia aplankė Da
chau koncentracijos stovyklą, 
muziejų ir paminklą, pastatytą 
tūkstančiams ten žuvusių žydų.

Izraelio ministeris Vokietijo
je viešės 4 dienas. Prieš tai jis 
lankėsi Londone, Briuselyje ir 
Olandijoje.

RANGUNAS. — JT sekreto
rius U Thant Burmoje pirmiau
sia aplankė savo sergančią mo- je sugriovė viešbutį, keturi asme 
tiną, 87 metų. nvs žuvo.

JAV karo laivo* San Diego uoste apkabinėtas elektros vielom, ku
rios sumažina magnetizmu ir apsaugoja nuo magnetinių minų.

Jėzuitų kunigas 
eina į kongresą

NEW YORKAS. — šių metų 
lapkričio 5 d. kongreso rinkimai 
dar toli, tačiau partijos jau ren
ka kandidatus. Įdomi padėtis pa
stebėta demokratų partijoje. 
Daug kur susilpnėjo centrinių 
partijos įstaigų įtaka. Atsiran
da daug kandidatų, kurie skelbia 
savo kandidatūras be partijos 
vadų palaiminimo, kartais prieš 
jų valią. Demokratų pirminiuo
se rinkimuose daugelyje miestų 
ir valstijų būsią daug kandida
tų.

Įdomi padėtis yra Bostono 
trečiame rinkiminiam rajone, 
kuriam kongrese atstovauja jau 

114 metų Philip Philbin. Prieš jį 
l išėjo, kaip kairiųjų demokratų 
'kandidatas katalikų kunigas, jė
zuitų ordino narys, Robert Dri- 
nan. Jis yra Bostono kolegijos 
viceprezidentas ir teisių kated- 

j ros vedėjas.
Kun. Drinan yra įdomi asme- 

j nybė. Jis pasisako prieš Vietna- 
1 mo karą, tačiau kartu jis remia 
i ir gimdymų kontrolę. Jis pa
reiškė, jog Massachutsetts davė 

■ Amerikai pirmą kataliką pre- 
i zidentą — John F. Kennedy, nu- 
1 siuntė į JAV senatą pirmą ne- 
' grą Erward Brooke, todėl nebū- 
i šią sunkumų išrinkti ir pirmą 
: JAV kongreso narį — jėzuitą.

♦ Prezidentas Nixonas per 
darbo sekretorių Schultz pareiš-l 
kė ALF-CIO unijų vadams Flo
ridoje, kad vyriausybė neleis be-į 
darbų skaičiui kilti ir griebsis 
griežtų priemonių jam sumažin
ti.

•o JT sekretorius U Thant iš 
Burmos turėjo grįžti ketvirta
dienį, bet pakeitė planus ir išva
žiavo vakar. Jis esąs skubiai 
reikalingas New Yorke.

o- Jugoslavijos prezidentas Ti
to atvyko į Egiptą dviejų dienų 
vizito.

♦ Sovietų užsienio reikalų mi
nisteris Gromyko lankosi-Rytų 
Vokietijoje.

o Jugoslavijos premjeras at
vyko į Britaniją.

o Amerikiečiu babtistu eks- !
* *• I 1

kursiją Izraelyje puolė arabų l ‘ 
partizanai. Autobuse žuvo viena 
ir sužeistos dvi moterys.

♦ Apollo 12 astronautai lan- 
kosi Portugalijoje.

Šveicarijos vyriausybe įleis 
į Šveicariją tik tokius arabus, 
kurie turės savo vyriausybių iš
duotus pasus.

♦ Arabų partizanų organiza
cija Jordane paskelbė, kad ji ir 
toliau puldinės Izraelio EI 
keleivinius lėktuvus.

<► Jau 17 senatorių pareiškė 1 
balsuosią prieš teisėjo Carswell 
kandidatūrą į Aukščiausią Teis
mą.

♦ Sniego slinkimas Austrijo-

■ 3$ ■

Kambodija tikrins 
A‘i diplomatų siuntas

PNOMPENH. — Kambodijos 
vyriausybė griebėsi nepaprastų 
priemonių norėdama sustabdyti 
padirbtos valiutos įvežimą į 
Kambodija. Vyriausybė paskel
bė, kad iki kovo mėn. 7 dienos 
visi diplomatiniai siuntiniai bus 
tikrinami valdžios muitinėse.

Paprastai, diplomatu siuntos 
eina per sieną be jokių patikri
nimų. Taip priimta jau nuo 1815 
metų XTienos kongreso laikų, ka
da buvo priimtos taisyklės di
plomatinėms siuntoms greitai ir 
slaptai persiųsti iš vienos valsty
bės į kitą.

Amerika ir kitos vakarų am
basados Kambodijoje pranešė 
savo sostinėms iki kovo 7 d. jo
kiu siuntų nesiųsti. Jos pareiš
kė, kad geriau bus siuntų laiki
nai negauti, negu leisti jas kra
tyti Kambodijos valdininkams.

Kambodijos pareigūnai nesle
pia, kad ši priemonė skirta prieš 
Kinijos, šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo atstovybes, kurios 
įtariamos Kambodijos valiutos 
įvežimu iš užsienio. Ta valiuta 
skirta komunistų kariuomenės 
Kambodijos teritorijoje išlaiky
mui. Komunistai perka iš vieti
nių gyventojų maistą. Už ryžius 
mokama tris kart didesnėm kai
nom, negu Kambodijos rinkoje. 
Vyriausybė nutarė atšaukti kai 
kuriuos savo banknotus ir iš-

1 spausdinti naujus.

&
Georges Pompidou

Amerikos-Prancūzijos santy
kiuose ši kelionė turėjo išsklai
dyti daug nesusipratimų, likusių 
dar iš buv. prezidento de Gaulle 
laikų. Tačiau santykiams gali 
pakenkti Amerikos žydų nuotai
kos. Izraelis pirko Prancūzijoje 
‘Mirage” lėktuvų,, už juos jau 
sumokėjo pinigus, tačiau vyriau
sybė atsisako tuos lėktuvus Iz
raeliui atiduoti. Tuo tarpu, Pran
cūzija paskelbė parduodanti 110 
tokių lėktuvų Libijai.

Paryžiaus “Le Monde” straips
nyje, pavadintam “Ponas Pom
pidou ir Amerikos žydai” nuro
do, kad Amerikos viešoji opini
ja yra palanki Izraeliui. Daug 
kongreso narių, nežydų ir netu
rinčių savo rajonuose žydų bal
suotojų, pasmerkę Prancūzijos 
politiką Izraelio atžvilgiu.

Prancūzijos žydai, vadovauja-, 
mi bankininko Alain de Roth
schild, parašė laišką Amerikos 
žydų vadams, ragindami ne
smerkti prezidento Pompidou 
per žiauriai, kad nebūtų pakenk
ta Amerikos-Prancūzijos santy
kiams. Prancūzijos - Izraelio 
draugystės komitetas Paryžiuje 
paskelbė savo pirmininko Dio
mede Catroux pareiškimą, ku
riame smerkiama agitacija JAV, 
nes ji galinti pakenkti abiejų val
stybių solidarumui ir Vidurinių
jų Rytų taikai.

Pats prezidentas Pompidou pa
reiškė pasikalbėjime su CBS te
levizija, kad jis nesąs antisemi
tas ir iš jo niekas antisemito ne
padarysiąs. Prancūzija visada 
rėmusi Izraelio teises į taiką ir 
egzistavimą.

• New Yorko žydai organizuo
ja prieš 'Pompidou demonstraci
jas, o apie 100 kongreso narių 
žada boikotuoti Pompidou kalbą 
JAN’ Kongrese.

♦ Pietų Amerikoje vakar gi
mė nauja respublika — Guyana, 
buvusi britų kolonija.

♦ New Yorke suimti trys bal
tieji, naujos “Patriotų partijos” 
steigėjai. Partija bendradar
biausianti su “Juodais Pantero
mis”. Pas suimtuosius rasta 
ginklų ir amunicijos. Vienas 
partijos vadų — Arthur Turco, 
27 metu teisininkas, advokato 
Kunstlerio draugas.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI
-Hio, prptc ir jausmu darnos pagri 
sujausiu mokslo žinių populiarus perteikiu
_ AIMIM AVILIUS. M. D

TVARKINGAS VALGYMAS - 
GERAS VAISTAS VIDURIAMS

V idurius reguliuokim tinkamu maistu, ne vaistu. 
Šiandieninės medicinos reikalavimas

žmogaus trys priešai

Mus kankina trys blogumai:;
Bakterinės, virusinės ir ri-j

erinės (rickettsia) ligos, jakai- ■
it čia ir vėžius. 2. Bioehemi- į

/ai negerumai. Tai įvairių me-| 
: lų — mineralų neatsakantys Į 
lėkiai mūsų kūne: proto ligos;

Ja nąi pasireiškia dėl nesutei-j 
kimo reikiamu laiku, reikiamo:

lėkio reikiamų mineralų-meta- kietais viduriais paaiškina, kad 
‘ į -mogui. 3. Fiziologinė netvar- vieni žmonės kasdien tuštinasi 
k a — tai gyvybinių vyksmų pa-Į— ir tas yra gerai. Bet lygiai 
I rikimas musų kūne, pvz., šir-; neblogai esti ir su tais pacientais, 
d‘es plakimo, kvėpavimo, virški- Į kurių viduriai tuštinasi kas tre- 
nimo, protavimo, jausmo, šia- j čia-ketvirta diena, — jei tik nes- 
pinimosi bei kitokie sutrikimai, j ti kietos jų išmatos. Toks nor-

Norėdamas žmogui padėti jo
Fgoie gydytojas kreipia dėmesį 
ne į vien? dalyką — ligą, bet į 
tris dalykus- į pacientą, į ser
gančiojo aplinką ir tik pagaliau 
i ^ačią ligą.
kaip mes save sirgdinam turėda
mi fiziologinę netvarką (kietus Į sunku išsituštinti dėl kietų, sau- 
vidurlus) ir kaio mes juos ga-1 su viduriu, ir kad išsituštinus 
d’name SU visokiausiais liuosuo-i jis jaučia nepilnai išsivalęs ar-Į savo viešųjų reikalų departamento Štabą kaip rašytojos ir publicistės.

ba jis ima dejuoti retesniu — ‘
sunkesniu savo vidurių išsitušti
nimu.

i kurio mityba netinkama jo kū- 
! no reikalavimams, reikalinga 
j speciali pagalba.

Supratimas — pirmas dalykas 
visuose reikaluose

Kietus vidurius turinysis pir- 
; miausia turi suprasti, kas yra 
j vidurių užkietėjimas.

Gydytojas nusiskundžiančiam

j maliai minkštu viduriu savinin- 
’ kas turi žinoti, kad, kol jis ne- 
i turi kietu viduriu, tol jam nerei- 
i kia savo galvos sukti dėl taip 
Į reto tuštinimosi.

j 1 • iI Netvarkingas
širdies mušimas

Rašo Dr. Marray C. Brown, 
Sveikatos komisionierius

/ e^’aric'ngas š’rd’es mušimas 
daugeliui fmonių sukelia neina-;
a sus rūpinimo. Yra keletas ne- 

, t.arkipgo mušimo priežasčių ir
•j re’kšmė yra keleriopa. Pa- 
rasė aus’a netvarkingo mušimo 

rūš:s. kokią kartais patiria be- 
ve k kiekvienas, yra šoktelėji
mas (skini, vadinamas ekstra 
systole. Kas labiausiai atkrei
pia dėmesį yra ne tas ekstra šok
telėjimas, bet faktas, kad sekan- 
;s šird’es d linkterėjimas yra 

'■markesnis negu natūraliai.
Kai kurie žmųnžs tokius šir

dies mušimus gali turėti kiek
vieną dieną patys nepastebėda
mi. Nors tie šoktelėjimai daž
niausiai taikosi asmenims su ne- 
sveikuojančiomis širdimis, jie 
nasitaiko ir sveikiems asmenims, 
tiek dažnai, jog savaime nebe
turi reikšmės nebent kai jie nuo 
fizinio aarbo ar mankštos pa
dažnėja iki daugiau kaip 8 kar
tus per minutę. Jei jums pasi
taiko retkarčiais toks širdies šuo
lis, duokite savo daktarui ištirti, 
ar nėra kokios ligos, ir jei dakta
ras ligos neras, galite ramiai tas

turi triniruoti atletai ir jiems 
tai yra normalu. Lėtas pulsas 
savaime nėra svarbus, bet reto 
pulso žmonės turėtų duoti savo 
širdį ištirti elektrokardiografu.

