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VAITIS PIRMASĮŽENGĖ Į TARPTAUTINĘ PARODĄ
OSAKA. — Vėjuotas, lietingas oras pakenkė Japonijos tarp

tautinei parodai Expo-70 ir lankytojų skaičius pirmomis dieno
mis buvo mažesnis, negu tikėtasi. Sekmadienį per parodos paviljo
nus perėjo 275,000 žmonių. Pats pirmasis Į parodą Įėjo Čikagos 
lietuvis Al Valtis, žinomas demokratų partijos veikėjas, orkestro 
dalyvis. Japonijoje jis jau buvo žinomas kaip pirmasis tarptau
tinių parodų lankytojas. Jis pirmas įžengė Į parodą Seattle, New 
Yorke ir j Montrealyje buvusią Expo-67. Dar New Yorke Al 
Vaitis, prieš kiek laiko pakeitęs pavardę Į Al Carter, gavo parodos 
Įžengimui bilietą nr. 000001. Al Vaitis-Carter, kaip pagarsėjęs 
parodų lankytojas, buvo pakviestas dalyvauti Expo-70 atidarymo 
cerepionijose.
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SUKILĘ JURININKAI PAGROBĖ LAIVA
C 4-

WASHINGTONAS. — Gynybos departamentas paskelbė, 
kad amerikiečių prekinis laivas, kuris vežė amuniciją į Tailan
diją, pasuko i Kambodijos vandenis ir ten sustojo. Manoma, kad 
laive Įvyko sukilimas ir įgulos dalis privertė kapitoną pakeisti 
laivo kryptį. Laive “Columbia Eagle” buvo 39 jūreiviai, iš ku
rių 24 buvo rasti dviejose mažose gelbėjimo valtyse atviroje jū
roje. Juos išgelbėjo kitas transporto laivas “Rappahannock”, irgi 
plaukęs Į Tailandiją su aviacijos bombų kroviniu.

SAIGONAS. — Priešo kul
kos P. Vietname pašovė šešis 
JAV helikopterius, vienas jų nu
krito, tačiau keturi Įgulos na-1 
riai buvo išgelbėti. Viename he-! 
likopteryje, kuris sugebėjo nu
sileisti, vienas amerikietis buvo 
nušautas.

NEW YORKAS. — (Policijai 
bekasinėjant bombos sugriauto 
namo griuvėsiuose Greenwich 
Village buvo surastos dar vieno J 
žmogaus kūno dalys. Sprogime jos lėktuvas EC-121, kuris bu- 
praėjusią savaitę žuvo 23 me- vo naudojamas žvalgybai, pil
tų SDS veikėjas Theodore Gold, nas brangiai kainuojančių elek- 
Po kelių dienų buvo rastas ir troninių Įrengimų, besileisdamas 
jaunos moters liemuo. Dabar ;Da Nango aerodrome atsimušė 
atrasti mėsgaliai nepriklausė nė 
vienam kūnui anksčiau rastam. 
Policija spėja, kad tame pasta
te jauni SDS nariai gamino bom 
bas, kurių viena netikėtai spro
go. Dvi merginos iš to namo 
išėjusios sveikos slapstosi nuo 
policijos. Jos turėjo atvykti į 
Čikagos teismą, kur jos kal
tinamos kaip pernai rugsėjo 24 
d. demonstracijų dalyvės.

PACHUCA. — Meksikoje su- 
I sidūrė du autobusai, daug žmo-

Žiūrint i šias vėliavas prie Washington© paminklo, JAV testinėje, sunku atspėti, iš kurios pusės vėjas pučia. Fo- 
fotografui pavyko sugauti šį retą vaizdą, kai stiprus vėjas pūsčiojo iš visu pusiu.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
ga sutiko atsiųsti savo delegaci
ją i Amerikoje organizuojamą 
abiejų šalių visuomenininkų su
sitikimą, kuriame būtų svarsto
mi taikos, nusiginklavimo, pre
kybos ir kultūrinio bendradar
biavimo klausimai.

Cynybos departamentas su
žinojo apie “Columbia Eagle” ivy 
kius iš to kito laivo, tačiau ži
nios esančios nepilnos. Spėja
ma, kad pagrobto laivo Įguloje 
buvo “taikos” judėjimo narių, 

i kurie šiuo veiksmu siekia pa
statyti JAV vyriausybę Į nepa
togią padėti viešoje pasaulio 
opinijoje.

Tik perkirpus kaspiną, Al Vai
tis nuskubėjo į Amerikos pavil
joną ir čia irgi buvo pirmasis 
įžengęs per slenkstį.

Sekmadienį didžiausios lan
kytojų eilės stovėjo prie Japo
nijos, Amerikos ir Sov. Sąjungos 
paviljonų. Didžiausią susidomė
jimą kelią Amerikos eksponatų 
tarpe esąs nemažas akmuoi^ mė
nulio. Prie to akmens minios 
japonų stoti ištisomis valando
mis.

Atidarymo dieną japonų po
licija suėmė 75 jaunus vyrus, 
kairiųjų komunistų partijos na
rius, kurie siekė sutrukdyti pa
rodos atidarymą. Jie protesta
vo prieš Amerikos-Japonijos gy
nybos sutartį.

Be mėnulio akmens Amerikos j nių žuvo ir daug buvo sužeistų, 
paviljone daug žmonių sutraukia j Tačiau, lyg vienos nelaimės bū-' 
išstatytas Apollo 8 erdvėlaivis tų negana, Į susidūrusius autĮo- 
ir Mėnulio nusileidimo laivas. So- busus visu greičiu įlėkė alkoho-1 
vietai savo parodoje garsina Le- U vežęs sunkvežimis ir autobu- į 
niną, kurio jubiliejus sueina sus uždegė. Nelaimėje žuvo 27 j 
šiais metais ir dalina savo pro
pagandinę literatūrą.

Spaudos korespondentai gra
žiai atsiliepia apie Kanados, Če
koslovakijos ir Australijos pa
viljonus. Parodoje pabrėžiama 
technologijos pažanga. Ta te
ma ypač ryški Japonijos pavil
jone ir pačiose parodos aikštėse. 
Kai kurie paviljonai: Prancūzi
jos, Hong Kongo ir Naujosios 
Zelandijos esą per daug suko- 
mercinti ir primeną paprastas 
krautuves.

SAIGONAS. — Didelis ketu
rių motoru JAV karinės aviaci-

i lėktuvų angarą ir susprogo, 
žuvo 22 lėktuvo Įgulos nariai ir 
9 buvo sužeisti.

Aerodromo angaras buvo su
naikintas, čia sužeisti dar du 
aviacijos kareiviai. Sunaikintas 
vienas Phantom lėktuvas, buvęs 
angare ir vienas šalia angaro 
buvo sužalotas.

šitokie lėktuvai parastai gau
do ore radijo bangas ir radaro 
stočių signalus bei lakūnų radi
jo pasikalbėjimus. '
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MINSKAS. — Sovietų Sąjun
goje pasibaigė dideli žiemos ma
nevrai, apėmę vakarines sovie
tų imperijos provincijas. Sako
ma, kad tai buvo didžiausi po
kariniai manevrai. Jų užbaigi
mo proga Minske buvo sureng
tas didelis kariuomenės paradas, 
kuriame dalyvavo komunistų 
partijos vadas Brežnevas, daug 
komunistinių valstybių kariuo
menių atstovų.

Parade kalbą pasakė gynybos 
ministeris maršalas Andrei 

- Greško, kuris, kaip paprastai, 
puolė “Amerikos imperialistus, 
Izraelio agresorius ir Vokietijos 
revanšistus”. Greško pagyrė 
manevruose dalyvavusius karei
vius, kurie parodę sunkiose są
lygose ištvermę, drąsą. Sovietų

asmenys ir 32 buvo sužeisti.
MADURA. — Indijos polici

ja išaiškino spaustuvę ir suėmė 
tris asmenis, kurie gamino Ame
rikos 10 dolerių banknotus ir 
juos pardavinėjo juodoje rinko
je.

PHNOM PENHAS. — Vakar 
Kambodijoje turėjo Įvykti Kam
bodijos, šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo delegacijų pasitari-

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos laikraštis “Neues Deutsch
land” vedamajame rašo apie 
ketvirtadienį numatytą susiti
kimą tarp kanclerio Brandto ir 
Rytų Vokietijos premjero Sto- 
pho. Laikraštis pabrėžia, kad 
Rytinė Vokietija reikalaus pil
no diplomatinio pripažinimo. 
Premjeras Stophas atsiveš Į Er
furtą, kur tas susitikimas įvyks, 
sutarties projektą, kurio svar
biausias ir pagrindinis punktas 
būsiąs diplomatinis komunistų 
režimo pripažinimas.