Gyvulių mėšlo po
2 bilijonus tonų

I padaro išmatų tide, kiAč padaro 
į 60,000 gyventojų miestas. Vien 
į Nebraska ir Iowa maitina kas- 
! met po trejetą milijonų galvų 
; raguočių. Tų gyvulių atmatos 
į sudarančios tokius kiekius, ko- 
j kių gali sudaryti 49 milijonai 
į žmonių, arba 11 kartų daugiau 
j negu sudaro visi šių dviejų vals- 
I tijų gyventojai kartu.
j Tokie klausimai buvo iškelti

žmonėms daugėjant, daugina- & 25_je raetuieje Ame-
mi maistui reikalingų gyvulių,^ auginimo sąjun
social. čia kyla nauja ir gana konveacijoje Chicagoje. Są^ 
aštri problema, kur dėti tų gy
vulių mėšlą, kurs darosi viena 
iš rimtų vandens užteršimo vers
mių.

Apskaičiuojama, kad vien 
Amerikoje iš gyvulių tvartų, jų 
skerdyklų, mėsos pakavimo pra
monės, pieno ir paukščių pro
dukcijos kasmet susidaro po 2 
bilijonus tonų atmatų. Daug tų 
atmatų patenka į upes ir ežerus, 
kur prisideda prie žuvų ir kito
kios vandens gyvybės naikinimo 
ir prie kenksmingų algių dau
gėjimo. Negana to, tų atmatų 
srutos, prasisunkusios į žemę, 
užteršia šulinius ir šaltinius.

Trys ketvirtadaliai raguočių, 
auginamų mėsos rinkai, yra lai
komi aptvaruose, dažnai iki 80,- 
000 galvų. Apskaičiuota, kad 
bandodaržis su 50,000 gyvulių

junga turį 10,000 stambių far
mer! ų ir rančerių, maitinančių 

j rinkai raguočius, kiaules ir avis 
1 daugiau kaip 20 valstijose.
| -- --------
I

PATS TIKRASIS
Vienai kuopai prireikė virėjo. 

* Kapitonas kuopą išrikiavęs pa
skelbė, kad yra reikalingas virė
jas. Kas turi kokias virėjo kva
lifikacijas? Iš eilės pirmas prie
kin žengia rekrutas Smith.

— Ar kada nors esi viręs?
_Kaipgi, ponas kapitone, tre

jus metus, atraportavo Smith.
— Ar esi viręs (Meiluose ka

tiluose?
— Kaipgis’ patvirtino Smith.
— Tai ką virei?
-— Smalą, pons kapitone!

Dabar pažiūrėkim,; Visai kitoks reikalas yra, kai 
pacientas ima skustis, kad jam

jančiais vaistais.
Neturim supratimo apie 

tikrą mitybą
Apie tikrą mitybą šiandien 

daugelis jaunų ir senų žmonių) 
neturi jokio supratimo. Nieko] paciento kieti viduriai, ypač jei! 
stebėtino dėl tokio žmonių ne-] nesenai jie ėmė kietėti ir jų kie- 
siorientavimo, nes, kaip tvirti- tumas vis didėja, reikia susekti 
na mitybos žinovas, Harvardo į tokios negerovės priežastis. Fir- 
universiteto profesorius dr. Jean •; mas dalykas gj’dytojui sužino-1 
žlayer, Ph. D., kad net ir dau-i tinas yra: ar pacientas ima liuo- 
mima gydytojų neturi reikiamų j suojančius vaistus, kitaip sakant, ] 

laksatyvus-katartikus, ar ne. 
Jei ima, tai kaip ilgai ir kaip

Kai vaistai užkietina vidurius

Nežiūrint kokio pobūdžio bus

NORA LUKAS, KROEHLER MFG. CO. INFORMACIJOS RYŠININKĖ
Kroehler Mfg. Co., didžiausia pasaulyje baldu manufaktūros kompanija tu
rinti 29 baldų dirbtuves Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir Meksikoje bei 
per 7/000 tarnautojų, praneša apie pakvietimą panelės Noros Lukaitės į 

_ \ . L, Prieš;
pereidama j Kroehler tarnybą, ji buvo panašiose pareigose nacionalinėje: 
Blue Shield Plans asociacijoje, ir dar anksčiau kitoje stambioje firmoje re
daktorės ir ryšių direktorės pareigose. Nora Lukas yra gimusi Plungėje, 
Lietuvoje, 1943 metais. Gimtąją šalį turėjusi apleisti būdama vos viene- 
rių metų amžiaus. Chicagoje, prieš persikeldama į miesto šiaurinę dali, ji : 
gyveno su motina, dviem broliais ir seserimi Marquette Parke, 2717 W. 
71st Street. Miss Lukas yra baigusi S. P. M. Gimimo elementarine mo
kyklą (1957) ir Marijos aukštesniąją mokyklą (1961). Lojolos universi
tetą ji baigė 1968 m., gaudama mokslų bakalauro laipsnį iš sociologijos.

liuosuojančiųjų vaistų— ir pa
starieji ima neveikti. Jis keičia 
vieną po kito viduriams paliuo- 
suoti vaistus, bet jie visi po ku
rio laiko atsisako veikti. Kokius 
jam dabar vaistus vartoti vidu
rių tvarkymui, — jis klausia dak
tarą.

Tokiam, gyvenimo abėcėlės ne-

:'inių apie mitybą. Užtai vi
siems pravartu susipažinti su 
raTrindmiais dėsniais ryšium su dažnai. Toks pacientas dėl ilgo 
k^e^u viduriu tvarkvmu. Išmoki-j liuosuojančiųju vaistu vartoji- . .
me maitinimosi abėcėlę, tada sa- Į mo gali apturėti vadinamąjį žl»ančiam, Pantui. • reikia pa- 
vo sveikatos knygą mes pajėgsi- funkcini (neorganini) chroniš- 
me be vargo skaityti. Tada liau
sis tokie nusiskundimai: 
tarė mano viduriai geri, bet ma
no žmona negali sutvarkyti savo • todėl, kad jo viduriai nesiliuo- 
k':etų vidurių, nors ji viską nau-

Vą jaj gydytojai patarė”...
prieinama vieta, kur šuo čius vaistus vartoja. 0 pirmiau 

tie laksatyvai jam vidurius pa-
Jis gydytojui sa-

k? vidurių užkietėjimą. Tas at- 
‘Dak- sitinka dėl sekančių priežasčių.

Pacientas ateina pas gydytoją

suoja taip, kaip pacientas norė
tų, nors jis jau senai liuosuojan- j

čia 
nakastas vidurius tvarkau
Tam. kurio viduriai dirba ge- j liuosuodavę.
rai, nereikia patarėjų. O tam j ko, kad jo viduriai pripranta prie

r

O

hipiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.<K). 
iausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

2 Years Savings 
Certificate 

/Minimum $5.000)

L

*

0

■ I

Midland Savings ap'ar 
nauja taupymo ir namų 
pankoly reikalus visos mū
sų apylinkės Dėkojame 
Jums už munh parodyta 
pa.si įkėjiają Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

4;Uimn įsigyti muziko Juozo Strolios knyga

v<>a galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
iant Money Orderi arba čeki tokiu adresu.

39 So. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL. 60SO.S

I
t:

Fr»«^ Zogas. Prudent

Passbook Savings 
AH accounts com- 
pe'!-d?d daHy —

: ,x.^

|gg

AND LOAN ASSOCIATION
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO, ILLINOIS B0532 
PHONE: 2S4-M7S

w>,»

jamas Bario ^sulfatas. Tie ir dar 
kiti vartojami vaistai gali kie
tinti vidurius. Tada jokios prie
monės nepadės, kol liausimės to
kias medžiagas nuolat į savo žar
nas kimšę.

Trecias atvejis kada pacientas 
turi kietus vidurius, kai jis per
ilgai guli sėdi bei kitaip ilsisi, 
sirgdama at nesirgdamas. Kai 
žmogus sumenksta, susilpsta, ar 
kai ima1 možino-opiumo turin
čius vaistus dėl skausmo ar ko
sulio numalšinimo. Tada jo vi
duriai sukietėja.

Ketvirtas atvejis kietų vidu
riu apturėjimui, tai liga, vadina
ma žarnų jautrumu (irritable, 
colon). Tada pacientas sakosi 
turis kietus ir sausus vidurius, 
paviršiuje padengtus gleivėmis 
(mucus). Tokie net grynas glei
ves išspaudžia. Tai nuolatinėje 
Įtampoje ir nuolatiniame skobu- 
tume gyvenančių žmonių liga. 
Tokie iš seno įpratimo veik sto
vėdama užkanda ką nors per

ekstra systoles pamiršti.
Kita širdies netvarkingumo 

rūšis yra paroksizminė tachycar
dia. Priežastis nežinoma. Ji reiš
kiasi staigiu širdies mušimų pa
greitėjimu iki 160 per minutę. 
Ners tos atakos dažnai sukelia 
didelį susirūpinimą, dažniausiais 
atvejais jos bendros sveikatos 
nepaveikia ir nėra kliūtis ilgam i 
gyvenimui. Juos paprastai ga
lima sustabdyti spaudžiant akių 
obuolėlius arba karotidinę arte
riją (tos arterijos yra po smak
ru).

Iš kitos pusės yra asmenų su 
perdaug lėtu pulsu — nuo 40 iki 
50. Tokias pulso ratas dažnai

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas g
j POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

B E D R U S K 0 S Į
SKieti viršeliai — S4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai, 3

I
 Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- g 

vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai | 
ir kit j

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. į
Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

aiškinti tokią tiesą. Imant liuo- 
suojančius vaistus bei‘ klizmas 
— enemas dažniau negu kartą 
per tris dienas, atpratiname 
žarnas nuo jų pačių darbo. Ta-: 
da jos užmiega, jų sienelėse esą 
raumenys liaunasi dirbę. Visas 
tuštinimosi darbas tada atiten
ka liuosuojamiems vaistams. Jie 
sustabdo maisto ir skysčių gė
rimasi i kraują: pagausėja tada 
skysčių kiekis žarnose — taip 
ima žarnos tuštintis vaistų pa
galba, Tada žarnų sienelių rau
menys, tarsi anie tinginiai dar
bininkai paplūdimyje, lyg mur
ma: Tegul tos piliulės, tos ene-j 
mos dirba... mes patysosime...” j pusryčius bei pietus — ir lekia

Taip nutinka ir su žarnomis,ji darbą, iokie paprastai nekrei- 
kai jų raumenys nedirba, priJ Pia dėmesio į- atsiradusį žarnos 
pranta prie liuosuojančiojo vais-Į nor? tuštintis. Tokie žmonės ne
to ir ilgainiui ima jo neklau- ^auso daugelio įsakymų, o taip 
syti, nejudėti vaistui juo jaudi- Pat ir žarm? tuštinimosi noro, 
pant. Ypač taip dažnai atsitin- ’ 0 kai užeina tokiems liuosų vi- 
ka imant vaista. vadinama Ex-, dusi«i laikotarpis, gali prisidėti 
lax. Tas vaistas turi savyje! virusinis, bakterinis ar kitoks 
liuosuojančia vidurius medžią-į toksinis žarnų uždegimas 
gą - phenolphtaleiną. Prie pa- enteritis. Tada prisieina vartoti 
starojo vaisto kaip tik ir pri- į Placl°s apimties antibiotmius 
pranta viduriai ir ima neveikti. I vaistus. Turintiems jautrias 

i žarnas (irritable colon) gydyto-
Ir nelaksatyvai gali kietinti Į jas randa skausmingumą kairia- 

vidurius į me pjiv0 šone, apatinėj jo da-
Kitas vidurių sukietėjimo at-jl^jo- Ten pat esti pračiuopia- 

vejis: kada sukietėja paciento ma sąstorėjusi — susitraukusi 
viduriai visai nevartojant laksa-j s^°ro^ žarna. Išeinamoji žarna 
tyvų. j tokiais atvejais paprastai esti

Tada gydytojas turi sužinoti, tuščia su keliais gabaliukais mėš- 
kokius kitus vaistus pacientas ^°- 
ima. k'uris jo vidurius kietina. 
štai keletas tų vaistų, kurie kie
tina žmogaus žarnas: 1. prieš 
aukšta kraujospūdį vartojamie
ji vaistai (Inversine, Ansolysen, 
Ecolio, Ostensin ir kiti vadi
namieji “gnglionic blocking 
agents”). Taip pat ir visokie 
stropino turintieji vaistai kieti
na vidurius. Dar prieš skrandžio 
sunkos pakeltą rūgštingumą var
tojamieji vaistai: tie, kurie ne
susigeria į kraują — Aluminum 
hydroxide gel, aluminum phos- 
prate gel, Calcium carbonate 
(kreida), dar įvairūs nuo skaus
mo vaistai — analgetikai, dar 
K-Ray švietimui vidurių varto-’

Apie penktąją kietų vidurių 
priežastį — sekantį kartą.