Kancleris Brandtas savo pa
reiškime “Welt am Sonntag” 
laikraštyje pripažįsta, kad po

mas dėl susidariusios naujos pa- ] 25 metų Vokietijos perskyrimo, 
dėties. Kambodija ėmė protes- į negaiįma tikėtis greitai ir leng- 
tuoti dėl komunistų karinome- vaj j§Spresti visu skirtumu. Esą 
nes laikymo Kambodijos terito- negalima sudėtf į tas derybas 
rijoje, o gyventojų minios Pra‘Į didelių vilčių. Svarbiausias už
dėjo prieš komunistus kelti riau- j davinys padaryti gerą derybų
šes. Atsirado pavojus, kad 
Kambodijoje valdžią gali paimti 
dešinės politinės jėgos, kurių 
tarpe yra nemažai aukštų ka
riškių.

Kambodijos valdžia pažadėjo j nys, daug namii buvo sugriau- 
užtikrinti normalų šiaurės Viet- ta. Sovietai neskelbia apie savo 
namo ambasados ir Viet Congo gyventojų nuostolius, 
atstovybės veikimą ir pasiūlė už
mokėti minios demonstracijų pa
darytus toms atstovybėms nuo
stolius.

pradžią, — pareiškė Brandtas.

TEHERANAS. — Irane ir 
Sov. Sąjngoje siautė žemės dre
bėjimas, Irane žuvo penki asme-

BERLYNAS. — Paskutinis 
nacių karo nusikaltėlis Rudolf 
Hess vėl sugrąžintas į Spandau 
kalėjimą iš ligoninės. Britai siū
lė paleisti 75 metų Hesą į lais
vę, tačiau sovietai su tuo nesu-kareiviai budriai saugo didžiuo

sius socializmo laimėjimus, ne- tiko, reikalaudami, kad jis pa
žiūrint tarptautinės atmosferos ; baigtų savo bausmę — kalėjimą 
įtampos, pasakė Greško. iki gyvos galvos.

Vakar Čikagos teisėjas pa
sirašė reikalavimą, kad policija 
suimtų ir pristatytų i teismą še
šias jaunas merginas, dalyvavu
sias pernai rugsėjo mėn. SDS 
demonstracijose. Jos buvo pa
leistos už pinigini užstatą. Dvi 
iš jų jau ieškomos New Yorko 
policijos, nes jos buvo bombos 
sugriautame name, iš jo po spro
gimo pabėgo nuogos ir kaimy-1 
nystėje gavusiu rūbus, pasiša- į 
lino slaptai iš jas aprengusios’ 
moters buto.

o Malaizija pranešė, kad jos; 
kariuomenės daliniai visiškai su-. 
naikino vieną prie Tailandijos •

Laivas “Columbia Eagle’" pri
klauso Portland, Oregono bend- 

i rovei, jis išplaukė iš Los Ange
les vasario 20 d. Laivas yra 7,- 

i 600 tonų ir gabeno i Tailandiją 
500 svarų ir 750 svarų bombas, 

j Jūrininkai buvo susamdyti Los 
j Angeles mieste. Jų tarpe yra 
Šeši Amerikos lenkai, pora aus
tralų ir filipiniečių. Laivo ver- 

I te esanti pusė milijono doleri’’, 
visuome- j Laivo kapitonas yra 51 metų 
prasidės’ Donald Swann, jau 15 metų iš-

ŠitokĮ ■privačių asmenybių su- i 
sitikimą pasiūlė New Yorko or
ganizacija Taikos Fondas. Mas-1 
kvoje lankėsi tos organizacijos, 
pirmininkas Joseph Lydford. ku- Į 
ris matėsi tuo reikalu 
j erų Kosyginu.

Ši abiejų valstybių 
nininkų konferencija 
balandžio 29 d. New Yorke. Iš • dirbęs su šia laivų bendrove, ka- 
Amerikos pusės pirmininkais i ro metu buvęs “Liberty” laivų 

! pasiūlyti buvęs valstybės pase- kapitonas.

u prem-1

NICOSIA. — Kipro saloje 
atentato prieš prezidentą Maka-! 
rios policija padarė kratą ir pas . 
buvusį vidaus reikalų ministe- 
rį, artimą prezidento buvusi ben- . r „ ,, .

„ r. ' v : kretornis George Bali ir Pan diadarbi Polycarpos Georghia-i . . ,. ...iz. i, ' American Airwavs prezidentas idės. Jo bute buvo rasti au re- ... , TT . , T..,: ’-i- - • ■ t> •• • Najeeb Halabv. Kiti amenkie- voivenai ir lo šoviniu. Praėjusi ,. .
ketvirtadieni už nelegalu ginklu busią a.ose d.skusųose: yra: 
laikymą jis buvo nubaustas 384 . lgnlew rzezms *> 

f doleriu banda. Sekmadieni G«>r. JJosi “”į° Joh" ke"' ■
i k_ u. ■ I neth Galbraith, Cyrus Vance,ghiades buvo rastas negyvas sa-:, , , . •
vo automobilyje apie 4 mylios

. nuo Nicosios miesto.

po

! buvęs gynybos pasekretorius, ir 
kiti.

Sovietai atsiunčia savo ekono- 
naikino vieną prie Tailandijos į Georghiades mirtis vėl šukė- mistų, mokslininkų, “draugys- 
sienos buvusį kaimą, kad jame, lė Kipro graikus. Georghiades. tės su Amerika” organizacijos 
negalėtų slapstytis komunistai nužudytas šešiais šūviais į krū- 
teroristai.

o Karinė vadovybė paskelbė,; šią savaitę j is paneigė dalyva- 
.. kad Laose buvo numušti trys ves sąmoksle prieš prezidentą, 

Amerikos lėktuvai, puolę ko- j arkivyskupą Makarios, tačiau 
munistų pozicijas. prisipažino, kad suimtųjų tarpe
o Negrų revoliucionierius Rap : yra visa eilė jo gerų draugų.

Brown dar nepasirodė Marylan- Į 
do teisme. Jo gynėjas advoka-i 
tas Kunstler reikalauja, kad tei
sėjas bylą nutrauktų.

o Pietų Vietname šiuo metu 
vra 460.000 amerikiečiu karei- 
vių.

tinę. Jis buvo 40 metu. Praėju

Georghiades bandė praėjusią 
j savaitę išvažiuoti iš Kipro sa
los i Lebaną, tačiau ji iš lėktu
vo ištraukė Kipro policijos val
dininkai ir uždraudė jam išva-! 
žiuoti, kol bus baigta kvota dėl 
pasikėsinimo prieš prezidentą.

pareigūnu delegaciją.

Kitos žinios apie laivo pagro- 
į bimą sako, jog dalis Įgulos bu

vo susodinta i gelbėjimo laive- 
~ Tolnmbi- P*us P® kai kaž kas paskel- 
’ - - — į bė, jog laivas bus susprogdintas.

Dideshei daliai* iš - laivo ■' pasi
traukus, Vietnamo karo prieši
ninkai privertė kapitoną ir liku
sius Įgulos narius pasukti i 
Kambodijos teritorinius vande
nis ir sustoti prie vienos Kam
bodijos salos, penkios mylios 
nuo Sihanoukville uosto.

si

TRENTON. — New Jersey 
valstijos senatas panaikino kai 
kuriuos vietinius įstatymus, ku
rie arba netinka mūsų laikams, 
kaip Įstatymas baudžiąs girtus 
vežikus, arba kurių neįmanoma 
prižiūrėti ir įgyvendinti.

Graikija naudoja

Xg

Laoso gyventojai, kaip ir vietnamie
čiai, yra nedidelio ūgio. Paveiksle ma
tomi du suleisti Laoso kareiviai. Kaip 
matome, vienam jo naudojami ramen

tai yra daug perdi del i.

WASHINGTONAS. — Ame 
rikos vyriausybė nutarė pratęs 
ti Graikijai paskolintų šešių ka 
ro laivu eražinimo terminą. Grai-I . • *■ Į
kija naudoja penkis JAV nai-j 
kintuvus ir vieną povandenini. 
laivą. Termino pratęsimas bu-Į 
vo praneštas graikų vyriausybei ] 
vasario 3 d.

Amerikos lėktuvai ir pakrančių 
sargybos laivas “Mellon” stebi 
sustojusį “Columbia Eagle”, šis 
neatsiliepia i radijo signalus ir 
pats nesiunčia jokių žinių. Pa
skutinis pranešimas buvo nuo 
kapitono tilto: “Aš esu nuima
mas nuo tilto”. Po tos žinios 
radijas nutilo.

“Columbia Eagle” su amuni- 
I cija Į Tailandiją plaukė jau ket- 
| virtą syki.

Valstybės departamentas krei
pėsi į Kambodijos sostinėje 
esantį Amerikos charge d’affai
res Lloyd Rivers, pavesdamas 
jam kreiptis į Kambodijos vy
riausybę, prašant paramos at
gauti laivą. Kambodija prašo
ma įsileisti JAV karo laivą “Mel-

MASKVA. — Sovietų prem- 
1 j eras Kosyginas parašė prezi- 
' dentui Nixonui laišką, atsakyda- 
; mas i Nixono kovo 6 d. kreipi- 
i masi Laoso reikalais. Kosyginas 
sako, kad Amerika turi nu-| 

į traukti Laoso teritorijos bom- 
i bardavimus. Tai esąs pirmas 
žingsnis siekiant užbaigti Laose 
susidariusią krizę.

Kosyginas visai neužsimena Į 
apie prezidento Nixono iškeltą [ 

j vis didesni šiaurės Vietnamo ko- Į 
munistų veikimą Laose ir visa 

; kalte dėl I^ioso ivvkiu suver- i ‘ *
i čia Amerikai. Sovietų Sąjunga 

šaukti ir Ženevos llon” Į savo vandenis, kad būtų 
galima užmegzti su naujais “Co
lumbia Eagle" vadovais tiesio
gini kontaktą.

j nesirengia
1 konferencijos dalyvių posėdžio, 
i nors pritaria Laoso vyriausybės 
j numatytoms deryboms su vieti- 
j niais komunistais —Pathet Lao.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad kitokios sovietų reak
cijos ir nebuvo laukta. MaskvaPo karinio perversmo Graiki

joje Amerika nutraukė stambių visada rėmė Laoso komunistų 
ginklų tiekimą graikų kariuome-i reikalavimus ir niekada nepri- 
nei. Lėktuvų, tankų, karo lai- pažino, kaip daro ir Hanojus, 
vų ir sunkiosios artilerijos pa- kad Laose yra nemaži šiaurės; 
buklų Graikija iš Amerikos ne-į Vietnamo kariuomenės daliniai.] 
gauna, Amerikai šitokiu būdu 
reiškiant nepasitenkinimą dėl I 
demokratijos Graikijoje panai-! , 
kinimo. Pranešama, kad Grai
kija veda derybas su Prancūzi
ja, siekdama gauti iš jos ginklų, 
kurių negauna Amerikoje.

WASHINGTONAS. — Vals
tybės departamentas paskelbė, 
kad Kambodijos vyriausybė at
sisakė Įleisti i savo teritorinius 
vandenis Amerikos karo laivą, 
kuris norėjo paimti pagrobto 

i prekinio laivo “Columbia Eagle” 
I jūreivius. Kamhodijos karo lai- 
! vynas perėmė pagrobtą laivą ir 

JUNEAU. — Aliaskos valsti-! nugabeno ji Į Sihanouville uos- 
jos seimas nepatenkintas kito-1 tą. Du amerikiečiai jūreiviai 

pasiprašė Kambodijoje politinės 
globos ir ją gavo. Valstybės de
partamentas pranešė, kad tie 
jūreiviai bus kaltinami laivo pa
grobimu pagal civilinius įsta
tymus. Jei panašus pagrobimas

se valstijose kilusia kritika dėl 
Aliaskos kovos prieš vilkus. Už 
vilko sunaikinimą valstija moka 
po 50 dolerių, todėl juos medžio- 

Valstybės departamentas, pra- ja net iš lėktuvų. Aliaskos sei-
nešdamas apie karo laivų pasko-| mėlis pavedė gubernatoriui pa- 
linimą, aiškina, jog Graikija yra! siūlyti kitiems gubernatoriams būtu įvykęs kariniame laive, 
svarbus Nato organizacijos na- atvažiuoti Į Aliaską, pasiimti vi- kaltinimas būtų — maištas, kū
lys ir tie laivai yra reikalingi I sus vilkus ir vežtis juos Į savo ris 
Viduržemio jūros gynybai. valstijas.

baudžiamas sunkesnėmis 
1 bausmėmis.



TVIRTA SVEIKAI
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populianu 

 JONAS ADOMAVIČIUS.

SENEUŲ VIDURIŲ TVARKYMAS
Ruoškimės laimingesnei senatvei susitvarkydami

Mediciniškas reikalavimasreikiamai vidurius.
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PASTOVI LAIMĖ
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ŠKAS Iš LIETUVOS

iimkams tai * mo jo 
kol dirbam. I jimą, 

— ilgumo is j
o pločio 71

rių užkietėjimo priežastį. Daž
niausiai tokios kietos mėšlo ma
sės išeinarnojoj žarnoj atsiran
da dėl permažai skysčių varto
jimo ir dėl stiprių laxatyvu nau
dojimo. Beveik visais sunkes
niais vidurių užkietėjimo atve
jais pas senelius gydytojas, ran-

Didesnė pusė visų senelių tu
ri chroniškai užkietėjusius vi
durius. Tokie ima laxatyvus ir 
negeria pakankamai skysčių. 
Niekur tinkamos pagalbos ne
gaudami, jie nusimena ir vis 
kitokius vidurių paliuosavimui 
vaistus nuolat vartoja. Užtai da-
dartiniai seneliai dažnai perdė- į da mases kietų vidurių — ga- 
tai silpni yra. Liaukimės toliau : balų joje. Tiriant pilvą, apčiuo- 
taip besielgę' Dabar aptarsime, piamos tos masės iš viršaus sto- 
kaip turi tvarkyti savo vidurius roję žarnoje. Nors ir užtinka- 
pagyvenęs žmogus. jma toks mėšlo sukietėjimas, vis-

Perdaug savais viduriais besi
rūpinąs, žmogus i 
reikalauti iš savų vidurių: jie 
jam turį tuštintis mažiausiai 
kasdien. Daugelis dar pageidau-1 
ja tam tikros savo viduriu spal-1 
vos bei konsistencijos. Begydąs užsigulėjimo lovoj dėl ligos 
senesniuosius gydytojas susidu- ar ^itų priežasčių,

.....................J vien reikia nustatyti kietų vi- 
ima perdaug durill tlkr^ Priežastį.

Papildomi tyrimai

Jei nesti aiškios priežasties vi
durių užkietėjimui, pavz., peril -

ria su vidurių užkietėjimu kaip 
atkakliausiai gydymui pasiduo- 
dančia negerove. Seneliai neno
ri keisti savo senų papročių. Jie 
teisinas, kad esą, nuo mažens 
kietus vidurius turį, nuo senai

, ar pergau- 
saus vaistų vartojimo — prisieis 
labai nuodugniai ištirti žmogų, 
kad nerraleistume rimtos vidu
rių užkietėjimo priežasties. Sa
kysime, kišenėlės (diverticulai) 
storosios žarnos sienelėje gali

laxatyvus vartoja — ir tariasi, suteikti žmogui tokius pat nege- 
kad jau dabar jiems niekas ne- | rumus» kaip ir sukietėję vidu- 
padėsiąs. Nė nemėgink jiems!riaj:. ^m°SĮus iaus nesmagumų 
nurodyti tiesų kelią sveikaton, Į kairioj e pilvo dalyje. Žinoma, 
jie atsisakys bet kokio — kad j gydytojas apžiūrės tokį žmo- 
ir naudingiausio patarimo, čiaj^^- P^vą mediciniškai ap- 
ir yra visa blogybė su savo blo- Į spardys, su triubeie (proetoseo- 
go įpročio — laxatyvu vartoji-1 ištirs išeinamąją žarną, 
mo neatsisako. Jie savo suvalgy-1 tiksle bus peršviestas visas 
tą maistą pila išvietėn laxaty- virškinamasis kanalas (skrandis 
vų pagalba. 0 kad po to pama- lr žarnos) Roentgeno spinduliais.
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žu susilpsta, tai kaltina kitus, tik 
ne savo nesveiką elgesį.
Viduriam užkietėjus, nusiskun

dimai kiekvieno savotiški

Taip reikia apžiūrėti senesnius 
žmones dėl kietų vidurių, nes 
jiems dažniau prisimeta vėžys 

vidurius.į

Pildyk. gydytojo nurodymus, 
kieti viduriai susitvarkys 

be vaistų

Kai kieto mėšlo masės užkem
ša išeinamąją žarną, prisieina 

.iškrapštyti tas mases. Gydyto
jas turi neprarast kantrybės 

i tvarkant senesnio žmogaus vi-

Senesnieji gerą vidurių tušti- 
nimąsi laiko matomu įrodymu 
savo geros sveikatos. Užtai jie 
taip atkakliai vartoja laxatyvus, 
nors pastarieji juos tik silpnina. 
Seneliai skundžiasi gydytojui, 
kad ne nekasdien tustinuos, kad 
neatsakančiai daug išsituštinu, i 
kad išsituštinimas neatpalai-; ^uriy užkietėjimą. Prisieina pa— 
duoja vidurius. Kas penktas se
nelis dar skundžiasi visų vidurių 
maudymu išeinamosios- žarnos 
pilnumu, riauguliu ir nenoru 
valgyt. O jei užkietėjimas vidu
rių ilgai tęsiasi, tai šalia menko 
anetito dar ir svorio netenkama.

pildytų nurodymus vidurių su- 
tvarkymut Tada. net nuo seno
vės buvę kieti viduriai tikrai su
sitvarko. Reikia tik priminti, 
kad asmilb nenaudotų klizmų — 
enemų, ir kad neimtų laxatyvu 
gydytojui nepatarus. Reikia pa
prašyti, kad senesnysis šauktųsi 
gydytojo kiekvieną kartą, kai 
pajunta kokį negerumą vidu
riuose. čia primintina, kad ne
galima imti skausmą mažinan
čių vaistų, pirm nenustačius vi
durių skausmo priežasties.