Pasiskaityti. Richard Cuter: 
Your Food and Your Health, Har
per and Pow, Publishers.

SESUO PAVADAVO
— Kaip tai yra: Vakar ištekė

jai ir šiandien atėjai j darbą?
— Mano vyras užsimanė va

žiuoti j burleską, o aš ten jau esti 
buvusi, tai pasiunčiau savo se
serį.

: I'-imOS* Klr,rtVIENO 
)AP.<C ŽMOGAUS 
j Č'lt. 'iClULlS

Also, Savings Bonds are easy and 
automatic. All you do is fill out a 
little card throng aPayroIl Savings 
Plan where you work. And then 
you sit back and forget ’em while 
the money piles up.

And if you just a little aside

< If your Bonds are lost, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
without cost

So there’s no risk.
Toucan even cash in the Bonds 

whenever you need to, for an 
emergency.

does it for you. It’s some
thing like setting up extra

Think about Savings Bonds for 
your retirement.

One S 25 Bond a month would 
a PrettJ" g°o^ -start

It’s not only a way to.
insure money for retirement 

It> a way to insure
tax oa interesu Tmrement

fed the pinch.
And you don’t have to muster 

up any willpower to save every

-■». s

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

US. C FPiwt Mt par W SSs
Ff B 6 k xwwwurf M • pwMic wMkTh.

Pup—fwunt of the Treasury The Arfvertiikoc ComwSL

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, HL 60608
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ALFONSAS NAKAS

Detroitiečiai minėjo Vasario šešioliktąją
(Tęsinys)

Dvi ilgos kalbos iškilmių rituale

Visa patriotinė visuomenė rin
kosi trečiai valandai į Merey ko
legijos McAuley auditoriją. Sa
lėje, kuri talpina apie 800, su
skaičiau beveik 700 žmonių. Jų 

ztarpe buvo studentų, daug vi
durinių mokyklų jaunimo, daug 
mažamečių su motinomis.

Kazys Veikutis, Dloco pirmi
ninkas, poros minučių žodžiu mi
nėjimą pradėjo. Į garbės prezi
diumą jis pakvietė LB Detroi
to apyl. v-bos pirmininką Joną 
Gaižutį, buv. Lietuvos respbli- 
kos minister} pirmininką ir ge
nerolą Joną Černių, kiin. Valterį 
Stanevičių; JAV kongresmaną 
John D. Dingell (jis vėliau atė
jo, kaip tik laiku pasakyti kal-

i ko ir Algirdo Ambrosės išrūpin- 
I tą Michigan© seimelio (Michi
gan Legislature) priimtą rezo- 

j liuciją Lietuvos laisvės reikalu 
j (Res. No. 350), perskaitė Rūta 
Januškaitė.

Tikra staigmena buvo JAV 
j kongresmano (iš Michigano 16- 
! to distrikto), lietuvių bičiulio ir 
į gerai žinančio Rytų Europos pro- 
' blemas John D. Dingell kalba.
Jis gan sparčiai kalbėjo ištisas 
19 (devyniolika!) minučių. Jo 
kalba buvo perdėm politinė, per
dėm aštri, perdėm antisovietinė. 
Mažiausia 5, gal ir 6, kartus jis 
buvo nutrauktas karštų prita- 
rančių publikos katučių. Bet... 
kai “po visam” nuėjau už scenos 
kalbos kopiją gauti spaudai, tai 
kongresmanas išsigynė, sakyda
mas, jog jis viską ex promptu,

Amerikiečiu pramogai yra statomi nedideli, vte*>c žmogaus povandeniniai laivai, kurie kainuoja 
apie 15,0X1 doleriu.

tuviu sanhūrius. suvažia imus, l 
konferencijas. Albinas G imba-i 
ragis yra nuveikęs daug darbų, 
kurie paprastai neišeina Į viršų, 
bet lieka susirašinėjimo bylose, | 
protokolų užrašuose, manifestų I 
tekstuose, proklamacijose. Jis! 
yra, lyg Urugvajaus lietuvių vi-į 
suomeninio ir politinio darbo 
“drauska” ir “motoras”.

Gabus žurnalistas pradeda pa
sirodyti mūsų spaudoje 1929 m. 
Per “Argentinos Naujienas” ir 
vėliau rašo visoje Pietų Ameri- Į 
kos spaudoje bei į Chicagos j 
“Naujienas” ir Kauno “Lietu-į 
vos Žinias”.

1930 m. kaip redakcijos ko-! 
misijos narys su J. Lazdausku-1 
Toliušiu ir Vladų Veseliauskuj 
redaguoja “Naująją Bangą", 
1934 m. leido ir redagavo “Išva
kares”, nuo 1948—1951 m. lei-i 
džia ir redakuoja “Pietų Ameri- į 
kos Lietuvį”.

bą), pagrindinį kalbėtoją Kęs
tutį Miklą, Altos direktorę Elz
bietą Paurazienę ir programos 
vadovą Rimą Sukauską.

Vos septynias minutes pavė
lavus, iš pradžių programa vys
tėsi labai sklandžiai ir greitai 
Organizacijų atstovai sunešė vė
liavas. Reginai Sližytei akompa
nuojant, visa publika sugiedojo 
JAV himną. Kun. V. Stanevi
čius pasimeldė. Pagerbti žuvu
sieji už Lietuvos laisvę ir vėlia
vos vėl išneštos. Gubernatoriaus 
W. G. Milliken proklamaciją per
skaitė stud. Ona Valytė. Mero R. 
S. Gribbs proklomaciją (staig
mena!) skaitė jo 14-metų duktė 
Paula Gribbs (tai mano aprašy
tos delegacijos pas merą lanky
mosi išdava: R. Sukausko kvie
timą Mr. Gribbs priėmė ir at
siuntė savo šeimos narę!). Pro
gramoj niekur neskelbtą, pasku
tinėmis dienomis Algio Zaparac-

jog nieko rašte neturįs...
Vėliau, kai po K. Miklo kal

bos buvo priimtos rezoliucijos 
ir Mr. Dingell asmeniškai sutiko 
įteikti jas JAV prezidentui bei 
valstybės sekretoriui, jis buvo 
apdovanotas “Lithuania 700 
years” knyga. (O p-lė Gribbs, 
tėvo proglamaciją perskaičiusi, 
dovanų gavo dr. J. Savojo kny
gą “War against Good in Lithua
nia”).

Pagaliau buvo pagrindinio kal
bėtojo Kęstučio Kosto Miklo ly
giai 45 minučių paskaita, čia tu
riu geriausią progą atitaisyti tai, 
ką Naujienų vasario 5 d. laidoje 
sujaukiau. Prisipažįstu, jog tai 
buvo grynai mano padaryta klai
da, LE 36-tu tomu naudojantis. 
Keletą pirmųjų K. Miklo-Mikla- 
ševičiaus biografijos eilučių per
skaitęs ir tai, kas būtiniausia, 
užrašęs, vėliau (nė pats nežinau, 
kaip ten atsitiko?) perėjau prie

apačioj talpinamos Juozo Miklo- 
vo biografijos ir paskutinio vi
suomeninės veiklos nuopelnus 
Niujorke priskyriau K. Miklui. 
Štai, svarbiausios Kęstučio Mik
lo biografinės žinios. Gimęs 1922 
m. Raseinių aps. 1941 m. baigęs 
Kauno Aušros berniukų g-ją, 
VU studijavęs dramą. 1943-44 
m. Vilniaus liaudies ansamblio, 
o Vokietijoje Lietuvių tautinio 
ir Dainavos ansamblių adminis
tratorius. Niujorke nuo 1949 m. 
Čia (Adelphi kolegijoj) baigęs 
mechaninės inžinerijos mokslus. 
LB Niujorko apygardos kultū
ros ir švietimo vadovas 1965-67 
m. Nuo 1967 m. LB Tarybos na
rys, o nuo' 1968 m. PLB ryši
ninkas prie Vliko. Skautų ir Ral
fo veikėjas, spaudos bendradar
bis. Nuo 1969 m. Batuno vyk
domasis pirmininkas. Už bio
grafinių žinių sumaišymą, abu 
paliestuosius asmenis atsiprašau.

viena ukrainiečių veikėja ir du 
latvių atstovai.

Savo užrašuose nebesurasda
mas, kurioje vietoje tatai buvo 
atlikta, Čia noriu paminėti ir dar 
vienos grupės pristatymą. Ri
mas Bukauskas perskaitė visų 
Detroite gyvenančių Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų-savanorių 
pavardes, štai jos, alfabeto tvar
ka: Kazys Daugvydas, Silves

tras Grušnius, Petras Koncė, 
Viktoras Kriščiūnevičius, Povi
las Leleika, dr. Vincas Misiulis, 
Jurgis Mitkus, Kostas Mykolai
tis, Jonas Rauba ir Bronius Ta- 
tarūnas. Tai labai gražus ren
gėjų gestas, ką patvirtino ir en
tuziastiški publikos plojimai. 
Ateity sveikinami savanoriai tu
rėtų būti pakviečiami ir pasiro
dyti scenoje. (b. d.)

ALBINO GUMBARAGIO SUKAKTUVĖS
60 mėty amžiaus ir 40 mėty visuomeninio darbo

mmiIK«IIIimilSimiSlI£!££E££££EZI

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliu. 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Kalbant apie paskaitą, turė
čiau prelegentą gerokai pakriti
kuoti, nepaisant, kad ir jis bene 
5 kartus buvo plojimais nutrauk
tas. Tik reportažo apimtis ne
leidžia į detales eiti, nes ir taip 
turiu dar daug pasakyti. Viena 
būtinai turiu priminti, nes liau
dis, ir ypač jaunimas reikalauja, 
kad" pasakyčiau: paskaita ma
žiausiai 15 minučių buvo per- 
ilga. Manau, kad tai ne tiek 
prelegento, kiek Dloco vadovy
bės kaltė, nes kvietėjų pareiga, 
bent jau savam kalbėtojui, nu
statyti laiko ribą iš anksto. Da
bar abi kalbos (kongresmano J. 
D. Dingell ir K. Miklo) užtruko 
64 minutes, o visa minėjimo pir
moji dalis, Įprastai vadinama iš
kilminguoju aktu, pareikalavo 
dviejų valandų laiko.

, Pačiame gale publikai buvo 
pristatyti kitų tautybių atsto-

Prieš 40 metų, vos 20 metų 
amžiaus studentas Albinas Gum- 
baragis 1929 m. pradžioje iš sa
vo numylėtos Tėvynės atvyko Į 
šį mažai žinomą tolimą Urugva
jų ir iki šiai dienai liko visiems 
malonus ir ištikimas visuomeni
ninkas, žurnalistas, draugas ir 
puikios šeimos vadas.

Iš Ukmergės gimnazijos at
vykęs Į Urugvajų nuo pirmų die
nų įsijungė į lietuvių kultūrinį 
judėjimą. Su prieš jį atvyku
siais tautiečiais: Pr. Vikoniu, 
Miku Krasinsku, J. Mikloviu- 
Daukšiu, J. Kapočium (L. Enci
klopedijos leidėju), J. Kaseliu,' 
F. Budreika, F. Matuliu ir kitais, Į 
kūrė organizacijas ir ruošė pir
muosius parengimus su meninė
mis programomis. Rengė pirmas 
šiame krašte lietuvių gegužines- 
piknikus, kuriuose dalyvauja se
niausiai atvykę į Urugvajų lie
tuviai : Vincentas Milkintis su 
žmona, Alfonsas Lengvenis su 
žmona, Augustas Šmitas, Jurgis 
Klimas, Anupras Velžys- ir Lu- 
cinas, — visi atvyks prieš 1923 
m. ir po jų vėliau: Martynas Da
gys, Juozas Ramonas, Pranas 
Ūselis, Bolis Žuklys, Juozas Pai- 
čius, Petras žukelis, Romas Ma-

jūną perka ir siuntinėja į Vokie
tiją badaujantiems lietuviams 
kavos pupelių maišelius ir rieba
lų dėžutes.