Natūraliai elgdamiesi 
tvarkykime savus vidurius

Senesnio žmogaus pilvo rau
menys yra gležni — atsipalaida
vę. Prisieina patarti du daly
kus: 1. gimnastikuotis, 2. var
toti vidurius minkštinančias me
džiagas, pvz., sėmenų (flax 
seed) klijų. Valgomą šaukštą 
nemaltų, blizgančių sėmenų (li
nu sėklų) virinti pusvalandį 
kvortoje paprasto vandens (da- 
pildyti vandeniu, jei nugaruos). 
Sėklas palikti ant dugno, atšal
džius gerti pasidarius, kisieliu- 
ką: 
nius 
išgeriant.
vės, jos suvilgo žarnų ir skran
džio ■ sieneles. j/ ... ‘

Senesnieji dažnai gauna vidu
rių užkietėjimą — užsikimšimą 
mėšlu dėl gauto kalcijaus iš pie
no. šitokio negerumo išvengi
mui prisieina vengti gerti per
daug pieno. Tad vartoti reikia 
kali jaus — potašo turintį mais
tą, kaip bananus ar perdirbtą 
miežių salyklą (jį vaistinėse va
dinasi Malsupex). Tokios sa-

sukos, vaisių — ramuntlių-kmy- 
nų ar uogienių arbata. Kavos 1 
bei tikros arbatos pratinkimės 
atsikratyti. Tai kietina vidurius 
ir seneliams dėl to vargus didina.

(1st rak a)

... Dabar parašysiu, 
kas pas mus, mūsų pinigais 
kaštuoja.

Už vieną skarytę 25 rubliai; 
už megstinį 35 - 40 rublių; už

kiek

2$ mus 
8 metrai, 
ai kolūkio centras ar 
kia mokėti 9 tūkstan-j 
iu. Prie namo vra ir! 
žinoma, nedidelis — 

dėl vienos kanytės ir paršiu
ko, nes daugiau nelaikom. O 
mašina (automobilis) Maskvi- 
čius labai brangiai — 15,000! 
rublių, bet Volga dar bran-! 
giau — po 25,000 rublių, bet ir 
tų nėra. Tai tik tie, kurie gau- 
nu^po tūkstantį rublių į mėne
sį. tai važinėja automobiliais...

Na, prirašiau visokių kainų, 
o gal Dėdei nė neįdomu...

urnų.
painės suruošti Steigia- 
Seimo sukaktuvių minė- 
tik gaila, kad mūsų ži- 

Inios ribotos, neturim čia ph- 
! kankamai medžiagos. Seksim 
į laikraščiuse, neabejojame, kad 
Į iš anksto medžiagos rasim.

P. Liaukevičius

•KA tVik . aTS LR PARAGINK
' - MS SKAITYTI

’ f h N A S

Netikėkit visokiems neišmanė
liams — patarėjams

Visai neklausykit tokių “gal-į juostuotą medžiagą 33, už juo- 
vočių”, kurie jums akis dums i d? 22, už paltui medžiagą 90 
būk perdaug bus skysčių ge- j rublių, o už akinius nežinau, 
riant po stiklinę kas valandą.įneš jų nėr, bet apskaiėiavom, 
Tai didelė netiesa. Pagyvenęs ‘ kad apie tris šimtus rublių.
žmogus nustoja daug skysčių. 
Užtai turi vengti stiprių laxa
tyvu, nes pastarieji dar labiau 
žmogų džiovina. Klizmas — la
xatyvus tik pradžioj vidurius 
tvarkant galima pavartoti. Jei 
pusė kvortos šilto vandens kliz
ma nepaveiks, tai panaudoti pri
sieis išeinamosios žarnos tru- 
belę giliam još įkišimui ir gi
liai pusės kvortos šilto vandens 
įpylimui per tą triubelę žarnon. 
Tai taip vadinamoji užlaikomoji 
klizma (retention enema). Apie 
ją paaiškins kiekviena gailes
tingoji sesuo (nursė) ar gydy- .us gerti pasruariua. A.usienu- . .... , ., , , . v ,s įtojas. Taip giliai suleistas zar-: kas valanda po kelis gurks-1 . ,, j non vanduo palaikomas žarnose per diena visa kvortą!,.................. . . , ,. ,

Tai natūralios glei.|Ugiauamogu. gulint.
J t i.’ rvrv V tth In-riSii ri ri ir

Man tiek nusipirkti reikėtų 
dirbti 10 mėnesių, nes algos 
gauname po 30 rublių per mė
nesi, o jei būtų reikėję išmo
kėti bekonais, tai už akinius

juojančios žaizdos viduriuose. 
Jei jauti pilvo apačioje spaudi’ 
mą, ir jis nepranysta po klizmos, 
— šaukis gydytoją. Tai gali at
sitikti dėl vidurių užsikimšimo 
mėšlu. Kaip elgtis daugiau tu
rint kietus viduriu, jau .buvo čia, 
anksčiau pranešta. Sėmenų li
nų (sėklų) dabar jau galit gauti 
lietuviškose krautuvėse, mokėsit 
tik pusę kainos negu vaistinėse 
kad mokat.

OmgOSOEmmOEOISSEmimiEmS

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

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

Plymouth Vcnant
Duster 2-Door 

Coups

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

! kartotinai, tokiam seneliui pri- [
i minti, kad neturėjimas vidurių Į 
per keletą dienų nepakenks joj 
sveikatai. Kartais ilgai užtrun-

; ka, kol senesnysis įsitikina, kad i
I tai teisybė. Kartais ir pilnai to-
į k j senelį ištyrus ir jam išaiški- lygios imti du valgomus šaukš
tus, kad jo vidurių užkietėjimas įus anį kart0, naudojant tris 
, yra ne dėl ligos ar vėžio atsi- per dieną.Ką užtinka gydytojas pas 

kietų vidurių savininką

Senesnįjį apžiūrėdamas ir iš
tardamas jo išeinamąją žarną, 
gydytojas beveik visada randa 
joje kietas mėšlo mases. Nors 
taip aiški užkietėjimo priežastis j 
— vidurių užsikimšimas mėšlu ; 
dažnai pasitaiko, visvien gydy-j Gydytojas turi domėtis paci- 
tojas turi nustatyti tikrą vidų- ento viduriais ir žiūrėti, kad jis

Viso per parą 
šešis valgomus šaukštus tos sa- 
lyklos reikia sunaudoti, supilant

radęs, o tik dėl permažai skys
čių gėrimo taip atsitikę, senes
nysis visvien kartais esti nepa-! salyklą į vaisių sunką, van-
tenkintas savo vidurių spalva; jeiiį, javų dripsnius (cereals)

i bei forma. Toks kartais ir to- 
iliau tvirtina, kad su juo yra kas 
j nors negero.

Gydytojas t

ar kiek pieno. Jei perdaug skys
ti viduriai gautųsi, tada prisieis 
sumažinti salyklos kiekį. Kar- 

į tais prisieina tokią salyklą 
! (Maltsupex) taip vartoti ištisais 

neken-

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B Končiaus knytca 

ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

104 dideli puslapiai, dauiį nuntrauku
Kieti viršeliai §4.00. minkšti —

savu

žmonių

Hlomi knyga kiekvienam lietuviui. ypač trx .atimtu Gertai* 
Ma dovana globėjui, siuntusiam siuntinius 1 Vokietiją n ki 
tas tremties vietas Knygą adresatui, iri oasiu

site rėki arba Money Order) lokiu adrvsfi
i

N A C J l E N O S.
Halsted Street. Chicano. Illinois

Jau galima įsigyti muziko Juozo Stroiios knygą

1/0 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
Tai geriausioji sodrių, pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
DHshtnčianl Monev Orderį arba čekį tokiu adresu.

mėnesiais ir metais, ji 
kia žmogui.

Nekenkime patys sau 
apsileidimu

Daugelis senesniųjų
mėgsta ilgai vakaroti ir ilgai ry-1 
tais miegoti, vėlai keltis. Prisi- j 
eina tokius įpratinti į protingai: 
ankstyvą pusryčiavimą ' ir laiku I 
sėdimą prie stalo per pietus ir • 
vakarienę, žmonės mėgsta dar-1 
bą palikti piliulei, kad tik jiems j 
nereiktų jokių pastangų daryti į 
vidurius besitvarkant. Tokio į 
piliulės atliekamo gero darbo nė- Į 

į ra ant šios žemės, todėl liaukimės : 
į save apgaudinėję ir patys var- 
j* gus ant savo pečių krovę.

Patartinas paprastas rytais j 
prieš pusryčius pasivaikščioji-1 
mas. darže, sode padirbėjimas ’ 
gryname ore. Kartais sunku įti-: 
kinti senesnįjį gerti daug skys
čių. Reikia seneliui išaiškinti, Į 
kad jo kūnas reikalauja išgerti 

I astuonių uncijų stiklinę vandens 
j ar kitokio naudingo skysčio —

»-?o Sn. RALSTED «T„ CHICAGO. ILL. S060R

Tik po 2-3. valandų daroma tik
roji — vidurius liuosuojančioji 
klizma. Dar ^kitokios klizmos 
prisieina naudoti pradiniam vi
durių ištuštinimui. Tai vaisti
nėse gaunamos jau gatavai bu
teliukuose paruoštosios. Papras
tesnės yra valgomosios druskos 
klizmos: vienas arbatinis šaukš
telis valgomosios druskos įpila
mas į pusę kvortos (vieną pain- 
tę) . šilto vandens ir ištirpina
mas. Tokią klizmą galima pa- Į 
gal reikalą pakartoti kas trys ar I 
šešios valandos, kol kieti vidu
riai prasimuša. -,

You wouldn t like it, of course. 
You see,, one of tfejoice^ 

things about buying U.S. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it. Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make 
a buck.

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of face

į?

Visur ir visada savos galvos 
nepameskime

Jei viduriai pasirodytu juodi 
kaip smala, nevartojant burokė
lių, špinatų, slyvų, geležies ar 
bismuto, nelaukdamas šaukis gy
dytojo, gali būti ženklas krau-

A little over 4 dollars for
: every 3 you invest Plus, the 

privilege of buying the new 5% 
Freedom Shares along with 
your Bonds*

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds.

Good, but selfish..
There’s one other very im

portant reason why American^ 
already own over §52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this country 
of ours, why not buy into it

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75. 
Please.

į

:į

i

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

o
vaisiu sunkos kiekviena valan- Netoli Pcnuoii miesto, Italijoje, yra 
, . ‘ . Solfatara ugniekaIms. Neseniai mte*
aą, kada JIS nemiega. Taip, kiek- pamatai pradėjo judėti, žemė kil- 
vieną valandą kada nemiegi .F**®*' pr® :turitos
gerk po stiklinę skysčio. Tas Į2r000 gyventoju jau išsikraustė.
skystis gali būti vanduo, rūgusis *’.tas nuolatini* žemės drebėjimas ty- 
pienas, vaisių sunka, sriuba, pa-

Solfatara ugnie kalnis. Neseniai mie-

veržiasi dvokiančios sieros dujos. Apie
. Jei

sis, gali tekti visiems tą miestą ap
leisti.

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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i
Floridos Koraly pilis — meilės simfonija granite

Edvardo Leedskalninšo keis* j atradęs piramidų statybos pa- 
toji pilis su dar keistesnių ak-į slaptį. Tatai, matyti, jį paveikė 
mens gremėzdu dideliame ap-: dvejopai: pagarsėti ir, ko gera, 
tvare yra niekas daugiau, kaip' savo šešiolikinę atsivilioti. Ta 
jo nekonsumuotos meilės tragiš- (ar kita buvo priežastis, bet fak- 
koji simfonija, ką ir jis pats 
pasako savo knygelės “A Book 
in Every Home” skirsnyje “Ed’s 
Sweet Sixteen”.

Edis Leedskalnins dar savo 
gimtinėje netoli Rygos įsimylė
jo jauną gražią šešiolikinę kai
mietę mergaitę, bet kai atėjo 
metas apsivęsti, ji ašarodama 
prisipažino kitą mylinti. Jam 
atrodė, kad dėl to visas pasaulis 
sugriuvo ir jis palūžusia širdi
mi apleido savo namus ir tėvy
nę ir iškeliavo į Naująjį Pasau
lį užsimiršti ar naujos laimės 
ieškoti. Tai buvo apie 1920 me- per 25 mylias į pietus nuo tada 
tus. Bet pasirodė, kad jis savo 
Maloniąją šešiolikinę (Sweet 
Sixteen) tebemylėjo, ir ką da
ręs — nedaręs, jos pa!miršti ne
galėjo.

Iš Latvijos jis atvažiavo į Ka
liforniją, bet čia neilgai tvėręs 
persikėlė į Texas, visur godžiai 
lankydamas mokslines paskaitas 
ir bibliotekas ir tikėdamas kny
gose galėsiąs užsimiršti. Kaip 
vėliau prasitaręs, bebūdamas 
Texas ir bestudijuodamas bei 
eksperimentuodamas fiziką, jis

tas buvo tas, kad Edis susigal
vojo visiškai pasitraukti iš gy
venimo, nuo žmonių, pasiversti 
atsiskyrėliu hermitu ir savo am
žių dedikuoti neįsivaizduojamai 
sunkiam, nepelningam darbui. 
Tokią vietą jis apėjo, tikriau sa-; 
kant dviračiu atvažiavo, nes j 
Edis visą savo amžių kitokios su
sisiekimo priemonės neturėjo, 
kai dviratį. Ta vieta buvo Ever- >.g 
glades raistų pakraštyje, netoli1 *’ 
Atlanto vandenyno labai retai 
žmonių apgyventame neliestos 
tropikinės gamtos užkampyje

dar mažu miestuku tebevadinto 
Miami.

Geri žmonės jam nemokamai 
davė sklypą žemės į pietus nuo 
Florida City, kur jis iš sklype 
augančių pušų kamienų pasista
tė netašytų rąstų namelį. Bet 
savo nameliui reikalingus baldus 
jis sumanė pasidirbti nebe iš 
aplinkui augančių medžių, o iš 
netoli rasto koralų akmens. Jis 
buvo nekalbus ir savyje užsida
ręs. žmonės, matydami jį ak
menis bekalinėjant, pamanė, kad

' A >■

Edis (Edvardas) Leedskalninš, Koralu pilies statytojas, prie savo 
"Mėnulio sonatos" stovėdamas rodo savo parašytą knygą "Book 

in Every Home" (Knyga kiekvienuose namuose).

Karaliaus sosto laikini uzurpatoriai — Alfonsas 
Kaulakis su savo svita iš Šalty. Iš kairės: J. Prons- 

kus, Kaulakis ir V. Yankus.

žmogus nevietoje brangių t mos, ne tik be kredito, bet ir be 
metalų ieško, taigi yra truputį draugų vienišas atsiskyrėlis vi- 
“nesavyje”, paliko jį ramybėje.

Matyti, Edis pasisekimu susi
žavėjęs, sugalvojo platesnio ma
sto statybą ir susiradęs 10 akrų 
vietą, pradėjo iš sykio statyti 
savo svajonių pilį, pirmiausiai 
jos kiemą aptverdamas jau mi
nėta 8 pėdų aukščio, 3 pėdų sto
rumo po kelias tonas sunkumo 
akmenų siena. Kaip jis tą sieną 
pastatė ir kaip vėliau tokiame 
forto aptvare savo pilį ir tuos 
neįsivaizduojamo sunkumo mo
nolitus sugabeno ir pastatė, vis
kas šiandien yra tokia pat pa
slaptis, kaip ir anksčiau minė
tos Egipto ir Pietų Amerikos pi
ramidės. Pro jo “pilį” tuomet 
ėjo tik siauras džiunglių provė
žų keliukas, kuriuo beveik niekas 
nevažinėjo. Tiek žinoma, kad iš 
anksčiau pasistatytos kabinos vi
sus jo gremėzdiškus akmens 
“baldus” į naująją vietą jam pa
gelbėjo savo sunkvežimiu atvež
ti kažkoks geržmogis Bob Big
gers. Jau nekalbant atskelti, at
laužti, aptašyti ir iš laužyklos 
iškelti, vien suvežti į statybos 
vietą tuos po kelias, keliolika ir 
kelias dešimtis tonų akmens pa
baisas būtų reikėję samdyti vi
są armadą sunkiausios transpor- 
tacijos. Iš kur šis “plikas tra
kas” žmogelis, viso turto turin
tis vieną dviratį, būtų galėjęs 
samdyti? Jokia transporto fir
ma nebuvo angažuota. Kad Edis 
yisą .amžių skurdžiai gyveno, ro
do jo “pilyje” palikę stiklai ir 
puodai, kuriuose jis į vandenį 
įmerkęs laikydavo savo mais
tą, kad ilgiau tvertų nesugedęs. 
Ir kai prieš amžiaus galą iš tu
ristų už pilies kiemo parodymą, 
jis jau pradėjo priimti dovanų 
(mokesčio neėmė) ir buvo “pra
turtėjęs”, kai jam 1951 metais 
gruodžio mėnesi Miami ligoni
nėje mirus, viso jo turto buvo 
rasta palikta lygiai 30 banknotų 
po S100, tai yra S3,000.