A. Gumbaragiui pradėjus veik
ti krašto .politikos sferose ir pri
klausant prie Nacional Indepen
dente politinės partijos, 1946 m. 
jis išstatomas kandidatu į par
lamentą. Niekad nepamiršda
mas Lietuvos, ypatingai tragiš
ku metu jai praradus laisvę, rū
pinosi, kad Urugvajaus sostinėj 
jos vardu būtų pavadinta viena 
gatvė “Lituanica”. Po didelių pa
stangų tuometinio Savivaldybos 
nariui Hugo Prato dėka, jam 
padedant, Pr. Vikonio, J. Laz- 
dausko-Toliušio, M. Krasinsko 
ir J. Babiliaus parašais paduo
tasis prašymas burmistrui, pa
tenkinamas ir gauname Lietuvos 
vardu gatvę, kuri iki šiol egzis
tuoja.

1959 m. Albino Gumbaragio 
ir kanadiečio Petro Petručio pa
stangomis suorganizuojama JAV 
lietuvių krepšininkų, American- 
Lituanian komanda, triumfališ- 
kiems debiutams po Lotynų 
Ameriką.

Pradėjus ruošti Pietų Ameri
kos Lietuvių Kongresą, A. Gum-

Daug metų kaip A. Gumbara- 
gis bendradarbiauja ispanų 
spaudoje: didžiausiame Monte
video dienraštyje “El Plata” ir 
“El Pais”. Jo metriniai straips
niai eina editorialų puslapyje at
žymėtomis raidėmis beldžiantis 
į pasaulio sąžinę, ieškant užta
rimo kenčiančiai Lietuvai.

Rankraštyje turi parašęs isto
rinį veikalą, pavadintą “Urugva
jaus Lietuviai”, kuris apima nuo 
pirmojo lietuvio įkėlusio koją į 
Urugvajų iki 1950 metų.

šių metu kovo 1 diena mūsų 
prieteliui Albinui Gumbaragiui 
sukako 60 metų amžiaus. Ne
įmanoma trumpame rašinyje 
apibūdinti Albino Gumbaragio 
nuveikti darbai, bet nors ir šio
mis sintetiškomis linijomis per
bėgus, linkime, kad jo gyveni
mo knygos lapai dar dvigubai 
praturtėtų ir kad jos nauji pus
lapiai dar turtingesniais taptų, 
kaip ir tie šešiasdešimt užver
stųjų.
Montevideo-Uruguay /

Juozas M. Miklovis Daukšys

Egzotiniu šokiy specialistė Lynn Fair, 
i9 metu, praktikuojasi Floridos par

ke. St. Petersburg*.

Teisėjas Hoffman 
paskyrė bausmes

“Septynių” byla baigėsi. 
Penktadienį teisėjas Hoffman 
paskyrė bausme penkiems jų, 
kuriuos prisaikdintieji tarėjai 
(jury) rado nusikaltusiais, at
seit, pažeidusiais Įstatymą, 
draudžianti atvvkus i kita val
stiją kurstyti riaušes. Nusikal- 
tusiems teisėjas paskyrė po 
penkis metus kalėjimo ir su
mokėti po penkis tūkstančius 
dolerių. Be to, dar turės su
mokėti 855,000 įvairiu išlaidu.

v V w

Nuteistiesiems buvo leista 
pasisakyti. Kaip ir teismo me
tu, taip ir savo paskutini žodį 
tardami, jie laikėsi arogantiš- 
kai, niekino teismą ir teisėją, 
bei teigė, kad jie suras teisybę 
gatvių demonstracijose, ku
rioms vadovauja jaunimas.

------------- ..................................................... ............................................................    n ,.r- --------------------- -------------—

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
L Rinkinys lietuvišky liaudies 

yra šios dainos ir gaidos:
1. Tegu giria Šlamščia, 

ūžia, tra-ta-ta
2. Suktinis I
3. Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis

dainelių ir šokiy, 16 psl. Rinkinyl®

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarė1!

10. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00.
2- Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psl.

Šiuos gaidų ir dainy rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čeki arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašoma išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasigsti tokiu adresu:

NAUJIENOS

vai-svečiai. Deja, teatsilankė tik

and Loan Association

UP TO 
§20,000.

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tnes. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

^SAFETY OF^ 
TOUR SAVINGS

C % PER ANNUM %% PER annum

OF $5000 OR MORE ON CERTIFICATES
ON CERTIFICATES OF $1000

2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ij % PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

5 PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

E % PER ANNUM 

1 ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

tūlis, Stasys Maisandukas, Al
fonsas Puodžiūnas, Jonas Nau
jokaitis, Juozas Nausėda, Juo
zas' Fokas, Antanas Dambraus- j gatas ar spaudos atstovas, 
kas su sesute Elena, Ona Virbi- 
laitė-Jakubauskienė, Elena Hor- 
naitė-Miklovienė ir kiti.

Įsisteigus 1928 m. Pietų Ame
rikos Lietuvių Ekonominei Kul
tūros D-jai, (dabartinei Urūg. 
Liet. Kultūros D-jai), A. Gum- 
baragis greit išrenkamas jos val
dybos sekretorium, ir tai vietai 
kelis kartus perrenkamas. Vėliau 
savo gabumu ir energijos dėka, 
kaip organizatorius įkuria kitas 
organizacijas, kuriose buvo vi
sad išrenkamas jų valdybon, už
imdamas pirmininko ar sekre
toriaus postą.

Pirmuose Urug. Liet, parengi
muose su menine programa, kaip 
“Vergijos Griuvėsiuose”, Kup
rotas Oželis, “Amerika Pirtyje”. 
Albinas Gumbaragis režisavo, ar 
vaidino svarbiausiose rolėse.

1935 m. pirmą kartą Urugva
juje jo dėka per radijo stotį 
Jackson C. X. 8 nuskambėjo lie
tuviškas žodis su daina, kur 
A. Gumbaragis skaitė paskaitą: 
“Vokiečiai ties Lietuvos slenks
čiu”.

Lietuvą okupavus Sovietams 
1942 m., vedė platų susirašinėji
mą su pasitraukusiais tautiečiais 
į Austriją, Angliją ir Australi
ją, duodamas jiems sveikus ir 
viltingus patarimus, o pasikvie
tęs į talką geraširdį Vladą Vi-

baragis aktyviai dalyvauja juo
se: Argentinoje, Brazilijoje ir 
Urugvajuj, kaip draugijų dele-

Išgyvenęs virš 40 metų Uru
gvajuje, surado gerų ir nuošir
džių draugų vietos krašto žymių 
spaudos veteranų, politikų, pro
fesionalų ir valdžios vyrų tarpe, 
net tokių kaip: “El Plata” dien
raščio direktorius Dr. Andres 
Ramirez, “El Pais” dienraščio 
direktorius Dr. Eduardo Rodri- 
guez Larreta, “La Tribūna Po
pular” dienraščio vyt. redakto
rius Don Carlos Basan, “EI Dia” 
dienraščio vyr. redaktorius Dr. 
Jose Pereyra Conalez ir Dr. Ro
mulo Botto, publicistas Jose Pe
dro Martinez Bersetche, radijo 
stoties SODRE direktorius Don 
Roberto Fontana, radijo stoties 
“Carve” komentatorius Don Ed
mundo Miler, radijo stoties “La 
voz del aire”, komentatorius. Sr. 
Pedro Puch, parlamentarai: Dr. 
Lauro Cruz Coeyenola, Dr. Emilio 
Frugoni, Urugvajaus Socialistų 
Partijos kūrėjas ir jos lyderis 
Dr. Antonio Gailinai, senatoriai: 
Dr. Amador Sanchez, .Dr. Javier . 
Barrios Amorin, Dr. Gustavo Į 
Gailinai, Dr. Washington Bel- t 
tran, Dr. Dardo Regules, Vidaus I 
Reikalų ministeris Adolfo Teje- | 
ra, Respub. prezidentas Sr. Da- ( 
niel Fernandez Crespo ir daugel I 
kitų žymiausių šios valstybės | 
mūsų antrosios tėvynės vyrų.

Daug važinėja J didesnius lie- j

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

GERIAUSIA DOVANAKNYGA
$5.00
$3.00
$2.00

$12.00
$4.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t, 336 psL
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
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 VEIKLA.

154 psl
7. Prof. V. Biržiška, ’SENŲJŲ

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. ........  $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
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 psl.................. ....
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.................
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. :
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ.
18. ~ ‘

$1.50

$3.00 
$5.00 
$2.00

$6.00 
$3.00

$4.00 
$2.00 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00236 psl..........

Kipr’s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.
310 psl. ........... . .................... '........................................

19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.
angliškai.

20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANkŪŠ/biografija. 294'psL
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl.............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.............

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

$1.00

$4.00
$4.00
$2.50
$6.00

M

1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608
—’

3 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— TUESDAY, FEBRUARY 24, 1970



PALAIDI VELNIAI
Klaikūs vaizdai bolševikams Rytprūsius užėmusN A y A O H M © S

TNE UTHUANLAN DAILY NEWS

Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co., Inc.
So- Halsted Street, Chicago, |||. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Ratos:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims menesiams _______
vienam menesiui_________$l-5(

Kanadoje:
metams_________________$18.00
pusei metų ____________  $10.00
vienam mėnesiui __ _____ $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday Užsieniuose:
metams________________ $21.00
pusei metų ____________  $11.00
vienam mėnesiui_________ $2.50

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams .... .............   $18.00
pusei metų ......    $10.00
trims mėnesiams __ __ . ... $5.50
vienam menesiui______  $2.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Tele! HAymarket 1-8100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

Kitose JAV vietose:
oieums------------------------$16.00
pusei metą___________ _ $8.50

NAUJIENĄ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo
9 vai. ryto iki 5 vai vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Vokietijos sienų klausimas
Vakarų Vokietijos vadinamasis “tiesimas tiltų į rytų 

Europą” susiduria su rimtomis kliūtimis: būtent su ga
lutiniu sienų nustatymu. Iš vienos pusės rytų Vokietija 
reikalauja, kad Bonna ją pripažintų kaipo visiškai nepri
klausomą valstybę, iš kitos pusės — Lenkija būtinai nori 
išgauti iš Willy Brandt vyriausybės faktiško ir juridinio 
Oderio - Neissės linijos pripažinimo. Vadinasi, “visiems 
laikams” atsižadėjimo nuo tos anksčiau Vokietijai pri
klausiusios teritorijos, kuri po antrojo pasaulinio karo 
atiteko Lenkijai.

Kol kas “nesuminkštino” nei Lenkijos, nei komunis
tinės Rytų Vokietijos Willy Brandto užtikrinimas, jog 
Vakarų Vokietija jokiu būdu nevartos jėgos sienų klau
simui išspręsti. Atrodė tada, kad kanclerio Brandto pa
stangos, susijusios “su tiltų tiesimu”, bus nesėkmingos. 
Tiek Gomulka, tiek Ulbrichtas pirmoje eilėje reikalavo iš 
Bonuos ‘‘pripažinimo”, kad būtų galima pradėti derybas 
ekonominiais klausimais. Pagaliau jie sutiko derybas 
pradėti, bet pareiškė, jog derybose pirmiausia turės būti 
svarstomas “pripažinimo” klausimas.

mūsiškių niekas neištarė nė žo
džio. Mano vyras krito pirma
sis. Jis tuojau pat mirė. Išgąs
tis ir skausmas man atėmė są
monę. Aš pervirtau ir jie ma
ne palaikė lavonu. Iš devynio
likos asmenų aš tik viena išli
kau nesužeista”.