Tad kaip Edis, pats šimto sva
rų sudžiūvęs žmogelis, be ištek
lių, be stiprios finansinės para-

sa tai padarė? Jo "pilies” apati
niame aukšte sumesti įrankiai 
atrodo perdaug neįtikinančiai to
kiai ciklopiškai konstrukcijai at
likti. Kas visą dalyką padaro 
ypatingai paslaptingu, tai kad 
__ visų vietinių tvirtinimu — 
niekas niekuomet nematęs 
skaldant nei statant.

jo

dėlko Edis jokiam žmogui ne
leido pažiūrėti, ką jis ten laiko 
toje savo akmeninėje pilyje!

Kai Edis Leedskalninš, 64 me
tus amžiaus sulaukęs, bet savo 
šešiolikinės nesulaukęs, paga
liau mirė ir jo pilis buvo atida
ryta, visa kas ten rasta, buvo 
neįtikėtinai maža: kampe sumes
ti keli suvynioti seni plieniniai 
kabeliai, vienas kitas geležinis 
skritinys, vienas kitas metalinis 
kuoliukas, kažkokios kopėčios ir 
visokių storo medžio blukių bei 
gelžgalių. Bet velnio nerasta.

Jis Amerikoje išgyveno 31 
metus ir per visus tuos metus 
statė savo išsvajotos meilės pilį, 
visą laiką laukdamas pas jį at
važiuojant savo Sweet Sixteen, 
kuriai greta savo “sosto” buvo 
karališką sėdynę iškalęs. N 
jai, bet ir būsimiems vaikams. 
Ypač jaudina pačiame pilies kie
mo viduryje didelis širdies for
mos akmeninis stalas, kurio vir
šuje iš to pat akmens iškalta va
za ir joje tebeauga — tebežydi 
jo pasodintas amžinai žydintis 
krūmelis. Tą stalą jis 
“Atleidimo širdimi”.

Dar vienas širdies formos stalas su akmenine sofa 
ir foteliais.

DtfNDŲ v;i

Benas ir Stefa7 ; gerai, 
laboji

lauskienė.

įstaigų, 
Klubas.

nebuvo 
su klien-

>ras Arlauskas, linksmo 
icngungis, išsitarnavęs 
, ilgus melus laikęsi 
bet paskutiniu metu ne- 
iga prie jo prikibo. Lai-

kad jį dar globoja P. Kaz- 
o šiaip tai jam bu

tu dar sunkiau.
Geriausiai laikosi Adolfas

Cicero, III.
Dundai savo name turi 
kuri vadinas Vienybės 
Tai gerai parinktus 
nes iki šio meto ten 
jokio nesusipratimo
tais. į Dundu klubų užeina la-j 
bai daug žmonių, daugumoje 
kitataučių, bet jie ramiai sau bizni Tayloring ir ('.leaning 
lošia bilijardą ir komentuoja patarnavimą. Jis tiktai mieruo- 
apie prabėganti
Viskam vadovauja pati šeimi
ninkė, todėl ir yra tikra vieny
bė.

Benas Dunda yra Kareivių 
Draugystės narys. Sunegalavęs 
jis galėtų pasinaudoti draugi
jos teikiama parama, bet jis 

, .nenori darvti nuostolių drau- e tik i .. .
Albertas Stelingis kriukių 

dar nepadeda, viena jo koja! 
dar neatgauna reikalingos! 
stiprybės, bet yra vilties, kad j 
jis pasitaisys, Albertas visuo-l 
met yra gerai nusiteikęs. Gy
dytojai tvirtina, kad ligonis 
greičiau sveiksta, jei būna ge
rai nusiteikęs.

Stanley* Varpucin, ilgametis 
Raudonosios Rožės Klubo na
rys sirguliuoja.

M. Rokas, turėjęs maisto. 
krautuvę, kuris laikas jau iš-Į 
ėjo iš biznio. Kažkokia neži
noma liga įsimetė ir tebekan- 
kina dar jauną vyrą.

Mikas Masiliūnas, taip pat 
buvęs maisto krautuvės vedė- 

!jas, jau seniai išvažiavo iš
Cicero. Dabar jis gyvena An-1 
tioch miestelyje, visai prie eže
ro, bet ir čia jis neatsigauna. 
Klubas turi mokėti jam pašal
pą ligoje.

vadino

gyvenimų, ja atėjusius vyrus, leidžia jiems 
J ten pat vietoje pasirinkti ine- 
jdžiagas ir siuva drabužius. Jis 
j ne tik išvalo drabužius, bet 
įjuos ir pataiso. Jo patarnavi- 
iinais labui patogu pasinaudoti, 
Įjis gerai atlieka savo darbą, 
i Svarbiausia, kad ne brangi
ninkas. K. P. Deveikis

Sovietu fotografijos parodoje yra iš
statyta ir ši nuotrauka, rodanti slidi

nėti besimokančius vyrus.

e
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___ and Loan Association

C % PER ANNUM £ %% PER ANNUM

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

2 YEAR MATURITY ONE YEAR MATURITY

Išmintingieji inžinieriai, pa
studijavę jo paliktus įrankius, 
sakosi turį supratimą. Būtent, 
Edis vieną vielos kabelio galą 
plieninio kuolo pagalba įvary
davęs per keletą pėdų Į akmenį. 
Antras kabelio galas buvęs pri
tvirtintas prie kažkokio aparato, 
kurs tą kabelį, kaip kokį piūklą 
šen ir ten traukdamas piovęs, 
kol piūvis pasiekdavęs įvaryto 
kabelio galą. Panašų lygiagretį 
piūvį koralo uoloje jis darydavęs 
tokiame atstume, kokio storumo 
akmens luitas buvo reikalingas. 
Toliau jis tarp tų paralelių piū- 
vių iškaldavęs kelių pėdų gilu
mo tranšėją ir sukaldavęs eilę 
plokščių kaltų. Dabar kūju mu
šdamas kiekvieną kaltą iš eilės, 
jis eventualiai nuo uolos atskel- 
davęs sau reikalingą luitą.

Iš trijų rąstų pasistatęs tri- 
podą svirčiai (hoist) prilaikyti, 
Edis kabeliu apjuosdavęs atskel
tąjį koralų akmens luitą ir ky
lių bei kėliklio (domkrato) pa
galba palengva iškeldavęs iš lau
žyklos. Pagaliau medinių volų 
ir neišaiškinto skritinių susta
tymo pagalba akmens luitą jis 
nuritindavęs į jam skirtą vietą, 
kur aptašęs pastatydavęs į pa
stovią poziciją. Tai buvęs sun
kus, sizifiškas darbas, bet Edis 
buvęs neišpasakytai kantrus ir 
ištvermingas. Jis net didžiuo
davosi, kad nė vieno akmens nė
ra sugadinęs.

Lengviausiai visą galvosūkį 
išsprendžia mažiau sofistikuotie- 
ji Miami lietuviai. Edis buvo 
velniui savo dūšią pardavęs su 
sąlyga, kad šis jam. tą pilį pa
statys, ką velnias ir padarė, štai

“Kai Sweet Sixteen atvažiuos’,’ 
jis prasitarė lankytojams, “pa
sitaikys, kai kurio nors mud
viejų širdis užsigaus. čia galė
sim pasėdėti, kol užsigavimas 
praeis ir širdis mums primins 
mūsų meile”. V •

Pagaliau ta širdis sustojo mu- 
šusi, vis tebemylėdama, nesu
laukusi progos nė sykio užsigau
ti... (Pabaiga)

DEIMANTAS IR MOTERIS
Vienas dramaturgas skundė

si savo kolegai rašytojui, kad jo 
gerbiamoji artistė jam rodanti 
šaltus pečius ir atrodą, apie ji 
nenorinti nieko žinoti.