Ji vėliau sutiko vėl kitus pa
bėgėlius: “...pėsčiomis, giliu 
sniegu pasiekėme Fuchsbergą. 
Čia buvo kaip ir visur kitur: 
mus visa?- išprievartavo, pir
miausia jaunąsias moteris. 
Seewalde mums padarė kūno 
kratą ir visa ką iki šiol buvome 
išsaugoję, dabar atrado ir atė
mė. Tenkinomės, kad dar 
mums drabužius nenuvilko. 
Naktimis ateidavo kareiviai ir 
kišeninėmis lemputėmis pasi
šviesdami išsirinkdavo moteris. 
Kurios priešinosi, buvo tol mu
šamos, kol pasiduodavo. Pas
kui mus pėsčiomis atvarė į 
Kussen, kur radome tikrą pra
garą. Maistas, kokį gavome at
vykę į vietą, buvo blogas. Ru
sai davė kiek miltų tik toms 
moterims, kurios jiems dirbo.

Apie tris savaites ištvėrėme 
toje vietoje ir apsisprendėme 
slaptai pabėgti. Aš buvau pir
mųjų pabėgusių tarpe. Mes at
vykome iki Rautenbergo, kur 
mums pasisekė pasislėpti. Mū
sų buvo apie 35 asmenys. Atsi- 
likusiuosius rusai pasivijo. Iš 
savo slėptuvės matėme, kaip 
rusai juos pliekė. Po kelių die
nų badas mus išvijo ko nors 
valgomo ieškotis. Beieškodami 
viename aptvare netoli namo 
radome keturis vokiečius ka
reivius spygliuotomis vielomis

Nepasirašęs Rytprūsių vo
kietis “Abentpost” laikraštyje 
aprašo, ką teko pergyventi 
prieš 25 metus “pergalingajai 
raudonajai armijai” atėjus:

1945 metų sausio 12 d. sovie
tų divizijos išsilaužė iš Vislos 
upėš tiltgalio prie Baranovo ir 
užėmė vokiečių pozicijas, šar
vuočiai greitai artėjo prie Si
lezijos sienų. Sekančią dieną 
rusai puolė Rytprūsius.

Sausio mėnesio pabaigoje mi
lijonai žmonių iš miestų ir kai
mų pavieniui ir voromis pasiju
dino bėgti j Vakarus. Dauge
liui bėgimas pasisekė, bet dau
gelį rusai pasivijo. Tuomet 
pergyventos kančios ir tragedi
jos yra pavaizduotos daugybė
se pranešimų.

Moteris M. iš Sambijos kai
mo Ottenhagen su kitais kaimo 
gyventojais važiavo į Vakarus 
keturiuose vežimuose. Juos pa
sivijo mažieji rusų daliniai, ku
rie juos sustabdė ir pareikala
vo atiduoti laikrodėlius ir ba
tus. Vieną važiuojanti jie nu
šovė. Pagaliau šie kaimiečiai 
turėjo savo vežimus apleisti.

Ji toliau pasakoja: “... ėjo
me pėsčiomis toliau, kol kitę 
pabėgėlių grupę susitikome, 
jrie kurios ir mes prisijungė
me. Mūsų pasidarė 19 asmenų 
ir 4 mažų vaikų grupė.

Mus pasivijo kiti rusai, ku
rie mus apiplėšė, atėmė ranki
nukus, čemodanus, kailinius ir 
visus ryšulius, viską sumesda
ma ant savo motorvežimių. Vi
sa tai vyko tiek greitai, kad 
mes vargiai begalėjome ir susi
vokti. Dabar jie mums įsakė 
išsirikiuoti — sušaudymui! Iš

Būdinga yra tai, jog ir Amerikoje gyveną lenkai pra
dėjo smarkią akciją, kad Oderio - Neissės linija būtų ga
lutinai pripažinta. Vokiečių “Abendpost” rašo, jog tuo 
reikalu lenkai kreipėsi Į Senato užsienio reikalų komitetą, 
kuris griežtai atsisakęs Oderio - Neissės klausimą liesti. 
Girdi, tai esąs Europos sienų nustatymo klausimas, ku
ris galėsiąs būti išspręstas tik bendroje taikos konferen
cijoje.

Ta proga senatorius Fulbright priminė Potsdamo 
sutarti, kurioje yra aiškiai pasakyta, jog vokiečių rytų 
sienos (atseit, lenkų vakarų sienos) galutinai turės būti 
nustatytos taikos'konferencijoje. Savo laiku Amerikos 
valstybės sekretorius George C. Marshall ir Anglijos už
sienio reikalų ministeris Ernest Bevin primygtinai reika
lavę grąžinti Vokietijai rytų Pomeraniją Brandenbturgą 
bei žemutinę ir vidurinę Sileziją. Tą reikalavimą jie iš
kėlę “Keturių Didžiųjų” konferencijose, kurios 1947 m. 
buvo laikomas Maskvoje ir Londone.

Amerikos lenkų pareiškimas, kurį pasirašė dr. Mar
tha Garstka, ypač kreipiamas i senatorius, Fulbright ir 
mažumos vadą Scott. Jie graudenami tuoj imtis žygių, 
kad Washingtono valdžia nedelsdama pripažintų Oderio - 
- Neissės liniją. Esą, tolimesnis vilkinimas galįs neigia-

mai atsiliepti į tarptautinę padėtį. Be to, tas dokumentas 
kaltina prezidento Nixono vyriausybę, kad ji menamai 
paveikusi Vakarų Vokietijos kanclerį Willy Brandtą. Pa- 

| veikusi ta prasme, jog pastarasis nebevykdęs savo pasi
žadėjimo pripažinti Oderio - Neissės liniją.

Nieko nepešę Užsienio reikalų komitete, kuriam va
dovauja senatorius Fulbright, lenkai pradėjo naują ak
ciją: jų spauda ragina skaitytojus “spausti” senatorius 
ir Atstovų Rūmų narius, kad jie priverstų valdžią pripa-

■ žinti Oderio - Neissės siena. V
Maža to, lenkai kreipėsi ir į didžiąsias televizijos sto

tis, norėdami gauti sutikimą propagandai už Oderio - 
Neissės linijos pripažinimą. Kaip atrodo, tų stočių vado
vybės tokio sutikimo nedavė.

Nesigilinant į klausimą, teisingai ar neteisingai yra 
nustatyta Oderio - Neissės linija, vis dėlto pravartu pa
žymėti vienas labai būdingas dalykas: net laisvojoje 
Amerikoje gyveną lenkai reikalauja tos linijos pripažini- 

i mo. Vadinasi, jie reikalauja, kad Lenkijai būtų pripa
žinta dar visai neseniai buvusi Vokietijos teritorija. Tuo 
tarpu jie visiškai neužsimena apie tai, kaip Lenkija buvo 
Sovietų Sąjungos apiplėšta, kaip Maskva pasisavino di
džiulius lenkams priklausiusius plotus.

krūvon surištus. Jų lavonai bu- Į visur pasitikdavo būriai lenkų 
vo baisiai sužaloti. bernų, vokiečių, šautuvais gink-

Kita pabėgėlė Sophie J. su luotų, kurie naikino pakriku- 
savo šeima gyvenusi Turėk ap
skrityje, vakarinėj Lenkijoj. 
Sausio 18 d. jie išbėgo, bet il
gai netrukus kelias buvo lenkų 
partizanų, pagaliau sovietų 
tankų apsuptas ir atkirstas.

“... numetus miglos bombas 
kilo baisi panika. Toje dirbti
noje migloje prasidėjo visuoti
nės skerdynės, plėšimai ir prie
vartavimai. Girdėti buvo riks
mai, šaudymai, prievartauja
mų' moterų klyksmai ir kūdi
kių bei senųjų žmonių pagal
bos šauksmai.

Aš ir mano šeima pasisakė
me esę iš Rytų varu atvaryti 
darbininkai, todėl galėjome iš 
to raganų katilo ištrūkti, bet 
ką pamatėme, to mums užte
ko. Ant vieno sunkvežimio sė
dėjo sena furija (ragana), kai
liniais apsivilkusi, palaidais 
plaukais. Kareiviai visą laiką 
prie jos vilko tempė jaunas 
moteris su mažais vaikais. Se
nė plėšė vaikus joms iš rankų 
ir jų galvas skaldė į vežimo 
briauną. Jų motinas kareiviai 
vilko šalin ir piktnaudojo.

Naktį praleidome drebėda
mi viename miško sargo name. 
Nakties metu parėjo ten gyve
nusios šeimos sūnus, lenkas, 
vogtais daiktais apsikrovęs. Jis 
papasakojo, kad lavonai buvo 
suvilkti į krūvą, apipilti benzi
nu ir padegti. Mes nesame tiek 
kvaili, kaip Hitleris”, jis pasa
kė nusišypsojęs.

Iš čia pėsčiomis lėtai grįžo
me atgal į savo gimtinę. Visur, 
mišku skvnimuose rasdavome 
nužudytų kareivių ir civilių,

Prie Nova Scotia kranty sudužo Liberijos tanklaivis "Arrow", nafta pasipylė į jūrą. Naftai su-| 
rinkti naudojama nauja medžiaga, kurios karoliukai- išbarstyti ant vandens, sugeria alyvą, o vė-j 
liau yra kartu su ja sudeginami. Apačioje pademonstruojamas ty karoti ūky naudojimas. Van4 

duo, išskyrus nekenksmingus pelenus, lieka švarus.

sius (vokiečius) ir girdavosi, 
kiek kuris jau nužudęs ir kaip 
juds kankinęs.”

LIETUVIŲ IR LATVIŲ 
ŽMONIŠKUMAS.

Bendrame skausmo ir negai
lestingumo vaizde tačiau ne
trūko ir paguodžiančių pro
švaisčių; žinoma, jų nedažnai 
tegalima rasti. Labai plačiai iš
giriamas lietuvių ir latvių žmo
niškumas. Vienas Gumbinės 
gyventojas B. L. pasakoja apie 
laikus, kokius jis su kitais išli
kusiais vokiečiais turėjo per
gyventi rusų valdžioje.

“Aš esu daugiau, kaip šimtą 
kartų buvęs Lietuvoje ir Lat
vijoje. Tai buvo elgetavimo 
kelionės, kurias mes vokiečiai 
turėjome daryti, norėdami iš
likti gyvi. Mes važiuodavome 
nelegaliai keleiviniais ir preki
niais traukiniais; kas ant laip
tų įsikibę, kas ant stogų atsi
gulę, o prekiniuose pasislėpę 
už katilų anglyse, už dčžių ir 
ryšulių. Važiavome vasarą ir 
važiavome žiemą smarkiems 
šalčiams esant. Mums šalo ran
kos, kojos, bet turėjome iš
tverti, kad nepastebėtų ir ne
atrastų.

Tie važiavimai buvo žaidi
mas su mirtimi. Tačiau kiek
vieną kartą, kai pas tuos drau
gingus žmomes sočiai pavalgy- 
davau, išvykstant jie man vi
suomet apsčiai duodavo dova
nu. Lietuviai ir latviai mums 
gelbėjo, kur tik galėdami, nors 
rusai sunkiomis bausmėmis 
grasindami jiems tatai uždrau-

I 
dė! Jie turėjo skaitytis su ga-l 
limomis pinigų baudomis irt 
baimė būti ištremtiems į Sibi-I 
rą. Nepaisant to, jie niekuo-! 
met mūsų neatsiėmė, kiek tiki 
kartų į jų duris pasibeldėme.l 
Mes juos atsimename su dėldn-| 
gurnu ir niekuomet nepamir-l 
Šime”.

Automobilių paroda
šeštadienį Chicagos amfite

atre prasidėjo automobilių pa
roda, kuri tęsis devynias die
nas. Apie 500 įvairios rūšies 
automobilių išstatyta parodoje, 
Amerikoje ir užsienyje gamin
tų. Užsienio firmos (29 jų) 
šiemet užima parodoje dau
giau vietos, negu kada nors. 
General Motors, Fordas, Chrys
ler ir American Motors turi 
naujų modelių.

BRANGI SAULĖ-
— Kaip patiko atostogos Flo- i 

ridoj ?
. — Viskas gerai, tik už saulės f 
spindulius teko brangiau mokė- | 
tt

ŪAKbO ŽMOGAUS
JKAuGAb IK BIČIULIS

SOS - jachta 
istorijos

VL. BAKCNAS

“Gulbė” skėsta 
vandenyse 

v

Tokia grubi pastaba “Dir- 
voje” apie Kr. Plonaičio išsilavinimą ir jo i 
lietuvybę manyje sukėlė abejonių, ar Kin- I 
tų pradžios mokykla kartais nebuvo gėrės- ! 
nė už daugelį mūsų lietuviškųjų mokyklų, 
kuriose klaipėdiškiai mokiniai toli gražu 
lietuvių kalbos nepramokdavo tiek, kiek 
tai buvo pasiekęs toje vokiečių mokykloje 
Kristupas Plonaitis. Kaip lietuvis, Kristu
pas Plonaitis dar, galima sakyti, būdamas 
“vaikigaliu” — 1923 metais aktyviai daly
vavo Klaipėdos sukilime, už ką yra apdo
vanotas sukilėlio medaliu.