— Ji yra kieta kaip stiklas ir 
niekuo negaliu ją paveikti...

“Ar mėginai deimantu?” pa
klausė kolegė.

AND LOAN ASSOCIATION

Zogss, President

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5,000)

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SGS31 

PHONE: 2544470

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

We Offer le Sayers

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

OF S5,000. OR MORE.
6 MONTH MATURITY

PER ANNUM

PER ANNUM

OF $7,000. OR MORE.

1 YEAR MATURITY PER ANNUM

REGULAR PASSBOOK 
ACCOUNT 

Paid and 
Compounded

Rafe effective Apr. I, (970

NOW INSURED TO $20,000

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

5 % PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

K %% PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE *
Passbook Accounts

SI00.00 MINIMUM

E % PER ANNUM

' ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, SaL 9 to 13:30

[Siesta. Viską apžiurę jut gera pail
sėti, Akmeny fotelyje pasisėdėti.

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747
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š/ni. vasario 25 dieną Drau- įmanyto jas 
įgas išspausdino straipsnį: “Po-: kūpąs V. t 
piežius pašventins lietuviškų j baigiamais! 

į šventovę”. Rašoma, kad lie-’pastangom! 
pos 7 dieną popiežius PauliusĮcialus komi 
VI . iškilmingai pašventins 
Lietuvos Kankinių koplyčią

Įšv. Petro bazilikoje, Romoje. 
I Kardinolas A. Samore, didelis 
lietuvių prietelius, atlaikys šv.

Į.Mišias ir po to šv. Tėvas spe- 
jcialioje audiencijoje priims iš 
j viso pasaulio atvykusius lietu
vius. Koplyčios statybos su-

lupiuam ju 
iarbais ir j

1O rUD6S- A:A.y jciOb deuikaviirto 
tis sudaryti kiek galima didės- jos garbei, o ne 
nj maldininkų skaičių, norin-Įtai buvo paaiski 
čių dalyvauti pašventinimo iš- ros Vartų Marijos garbei 
kilmėse, o taip pat parūpinti lyčią bus statoma Romoje 
užbaigiamiesiems darbams kiek Į dėl tad ________
galima daugiau lėšų, raginant. straipsnyje kalbama 
tautiečius aukoti stambesnė-Į ■ —* - - -
mis sumomis, pabrėžiant: ‘nes 
tai mūsų tautinė ambicija"

Šiluvos

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Knygos į Lietuvą
Rusų valdžia ir lietuviška knyga, tai kirvis ir akmuo, 

ugnis ir vanduo! Du didžiausi priešai, tiek senais caro lai- 
• kais, tiek dabartiniais rusiškojo bolševizmo metais.

Nuo 1865 iki 1904 m. rusų caro valdžia žiauriausio
mis priemonėmis persekiojo lietuviškųjų knygų gabeni
mą iš užsienių Į Lietuvą. Lietuviai nenusileido. Kovote 
kovojo prieš rusų valdžią, spausdino lietuviškas knygas! 
ir laikraščius Mažojoje Lietuvoje ir slaptai gabeno Į Lie
tuvą. Rusų žandarai gaudė knygnešius. Juos nuteisdavo! 
dažniausiai 3 — 5 metams ištremti Į tolimus Sibiro mies- Į 
tus — Omską, Tobolską, Tomską, Archangelską, Vologda,)

toje Lietuvoje tautiečiai sunkiausiose aplinkybėse pasy
viai priešinasi rusų užmačioms kontroliuoti lietuviškų 
knygų spausdinimą ir platinimą.

Kaip ir anais caro laikais, pavojingiausios rusams 
bolševikams laisvėje sukurtos, išspausdintos ir į Lietu
vą siunčiamos lietuviškos knygos, okupantai kratosi 
kaip velnias kryžiaus? šimtai ištikimų rusams valdinin 
kų Maskvoje ir Vilniuje kasdien seka, kad iš užsienių 
ateinančios lietuviškos knygos nepasiektų adresatų. 
Atėjusios knygos konfiskuojamos ir kraunamos į slaptus 
sandėlius. Jeigu kas, išgirdęs užsienyje išleistų knygų 
pavadinimus, norėtų su jomis susipažinti — turi pasiryž
ti pereiti erškėčių kelią... Ir tai atlikęs, dažnai norimų 
knygų savo akimis nepamato... Privalo raštu kreiptis Į 
savo viršininką ir smulkiai išdėstyti, kodėl jam užsienie
tiškos knygos prireikė. Viršininkas sovietinio pareigūno 
“budrumu” prašytoją ir jo sumetimus patikrina ir tik po 
ilgų svarstymų raštu leidžia vykti į Vilnių ir ieškoti rū

op- 
ko- 

minėtame Draugo 
apie Lie- 

Ituvių Kankinių koplyčią? Ar 
čia koks nors korespondento 
neapsižiūrėjimas, ar kieno 
nors intervencijos dėka pava
dinimas pakeistas?

Na, žinoma, mes lietuviai 
daugumoje esame katalikiška 
tauta, tat gal ir mūsų maldos, 
nukreiptos i šv. Mariją ir mal
daujant jos užtarimo pasigai
lėti lietuvių tautos kančių, bus 
išklausytos. Bet vis dėlto prieš 
mus rimtai atsistoja klausi
mas: kas bus, jei pačių lietu
vių nebeliks ir nebebus kam tų 
koplyčių lankyti bei tos palai
mos savo tautai melsti? Ar tas 
koplyčias vėl atiduosime sve
timiesiems?

Šiurpas sukrečia, kai Chica
goje klausaisi Margučio ar 
Daukaus radijo valandėlėse 
skelbiamus mirties praneši
mus. Skelbiama, kad mirusie
ji čia ar Lietuvoje paliko bro-

Viatką ir t. t. Be to, sugautus knygnešius žiauriai tar- j 
dydavo, mušdavo, kalindavo. Garsųjį knygnešį Juozą 
Kanclierių rusų žandarai pagavę taip sumušė, kad jis
net iš proto buvo išėjęs. Lietuviai neišsigando persekio
jimų, bet knygų spausdinimą ir platinimą Lietuvoje dar 
labiau išplėtė. Pvz., 1891-93 m. rusai sugavo slaptai iš
užsienių gaunamų 31,716 knygų 1894 - 96 metais —i 
40,353, 1897 - 99 m. — 29,024 ir 1900 - 02 m. — 56,182 Į 
knygas. Paimtas knvgas rusai degindavo. Kas neprisi- 
mena baisiųjų Kražių skerdynių? 1893 m. lapkričio 22 d. 
rusų valdžios pasiųsti 300 kazokų nušovė 9 lietuvius, su
žeidė 54 ir suėmė 150 ne už ką kitą, bet už teisę melstis

pimų knygų. Vilniuje daina iš pradžios. Seka nauji pra
šytojo patikrinimai. Dažnai pilietis grįžta namo nieko 
nepešęs. Geriausiu atveju knygos leidžiamos skaityti pa
tikimų pareigūnų priežiūroje. Jokiu būdu negalima kny
gų kur nors išsinešti... Tik nedidelis būrelis patikimų 
komunistų gali išimties keliu užsienių lietuvių išleistas 
knygas skaityti;

Ar šiose baisiose lietuviškos knygos persekiojimo 
sąlygose galima iš laisvojo pasaulio siuntinėti leidinius į 
okupuotą Lietuvą? Rusų valdžia neturi teisėto pagrin
do konfiskuoti iš užsienių ateinančias knygas, drausti 
adresatams gauti jas iš pašto ir skaityti. Tautiečiai iš

liūs ar seseris, kurių pavardės 
daugumoje yra lietuviškos, bet 
jau liūdinčių sūnų, dukterų,Į 
marčių ir anūkų pavardės ne- \ 
bėra lietuviškos.

Metant žvilgsnį į lietuvių 
emigraciją praeityje, reikia j 
pripažinti, kad Amerikon at-' 
vykusi senoji lietuvių karta iš i 
savo sunkiai uždirbti^ ir sutau
pytų pinigų pastatė daug pa-į 
minklų ne tik koplyčių pavi
dale, bet pastatė ir daug baž
nyčių.

savoje bažnyčioje iš lietuviškų maldaknygių... Kova 
su rusų caro valdžia buvo ilga ir žiauri. Lietuviai nepa
sidavė ir šią kovą garbingai laimėjo.