Aš niekada nesu suabejojęs Kristupo 
Plonaičio jūriniais — buriavimo sporto su
gebėjimais. lygiai kaip ir jo lietuviškumu.

Apie 1878 m. kažkokia mažlietuvių de
legacija lankėsi Berlyne, norėdama pasi
kalbėti su kaizeriu ir reikalauti lietuvių 
kalbos dėstymo krašto mokyklose. Delega
cijoje matome ir tūlą Jurgį Plonaitį... Ir 
jei neklystu, tai šitų Plonaičių — “Dirvo
je” tituluotų “gefreilerių” — tėvas buvo iš 
Kintų kaimo, kur Kristupas, anot “Dirvos”, 
kiek apsiprato su žvejų valtimis”...

Kristupo kiek vyresnis brolis, Jurgis, 
baigęs tą pačią Kintų vokiečių pradžios 
mokyklą, ir lygiai puikiai kalbėjęs ir rašęs

lietuviškai, ekonominius mokslus studija- i 
ves Karaliaučiuje, Lietuvos laikais be per- j 
traukos dalyvavęs lietuvių politinėje ko
voje su vokiečių partijomis, buvęs Žemės 
Banko Klaipėdoje vicedirektorium, rodos, 
dar ir dabar yra išlikęs Klaipėdos krašte. 
Jis, Jurgis, mažiau domėjosi sportu — jo 
dėmesys buvo nukreiptas į kovą su vokiš- 
kuo j u nacionalsocializmu ir dėl to jis ma
žiau bendravo “Budžio” darbuose, bet ir
gi kaip, “apsipratęs su žvejų valtimis”, 
dalyvavo “Gulbės” įguloje ir kelionėse.

Vis dar, pagal tą patį K. Mažono tei
gimą, “kredito” reikia Kintų vokiškajai 
mokyklai duoti dar ir už tai, kad Kr. Plo
naitis tik su tos mokyklos diplomu buvo 
Martyno Reišio banke atsakomingu tarnau
toju, savo dalimi tvarkančiu ar kontroliuo
jančiu banko finansines operacijas.

Lietuviškoje veikloje Kr. Plonaitį suti
kau jūrų skautų eilėse, kur jis buvo laivo 
“Budys” vadu — kapitonu, kai būdavome 
jūroje; krante jis buvo darbų ir planų va
dovu; asmeniškuose, visai privačiuose 
santykiuose jis turėjo savo draugus ar prie- 
telius. Jokiu atveju nei jis mane, nei aš jį 
nelaikėme prieteliais (kaip kad K. Mažonas 
mėgino įpiršti “Dirvoje”, išskyrus, kiek 
tai lietė laivo “Budys” skautišką tarnybą.

Kaip ir su K. Mažonų, taip ir su Kr. Plo- 
l naičiu mane tampriau suartino Lietuvos li
kimas, nes ir Kr. Plonaitis, ėjęs atsakingas 
pareigas Klaipėdos uoste paskutiniaisiais 
metais, liko Klaipėdoje, turėdamas vilties 
pasprukti net ir iš vokiškojo košmaro, nes

jo žmona buvo švedė (buvusio Lietuvos 
garbės generalinio konsulo Gothenburge 
duktė), išmokusi puikiai lietuviškai (iš ko 
“Dirvoje” pasišaipyta — pastabėlė “sic”).

Tarpininkaujant Švedijos Užsienių Rei
kalų Ministerijai — Plonaičiams pavyko 
gauti leidimą išvykti iš Vokietijos ir jie 
1942 m. persikėlė į Švediją, kur ir dabar 
tebegyvena. Rodos, dabar “Dirvoje” taip 
sumenkintam Kr. Plonaičiui ir šeimai iš
vykstant švedijon — K. Mažonas savo na
muose surengė išleistuves, galiausia net 
paly’dėjo į geležinkelio stotį... Bet, pame
nu, mudu su Kristupu tada atsisveikinome 
viename vokiečių bare, teišlenkdami po 
porą stiklų prancūziško vyno — ir tai buvo 
viskas.

CIGARO AUDRA BALNO FORMOS 
KEPURĖJE

Niekaip negaliu suprasti, kaip K. Ma- 
žonui dabar galėjo ateiti mintis “Dirvoje” 
suniekinti pavyzdingus Klaipėdos krašto 
lietuvius — brolius Kristupą ir Jurgį Plona-i 
čius, kuriuos jis pats kvietė savo jachtos 
įgulon, darydamas dideles keliones su 
“Gulbe” — Kopenhagon, Oslo, Gothenburg 
ir pagaliau — net Londonan... Ir tik dėl 
to, kad kas nors Kr. Plonaitį pavadino 
“Gulbės” kapitonu!

“Dirvoje” apie juodu vienoje vietoje 
taip rašoma: “... abu pasipuošė vokiškos 
išvaizdos balno kepurėmis, su mūsų klubo 
ženklu; visur rodydavosi su cigarais dan
tyse ir savo išdidžia laikysena stengėsi imi

tuoti vokiečių gefreiterius (pabraukimas 
mano V. B.)”. Bet kažkodėl K. Mažonas 
praleido progą pastebėti, kad jo ir visų 
musų buriuotojų mėgiamas Bernardas 
Buntinas “Dirvos” Nr. 79 tilpusioje nuo^ 
traukoje (su K. Mažonų ant “Gulbės” de
nio vienos kelionės metu) taip pat dėvi 
“vokiškos išvaizdos balno kepures”. Tur 
būt, Bernardas neimitavo “gefreitorių” 
tik dėl to, kad buvo be cigaro dantyse... 
Bet Kristupas Plonaitis — Klaipėdos suki
lėlis, Gedimino ordino kavalierius, Lietu
vos — Vokietijos sutartyje numatytos pilie
tybės (po Klaipėdos krašto užgrobimo 1939 
m.) okupavimo eigoje gavęs Lietuvos pi
liečio liudijimą At. 1 . (ir jo brolis Jurgis) 
jam (K. Mažonui) ir B. Buntinui sudarę 
net kiek nepatogumo, dėl to, kad dėvėjo 
“vokiškos išvaizdos balno kepures” (kokią 
dėvėjo ir B. Buntinas) ir “... visur rody
davosi su cigarais dantyse... ko neda
rė B. Buntinas (po tiek daug metų dabai* 
nepamenu ar B. Buntinas iš viso rūkė ar ne 
V. B.).

Dabar prie paties reikalo, gal trumpiai!, 
negu jame dalyvavusių asmenų apbraižoje.

K. Mažono, Lietuvos buriavimo sporto 
pionieriaus ir reprezentanto, — “tulžies iš
siliejimą” “Dirvoje” iššaukė mano trum
pa žinutė “Naujienų” 1969 m. 194 Nr. Ten 
savo straipsnio “Savi ir svetimi — iš arti ir 
toli” pastaboje (kaip dabar paaiškėjo iš 
K. Mažono kandaus straipsnio “Dirvoje”) 
padariau klaidą rašydamas, kad iš Lon
dono gavau laišką, kurio vokas ir lapai

dėvi Royal Thames Yacht Club ne tik em
blemą— antspaudą, bet ir pilną' adresą. 
Rašo, taip tada “Naujinenose” pastebėjau, 
“... anos “Gulbės” kelionės kapitonas 

j Kristupas Plonaitis... “Hier ist der Hund 
■ begraben”.... Toje žinutėje K. Mažoną pa
minėjau tik kaip jachtos “Gulbės” savinin
ką, o Kr. Plonaitį pavadinau jachtos kapi
tonu. Pasirodė, kad mano buvo padaryta 
klaida, nes K. Mažonas buvo ne tik jachtos 
savininkas, bet ir vadovas — kapitonas. 
Tikrumoje, jachtos jokių kapitonų neturi 
ir tokio titulo neturi teisės savintis nei K. 
Plonaitis, nei K. Mažonas. «

Lietuvos buriavimo sporto taisyklės ir 
statutas buvo pritaikytas Vokietijos (dau
giau ar mažiau) tokiems nuostatams, ku
riuos jachtos “vyriausia galva” — beveik 
be išimties savininkas vadinamas ne kapi
tonu bet — jachtos vadovu. Tokiu buvo K. 
Mažonas jachtos “Gulbė” atveju, kurios 
jis buvo ne tik savininkas, bet ir,vadovas 
jos kelionėse. Todėl kapitono titulas (Eu
ropoje priklausąs tik komercinio laivo va
dovui) netinka nei K. Mažonui, nei Kr. 
Plonaičiui. Bet liaudies šnektoje mes jau
nieji tada (1927 - 1935 m.) valties, jach
tos ar kulerio vadovą tik ir vadindavome 
“laivo kapitonu”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienraštį “N a u j i e i a
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ANNA BALKH
JCIŲ, AUSŲ, NOSIKS

RezidL telef.: WAIbreok 5*5076
1A JU in __ 1 ___e. Inasuieii nuo iu lki iz vai. ryto, I 

quo 7 iki 9 vai. v&k. Treč. ntderyt*. I 
Ligonius j3{MTTUQD4i tlJkb SUSUkljUTUS*

Rez. tel. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR. S. Bitas
Telef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai, 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

tuiute kiek aukščiau p 
i taip ir pajunti atgi 
se sąnariuose. Man 
kad šie metai bus ge 

au paskelbtų už pernykščius.
davė Stepas Į ti iki pavasario. O kai pavasari 

Palauskas $5.00, Adam Berna-irio nuotaikos papučia, tai pa-i 
dišius — $5.00 Vasaitis — But-isijudina naujas gyvybės ratas, 
kus — $5.00, Kazys Šimkus $10. Į kurs žiemą buvo sustingęs 
00, B. Naudažas $2.00 Stasys šią žiemą daug įvairių atsili- 
Ivanauskas $3.00, Juozas Kali-Į kasių knygų ir raštų perskai-1 
nauskas $2.00 ir Vaclovas Dum_ čiau.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad, penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Keli pažadėjo duoti. Jie bū
tų davę, bet pinigų su savim 
neturėjo. Man atrodo, kad ga
lėsiu sudaryti šimtinę, jau ne
daug tetrūksta. Man būtų sma
gu, jeigu galėčiau nunešti cice- 
riečių visą šimtinę ir pakloti 
Altui ant stalo. Aš žinau, kad 
jiems pinigai labai reikalingi, 
nes be pinigo nieko negalima 
padaryti.

Cicerą j e šalčiai dar spau
džia, bet aš savo kauluose jau

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27u9 W. 51 st STREET

Tol.: GR 6-2400
vxl. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
i—4, /—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

p. Šileikis, o. p.
VpC ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
vAp Aparatai - Protezai, Med. Ban- 

dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir L L

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieiLais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rč St., Chicago, ill. 60629 
Telef^ PRospect 6-5084

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

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

VaL:. pirmad., ketvirtad. 5-8 yal. vak., 
antrad., penktad. 1-^-4 popiet.

Apdraustas perkrausimas 
iš įvairiv atstumu/

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS 
2047 W. 67th PL WAlbrook 5-8063

Tikėjausi daugiau per
skaityti, bet tas laikas vis dėlto 
yra trumpas. Kai neturiu lai
ko, tai gerą knygą arba rim
tesnį straipsnį atidedu kitai 
dienai, o labai dažnai kitai sa
vaitei. O kai praeina kelios sa
vaitės, tai nei neapsižiūri, kad 
jau praėjo ir ištisi metai.

Skaičiau seną Dr. Karaliaus 
knygą apie sveikatą. Priėjau 
išvados, kad jis vis dėlto buvo 
geras gydytojas. Prieš 40 metų 
jo rašyti patarimai dar ir šian
dien galioja. Kartais iš senos 
knygos gali ištraukti daugiau 
pamokinimų, negu iš labai jau 
moderniškos. Kaip naują me
ną, taip ir naujas knygas turi 
atspėti, ką rašytojas norėjo 
parašyti, arba menininkas nu
piešti. Seniau žmonės kitaip ra
šydavo. Jie rašydavo supranta
mai. Perskaitai jų knygą, tai 
žinai apie ką jis rašo.

Pradėjau aukų sąrašu, o bai
giu Dr. Karalium. Man atrodo, 

;kad yra mažai žmonių, kurie 
jį prisimena. O savo laiku jis 
buvo pagarsėjęs visoje Chica- 
goje. O kiek jis naudingų kny
gų buvo parašęs. Jos dar ir šian
dien Įdomios. Kazys P. Deveikis

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GtLINYCIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
Call and ask for EDIE BURBULIS

Moterim*, kurios negali apsispręsti ar nešioti ilgus ar trumpus rū
bus, medy kūrėjai sugalvojo kompromisą. Kairėje Londono mad^ 
saliorto pademonstruotas kailinis apsiaustas, kurio apačią galima neš 
sunkiai nuimti ar vėl uždėti. Dešinėje — tos pačios medžiagos dve

jopo ilgio rūbai.

a n n i n nz i? n n i v r A In V 1 V WBDUlnur

PHOTOGRAPHER
norite nuotraukomis įamžinti savo 

ar kitas šeimos šventes, tai 
mūsų virš 30 metų paty- 

studiją. Darbą atlieka 
rrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AUS CANDID PHOTO'S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

(PUTRAMENTAS)
Liaksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlė* ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlom Avė. — 586-1228

TĖVAS IR SŪNUS

Juozas Račius (klaidingai 
paskelbta Juozas Račiūnas) iš 
Los Angeles — $5.00.

Visiems rinkėjams ir auko
tojams reiškiame nuoširdų 
ačiū.

Susirinkimų ir parengimų

jKomifeto vardu
Algirdas Budreckas

— Chicagos Lietuvi y Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, vasario 25 d., 8 vai. vak. 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 W. 43 
St Nariai prašomi atsilankyti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rašt.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

‘NAUJlENU.Msr

Dešimt Metu Mirties Sukaktis

ROŽĖ ;ienr

MARQUETTE FUNERAL HOME 
I;/ 2533 W. 71st Street
tx Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

WESTERN AYR

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, Hi. 6G618 Tel. 525-0952

Ofiso te!.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR 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 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai.
' Trečiadieniais uždaryta, i mil............ n i‘ 'n m

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PC’SLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofiso telef.: 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St.
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

PASKUTINĖ NAUJIENA

19” TV H2495:

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is WOPA, 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—U 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tel.: HEmlock 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

t pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

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

Every tree, every shrub, 
and afi oar wildlife depend on 

you to help prevent 
forest fires. So please follow 

Stnoke/t ABCs: Always 
hold matches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead cot.

Piešte! Only woo can 
prevent forest fires

Aukos Dr. P.
Grigaičio paminklui

Be jau paskelbtos sumos dr. 
Pijaus Grigaičio paminklui sta
tyti, yra gautos dar šios aukos, 
kurias surinko J. Novogrods- 
kas iš Toronto, Kanados.

Aukojo: V. ir J. Dagiliai iš 
Toronto — $5.00, -M. F. Yokuby- 
nienė iš Toronto — $5.00, O. 
Indrelienė iš Toronto — $5.00, 
J. šarapnickas iš St. Cathari
ne, Ca. — $10.00, P. Dauginis iš 
St. Catharine, Ca. $5.00 ir K. 
Lukoševičius iš Hamiltono, Ca.
— $5.00. Viso $35.00. Mrs. E. 
Petraitis (Willow Springs, III.) 
surinktos aukos: Agnes Alexan
der (Chicagos) — $5.00, A. ir J. 
Petraitis (Willow Springs, III.)
— $5.00, Mr. ir Mrs. Algird Bra
zis (Justice, Ill.) — $10.00. Viso 
$20.00 Aukojo Mr. George ir 
Barbara Stungis iš Chicagos — 
$10.00, F. Mituza iš Hartford, — 
$2.00, P. Linkevičius iš Roches
ter, 5J. Y. —. $10.00 J. Lekas iš 
Chicagos — $5.00 J. Kapačins- 
kas iš Chicagos — $10.00, Lithu
anian Alliance of America, 
New York — $100.00, J. Viliu- 
šis iš Montreal, Canada — $10. 
00, J. Vilimas iš Chicagos — 
$5.00, J. Kanašius iš Chicagos
— §7.00. Z. Valavičius iš Chi
cagos — $2.00. Per J. Kutrų iš 
Los Angeles gauta auka Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klubo 
(Los Angeles) — $10.00, K. P. 
Deveikis iš Cicero surinko — 
$89.00. Aukos gautos iš: J. F. 
Gribauskas — $25.00, J. Damb- 
rose —$5.00, V. A. Gailius — 
$5.00, C. Genis — $5.00, B. 
Grehiiauskas — $4.00, J. Gied
raitis — $5.00, J. Raciborskas
— $5.00, K.. P. Deveikis —$10.00 
ir J. Skorubskas — $25.00. Per 
A. Ambrose aukojo Pranas Na- 
vakauskas iš Chicagos — $5.00.

Anksčiau paskelbtų aukų 
buvo — $4.190.»l.

Iš viso dr. Pijaus Grigaičio 
paminklui statyti aukų yra 
gauta — $1515.84.

Ona Vilius iš Floridos surin
ko aukų — $53.84. Aukojo: J. 
Paniška — $33.81. Jonas ir Ti
le Pabarškai — $5.00, Jonas ir 
Frances Sinkai (klaidingai pa
skelbta — širkai) — $5.00 ir 
Antanas ir Ona Viliai — $10.00. 
Visi aukotojai iš Frloridos.

Praeitą seki 
inėjo savo girminėjo 

toj, 
žė 
3808 S. 
nės savo
gimtadienis bi 
mesnis, nes vis

enį Jonas 
tadienį, o ry- 

, vas. 25 d., Ro- 
nė, gyvenanti 

Y A 7 - 8660, mi- 
enj. šių metų 

is daug links- 
mato, kad Ro

žė po sunkios operacijos ir 
griežtų gydytojo instrukcijų, 
vis dėlto jau baigia taisytis ir 
pamažu Įsitraukia Į visuomeni
ni lietuvių gyvenimą.

Sveikiname Rožę, gimtadie
nio proga ir linkime jai tvirtai 
atsistoti ant kojų. Naujienietis

MARCELA SNYDER

Pagal tėvus Diglaitė

Gyv. 1403 Lacey Ave., Lislie, III.

Mirė 1960 m. vasario 24 d. 
Gimusi Lietuvoje, Kretingos 
aps., Veviržėnų parapijoj, Me
lagių kaime.

Palaidota 1960 m. vasario 27 
d. Lietuvių Tautinėse kapinėse.

Paliko nuliūdę: Vyras Kazi
mieras, sūnus Kazimieras, mar
ti Leona ir jų sūnus Kazimie
ras, duktė Stella, jos vyras 
Jimmie McPhillips ir jų sūnūs 
Jimmie ir Scotty, sesers sūnus 
kun. Jonas Pakalniškis, Brook
lyn. N. Y. Lietuvoje liko se
serys ir švogeris John Pakal
niškis ir daug kitų giminių, 
draugų bei pažįstamų.

Mes Tavęs, mūsų Brangiau
sioji žmona ir Motina, niekad 
neužmirsime. Tu pas mus jau 
nebesugriši, bet mes. anksčiau 
ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūnie Tau lengva ši žemelė!

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnus, duktė ir 

kiti giminės.

ANTANAS MAKSVYTIS
Gyv> 1423 So. 50 Ct^ Cicero, Illinois

Mirė 1970 m. vasario 22 d., 11 vai. ryto, sulaukęs senatvės. Gimęs 
Lietuvoje, Šakių aps., Lukšių par., šunkarių km.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Ona (Valančiūtė), brolis Domininkas, bro

lių vaikai — Salomėja Maksvytytė, Joseph ir Frank Maksvytis su šei
momis bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko brolis Juozas ir brolių vaikai.
Priklausė Šv. Vardo Draugijai.
Kūnas pašarvotas Vasaitis - Butkus koplyčioje, 1446 So. 50th 

Avenue, Cicerb.
Trečiadienį, vasario 25 dieną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš ko

plyčios į § Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Antano Maksvyčio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: *
Žmona, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Vasaitis - Butkus. Tel. OL 2-1003.

PETRONĖLĖ GAILUS
Noreikaitė

Mirė 1970 m. vasario 21 dieną. Gimusi Lietuvoje, Kėdainių aps- 11 
krityje.

Amerikoje išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: vyras Kazimieras, du sūnūs — Walter, jo žmona 

Regina ir ThomaSj 6 anūkai ir kiti giminės, draugai bei pažetami.
Priklausė Susivienijimo Lietuvių Romos Katalikų 48 kuopai ir 

Amžinojo Rožančiaus Draugijai.
Kūnas ; ašarvotas A. Petkaus ir Sūnaus koplyčioje, 1410 So. 50 | 

Avenue. Cicero.
Vietoje gėlių pageidauja aukoti šv. Mišioms.
Trečiadieni, vasario 25 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

į šv. Antano parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus laido
jama Lietuvių Sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronėlės Gailus giminės, draugai ir pažįstami nuošir
džiai kviečiami, dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai A. Petkus ir Sūnus. Tel. 863-2108.

MAŠINOMS VIETA
REpublic 7-8600 REpubEc 7-8601

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuviy direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-J003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

BMaaara*i l. iimeiw

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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1$ kairės: Kazimieras Ba’tramaitis, Balzako Lietuviu Kultūros Muziejaus meno reikalu 
direktorius, ir Donaldas Petkus, laidotuviy namu (2533 W. 71st St.) direktorius, kuris 
vasario 15 d. Baizeko Lietuviu Kultūros Muz’eįaus bibliotekos reikalams paaukojo $200 ir 

pasižadėjo ateityje muzie.aus biblioteką remti.

HBL.P WANTED — MALI 
Darbin mky RtHcia

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

MACHINE SHOP
EXPERIENCED OR TRAINEES 

2nd SHIFT
Immediate openings for experienced machinists 

in the following areas:
• SHEET METAL WORKERS
• BORING MILLS-LARGE
• ENGINE LATHES
» TURRET LATHES
• CHUCKING MACHINES
• PIPE FITTERS

• TURRET LATHES-LARGE
• HAND SCREW MACHINES
• HAND MILLING MACHINES
• UNIVERSAL MILLING

MACHINES

In addition to exsellent wages, we provide many benefits, includ
ing PREE INSURANCE COVERING YOU AND YOUR 

DEPENDENTS.

APPLY IN PERSON
OUR NEW OFFICE LOCATION

40th Place & So. Kedzie

“DAINAVOS” SUKAKTUVĖS retą rašė dramaturgas A. Kai
rys.

Nevienas Amerikos Lietuvių bu ir įrėžė gilią vagą į Ameri- 
choras ar meno ansamblis yra kos lietuvių istoriją, 
sulaukęs ilgo amžiaus ir atli-j Čikagos lietuvių organizuo- 
kęs daug reikšmingų darbų, ta-įjamam Vasario 16 minėjime 
čiau “Dainavos” ansamblio ju-jl945 metais, kada gimė “Dai- 
biliejus — 25 meti] sukaktis nava”, meninę programą atli- 
įdomi ir tuo, kad jis buvo įsteig-jko Sasnausko vyrų choras, 1947 
tas vadinamųjų dypukų darjmetais— Birutės choras. Po to, 
\ okietijos stovykloje, o ciajtrejis metus dainavo Lietuvių Į 
Amerikoje vėl atsikūrė, nesu-1 Vyčių choras, o nuo 1953 metui 
byrėjo kaip daugelis kitų sto-!Čikagos Lietuvių Tarybos nuo- 
vyklinių pagalbininku ir meni-
jomis jėgomis atliko daug darinių programų išpildytojo tapo 
---------------------- :------------- -— “Dainavos” ansamblis, net 16
AR JŪSŲ

DIRBTINIAI DANTYS
SUPASI, SLIDINĖJA, KRENTA?

Jei nori būti užtikrintas ir saugus, tik 
pabarstvk FASTEETH ant plokštelių 
— jos laiko dantis stipriau. Neturi 
testinio klijų skonio. Gerai tinkan
čios plokštelės yra svarbios svei
katai. Lankyk reguliariai savo dan
tų gydytoją. Įsigykite FASTEETH 
kiekvienoje vietoje, kur yra parduo
dami vaistai.

—■—<-—“--------- ‘———.
Federalinio ir valstijos pajamų 

mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo inrormaciįos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

į C L 4-2390 i

metų be jokio atlyginimo dai
navęs Čikagos minėjimuose, 
dar iš savo narių surinkdamas 

įaukų Lietuvos laisvinimo dar- 
ibams.

šiais metais “Dainavos” cho
ro Vasario 16 d. minėjime ne
buvo dėl rimtų priežasčių. Cho
ras intensyviai rengiasi savo 
jubiliejaus paminėjimui. Apie 
tai spaudai papasakojo ansam
blio vadovybė. susikvietusi 

’spaudos ir radijo atstovus 
[“Dainavos” mecenatų dr. Le-j 
ono ir Irenos Kriaučeliūnų na-! 
imuose. Palos Parke. Ansamb
lio pirm. Alfonsas Alčiauskas, 
[Aleksas Smilga ir dirigentas 
Petras Armonas papasakojo, 
jog jubiliejaus minėjimas susi- 
jdės iš dviejų dalių. Pirmoji! 
[dalis susidės iš Religinio kon
certo, kuris įvyks kovo 15 die-

A. & L. INSURANCE & REALTY
A. LAURAITIS 

INCOME TAX
4545 So., ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange Įstaigoj)
Pigūs automobilių draudimai.

na, 3 vai. šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčioje ir naujos opere
tės premjeros, kuri Įvyks atei
nančiais metais. Abiejų minė
jimo dalių atskyrimas geroku 
laiko tarpu padarytas dėl atei
nančios Dainų šventės, kuriai 
“Dainava” turės irgi pasirengti.

Naujoji operetė rašoma mu- 
muko B. Budriūno ir darbas jau 
gerokai pažengęs Į prieki. Jau 
žinoma, kad parašytos dalys, 
ekspertų nuomone, yra pui- 

Įkios ir garantuotai patiks mū- 
Isų šio muzikos žanro pasiilgu
siai visuomenei. Operetės lib-

“Dainavos” gimtadienis išei
na liepos 4 d. JAV Nepriklau
somybės šventėj, tačiau religi
nis koncertas Įvyks- jau kovo 
15 d., nes vasarų choro nariai 
irgi turi teisę atostogauti, kaip 
ir visi dirbantieji. Koncerto 
programų sudarys choro, solis
tų ir instrumentalistu kūriniai. 
Bus atliekami šie kūriniai: VI. 
Jakubėno “De profundis”, č. 
Sasnausko “Requiem”, J. Stro- 
lios “Marija”, J. Žilevičiaus 
“Maldavimas”, B. Budriūno 
“Dievo Motina”, J. Kačinsko 
“Didis galingas”, J. Strolios 
“Tremtinio giesmė”. Progra
moje dalyvauja: “Dainavos” 
choras, Marytė Mondeikaitė- 
Kutz, P. Matiukas ir solistai: 
Prudencija • Bičkiehė, Roma 
Mastienė, Jonas Vaznelis. Bus 
duetų, solo giesmių ir vargonų 
solo.

“Dainavos” ansamblis kvie
čia visa visuomenę ir Į VI. Ra
mojaus knygos pristatymą, ku
ris pyks kovo 6 d. penktadieni, 
8 vai. vakare Jaunimo Centro 
apatinėje salėje, šią knygą 
apie Lietuvos partizanų kovas 
autorius yra dedikavęs “Dai
navai”. Programoje dalyvaus 
kun. J. Kubilius S. J., kuris kal
bės apie rezistenciją ir aktorius 
A. Dikinis skaitys partizanų 
poezijos.

Spaudos bendradarbių’ pasi
kalbėjimas su “Dainavos” va
dovais baigėsi prie p. p. Kriau
čeliūnų vaišingo stalo, kur da
lyviai ilgai sveikino jubiliejų 
švenčianti ansambli .ir linkėjo 
daug darbingu metu. A. P.

Apskrities ligoninės krizė
Cook apskrities ligoninės ad

ministratoriaus, dr. Robert 
Freeark. patvarkymas, kad li
goninė bepriims tik išimtinus 
ligonius, atsidūrusius kritiško-

________________________________________________________ je padėtyje (pvz. sužeistus ar

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

----------------------------- ---------------------------------------------------------------- ' • ,

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS

kitokios avarijos ištiktus), su
kėlė aliarmą, šaukiamas ne
paprastas tos ligoninės vadovy
bės komisijos susirinkimas. Tos 
komisijos narys Wilkins pa
reiškė, jog dr. Freeark pasitei
sinimas, kad tą patvarkymą jis 
padaręs del neturėjimo tinka
mo ligoninės štabo, esąs nepa
grįstas. Girdi, kaltas ne ligo
ninės štabas, bet netinkamas 
ligoninės administravimas. Dr. 
Freeark turįs būti pašalintas ir 
jo vieton paskirtas kompeten- 
tingesnis asmuo.

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

■ -r--- —.......    j. m ninui _hut   1
HIGH RATES — PAID QUARTERLY

5%
Passbooks

5'/2%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

6% 
$5,000 minimum 

2 year certificate

5%% 
$1,000 minimum 

1 year certificate
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

“Septynių” agitatorių advo
katas William M. Kunstler pa
sakė kalbą Northwestern uni
versiteto Rebecca Crown cent
ro salėje. Kalbėjo jis apie ’‘sep
tynių” bylą, pasmerkdamas 
teisėją ir bendrai teismo siste
mą. pabrėždamas, kad “kiek
vienas turi teisę kelti revoliuci-

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION >£
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632 1300 jaunuolių tuoj po tOS kal-

---- ------ ..............  1.1 i .. . * įjos “revoliuciją sukelti”: jie
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CRANE Co.
An Equal Opportunity Employer

SCREW MACHINE 
OPERATORS

EXPERIENCED
SCREW MACHINE OPERATORS

to set-up and run Davenport 
Machines.

Overtime, bonus and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY
543-4455

TRUCK BODY REPAIRMEN 
Experienced in truck and trailer re

pair work. 
Union scale.

T. H. RYAN CARTAGE
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

SCREW MACHINE 
TRAINEES

Young men wanted to learn metal wor
king trade. Will train High School 
graduates with mechanical aptitude to 
operate Davenport Screw Machines 

and others multiple spindel 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY 
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-4455

Finishing Room Help in -Woodworking 
Plant for 

SPRAYERS. FILLERS 
AND SANDERS

Will train. 50 hours week. Paid hol- 
days, vacations and other benefits. 

GLOBE CABINET CO.
315 No. RACINE AVE. 

Phone TA 9-4045

LIFT TRUCK 
MECHANICS

Steady work.
Paid holidays. Vacation.

656-2998

BAG MACHINE 
OPERATORS 

Experienced. Potdevin. 
Highest nay in area. 

ST. CLARE MFG. CO.
120 — 25 Avenue 

BELWOOD U/LINOIS 
Tel. 544-8800

DIESEL MECHANIC 
ALSO 

MECHANICS HELPER, 
who know truck servicing. Steady 

work. Good starting salary.
Apolv in person

Spa DON BRATT 
ALL AMERICAN TRANSPORT 

3260 So. DAMEN AVE.

pradėjo demonstruoti ir daužy
ti langus. Apskaičiuojama, kad 
nuostoliu padaryta už $25,000. 
Keli jaunuoliai suimti.

Chieages oro valytojas 
žada kada nors pajudėt 
Mero Daley naujai paskirta

sis Chicagos oro teršimo konU 
rolės komisionierius Wallace 
Poston ketvirtadienį pirmų 
kartą helikopteriu buvo pasi
kėlęs viršum miesto ir grįžęs 
sakėsi pastebėjęs “bent tuzinų 
oro švaros nuostatų pažeidi- 

..M mų . x
“Kai pasikcli viršun, pama

tai. kokia didelė yra ši proble
ma”, pasakė jis, pridurdamas: 
“Aš manau, kad mes galėsime 
išdirbti techniką prieš pažeidė
jus. Niekas negali pasakyti,

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reikia

SECRETARY
Secretary needed in our Loop office, 
It. shorthand and typing nec., exc. 

starting salary, fringe benefits.
37 hr. week.
Mr. VISSER 
236-8477

PATIKIMA NAMU ŠEIMININKĖ. 
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje. 
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—-12 ir 5 metų. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti. 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

skelbėjo saskaiton vakarais. 
Tel. (312) 835-1759.

GENERAL OFFICE
vor Dress Manufacturer. Good typist. 
High School graduate. Will train 
dictaphone and switchboard. Varied 

duties. Insurance. Benefits.
37Vz hours week.

HERBERT LEVY. INC.
325 W. JACKSON

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

NAUJI BUTAI PRIE EŽERO 
PIGIAUSIOMIS NUOMOMIS 

CHICAGOJE
Gražus, erdvūs ir modernūs 2 mieg. 
butai tik 139 dol., 3 mieg. — 160 dol. 
artimoje Chicagos šiaurėje, arti pa
plūdimių. parkų, ligoniniu, geru krau
tuvių, puikios transportacijos. Privati 
apsauga, keltuvai, šilima, nemokamos 

dujos virimui, parkinimas ir kita.
Skambinti 275-6877 arba 

atvykite į
NORTH EASTWOOD SHORES 

APARTMENTS 
850 W. EASTWOOD AVE. 

(4635 North)
Gyvenkite moderniai su puikiomis 

šeimomis.
Skambinkite 275^877 dabar.!

KAMBARYS SU VIRTUVĖS PRIVI
LEGIJOMIS.

6620 So. MOZART AVE.
Tel. WA 5-8824

kuomet mes pajudėsime”. Tuo 
tarpu jis pasinaudosiąs polici
jos ir gaisrininkų helikopteriais 
kartkartėmis pasidairyti van
dens ir oro teršimo.

TRUMPAI

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS HXITEMS TERMINAMS 
IR 2EMA1S NUOŠIMČIAIS MENES1NLALS LSSLMOKĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACUŲ, KREIPKITĖS I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZAN AIISK A St prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAVIMUI — N OTARI AT A S — 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 • NOT ARIAT AS

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

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 925^Otb

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.
V ILL A-WEST,

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

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

SI UNTINI Al
I LIETUVA

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

e"*-“.....

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

>........... ... ....................r...........
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namlk automobi- 
z \hų, gyvybės, svei-
Į katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, IVz auto garažas. S22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas-gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45.000.

10 KAMBARIU MŪRINIS. 2 vo
nios, 2 virtuvės. 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 6 ir 
3 ksTnh.. garažas Arti musu. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų. Marquette Parke. $26,950.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-720C

PERKAME. PARDUODAME, MAI- 
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

NORVILĄ
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2659 WEST 59th STREET
PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

(■SXMSBEB'KffKBXlE&HeKS

A. T V i R A S 
LAIKRODŽIAI IR B RAN GENYS t S 

Pardavimai ir Taisymas
Ž644 WEST STREET 

TeU REpubllc
18918881 SBIOOSeai;

e-

— Marida Miškinienė, 3951 
S. Campbell St., savo velionių' 
vyro ir sūnaus Kazimierų Miš
kinių Sr. ir Jr. vardu, per p. 
John Evans paaukojo 100 dol. 
lietuviško koplytstulpio New 
Yorke priežiūrai ir apsodini
mui gėlėmis. Koplytstulpis 
stovi buvusios pasaulinės pa
rodos aikštėje, kur dabar Įreng
tas gražus parkas. Pinigai per
siųsti inž. K. Miklui, koplytstul
pio priežiūros komiteto pirmi
ninkui New Yorke.

— Stabdant infliaciją, naudo
kitės Naujienų patarnavimu. Jei 
turite ką parduoti, pirkti ar iš
nuomoti, ieškote darbo, darbi
ninko ar asmens, skambinkite 
Naujienoms, 421-6100. čia skel
bimai yra trumpi, ryškūs ir aiš
kūs, todėl net neieškant yra pa
matomi. Naujienos, — geriau
sias laikraštis skaitymui ir skel
bimams.

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
sų rūsiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i 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

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

I LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės j

z WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

A. ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute
kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

NAUJIENAS