1940 m. birželio 15 d. rusai bolševikai, karine jėga 
užgrobę Lietuvą, tuoj pat pradėjo rinkti iš knygynų bei 
parduotuvių jiems nepageidaujamas lietuviškas knygas. 
1944 m. antru kart atsiradę Lietuvoje rusai tęsė toliau šį 
juodą darbą. Surinktas brangias knygas jie degindavo 
arba perdirbinėjo į popierių. Net Didžiojo Lietuvių Kal
bos Žodyno pirmieji du tomai buvo perdirbti į popierių 
Petrašiūnų fabrike. Jeigu rusai iš Maskvos leido išspaus
dinti Daukanto, Valančiaus, Žemaitės, Maironio, Vaiž
ganto ir kitų lietuvių rašytojų veikalus, tai jie pirmoje 
eilėje sekė, kad nebūtų išspausdinta kas nors prieš rusus. 
Be to, šias knygas aprūpindavo didžiulėmis įžangomis, 
kuriose pačius autorius visaip žemindavo ir juos temp
davo ant savojo komunistinio kurpaliaus.

Užsienių lietuvius rusai “aprūpina” knygomis per 
savąją “Meždunarodnaja knyga” iš Maskvos. Okupuo-

■ Lietuvos šimtus tūkstančių knygų atsiunčia savo arti
miesiems užsieniuose. Kodėl užsienių lietuviai negali sa
vuosius leidinius siuntinėti giminėms ar pažįstamiems į 
[Lietuvą? Ar rusai nepersekios žmones dėl knygų gavi- 
Įmo iš užsienių? Rusai neturi jokio pagrindo persekioti 
Į nieku dėtus tautiečius. Jie neatsakingi už mūsų veiksmus 
ir negali nukentėti. Jei bolševikinė valdžia juos kaltina, 
tai šiais laikais yra būdų gintis prieš neteisėtus kaltini
mus. Geriausias apsigynimas, tai kėlimas viešumon visų 
persekiojamų dėl lietuviškų knygų. Knygnešiai rizikuo
dami gyvybe ir didelėmis bausmėmis, slapta gabeno 
knygas į Lietuvą ir kovą laimėjo. Eikime jų keliais ir 
praskinsime kelią lietuviškai knygai į rusų pavergtą 
Lietuva.

Siųsti galima iš kiekvienos pašto įstaigos, registruo
tais ir apdraustais siuntiniais iki vienuolikos svarų. Siun
tinio draudimas 8 doleriais nieko nekainuoja.

Apgalvotai ir atsargiai siuntinėkime artimiesiems 
laisvėje išleistas lietuviškas knygas.

Žinovai tvirtina, kad iš viso 
Amerikoje lietuvių buvo pa
statyta 127 bažnyčios. Dabargi 

-iš tų 127 jau tik 85 bažnyčiose 
yra laikomos lietuviškos pamal
dos, ir tai daugumoje tik 7-8 
valandomis ryto sekmadie
niais, o jau 10 - 11 valando
mis (pačiu patogiausiu laiku) 
tos lietuvių statytos bažnyčios 
tarnauja svetimiesiems. Kam 
tad atiteko tos 42 lietuvių sta
tytos bažnyčios - paminklai, ir 
kas šiuo atveju turėtų pajusti 
tą korespondento iškeltą Tau
tinę ambiciją? Ar tie, kurie 
savo santaupomis tas bažny
čias pastatė, ar tų šventovių 
dvasios vadovai?

Be to, prie daugumos tų pa
statytų bažnyčių buvo pastaty
tos ir patalpos parapijinėms

\ ienas iš senosios ateivių 
i Kartos net su ašaromis akyse 
j |nese man toK| vaizdų. Nako? 
[anais laikais, kai mes suvažia- 
Ivę grinoriai steigėme lietuviš
kas parapijas, tai lietuviai ku
nigai mums buvo patys didie
ji išminčiai. Jų žodis ir patari
mai mums buvo šventi. Be jo
kių abejonių jais tikėjome ir 
jų patarimus stengėmės įgy
vendinti. Tada per pamokslus 
į mus garsiai ir iškilmingai 
kalbėjo, kad mes lietuviai ne
turime kitoms tautybėms nu
sileisti ir joms nepasiduoti bei 
pasirodyti menkesniais katali
kais. Tad iš paskutiniųjų jėgų 
rūpinomės kitiems nenusileis
ti ir savas bažnyčias pastatyti. 
Bet kai tos bažnyčios buvo 
pastatytos, tai tie patys kuni
gai mums jau per pamokslus 
kalbėjo ir aiškino, kad mes 
esame tik geri katalikai, o toji 
lietuviškoji savigarba jau ne
be buvo minima, kaip tai bu
vo daroma anksčiau.

Tad noromis nenoromis ky
la klausimas, ar tu laikų lietu
viai dvasiškiai pasitarnavo, sa
vajai tautai ir ar neturėtų 
muštis į krūtinę sakydami: 
mea culpa, mea culpa, mea 
maxima culpa.

Žinome, kad lietuviai kuni
gai čia Amerikoje turi savo or
ganizaciją, kuri vadinasi Ku
nigų Vienybė. Aš kartą vieną 
kleboną savo šeimos tolimą gi
minaitį (pavardės neminėsiu) 
paklausiau, ar Kunigų Vieny
bės seimuose, greta bažnyti
nių reikalų, nėra keliami ir 
nagrinėjami klausimai, kaip 
savo -Veikią nukreipti, kad 
kartu būtų pasitarnauta ir lie
tuvybės sustiprinimui ir jos 
pratęsimui ilgesniems laikams. 
Klebonas man į tai atsakė: 
“Kartą laikiau tuo klausimu 
net paskaitą, bet visa tai buvo 
kaip žirniais į sieną”.

Iš spaudos žinome, kad ir 
mūsų vyskupas V. Brizgys tuo
se Kunigų Vienybės seimuose 
dalyvauja. Todėl būtų itin 
svarbu išgirsti, ką jis daro ir 
ką yra jau padaręs tai lietuvy
bės ambicijai sukelti, savigar
bai sustiprinti, kad tuos seniau 
pastatytus paminklus — baž
nyčias būtų galima išsaugoti 
ilgesniems metams, kad tuo 
kunigai pasitarnautų savo tau
tai kaip lietuvybės apaštalai.

Technikas per padidinamąjį stiklą ti
krina stiklinio pluošto audinį o foto
grafas užfiksavo padidintą įo akį pa
našią j graiky mitologuos Ciklopo.

Vasario 22 dienų lankiausi 
Rockforde su paskaita Vasa
rio 16-tos šventės minėjime. 
Susidatriau įspūdį, kad Rock
forde yra temažą lietuvių ko
lonija. Turi savo didelį, erd
vų ir turtingą klubą, šventės 
minėjime dalyvavo skaitlingas 
būrys vietinių lietuvių. Po pro
gramos dalyviams suruoštose 
vaišėse teko išsikalbėti su vie
tos iškilesniais veikėjais. Iš jų 
pasakojimų paaiškėjo, kad 
bažnyčia yra lietuvių statyta, 
bet lietuviškų; pamaldij net 7 - 
8 vai. sekmadienio rytais nėra, 
tačiau dabartinio klebono dė
ka Vasario 16-tos proga, bu
vusios-atlaikytos mišios už Lie
tuvos laisvę kritusiems kovo
tojams. Pasakojo, kad anks
čiau buvusis klebonas (rodos, 
Reikus) gera! kalbėjęs lietuviš
kai, bet taip nekentęs naujųjų 
ateivių, kad ne tik pats nė kar
to nebuvo atsilankęs į Vasario 
16-tos šventės minėjimą, bet ir 
senesniosios kartos ateiviams 
drausdavęs lankytis. Pasakojo, 
kad kuriais tai metais iš Chi- 
cagos buvo atvažiavęs į Rock- 
fordą pamaldoms laikyti ka
nauninkas Zakarauskas. Vie
tos klebonas, atėjus jam prašy
ti leidimo mišioms laikyti, jį 
ir iš klebonijos išvaręs.

Dabartinis klebonas kum 
Daukus, silpniau kalba lietu
viškai, bet esąs palankesnis. 
Bet dėl ligos šventės minėjime 
nedalyvavo.

(Nukelta Į 5 psl.)

WHSU YOU BANK Ož

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

Tai šen. tai ten nuo vandens 
paviršiaus pasikelia kažkur skubančių 
laukinių ančių grupelės. Pasroviui kaip 
kulipka nušvilpia ir spalvingas mėlynasis 
žuvininkas, dar kitaip vadinamas tulžiu
žuvininkėliu. Upės gamtovaizdžio pano
ramai priklauso ir ratus padangėse virš ! 
medžių viršūnių suką pavieniai garniai.

i nguros upės ruožas tarp Darkiemio ir | 
Kisielių malūno buvo užtvenktas pvlimu. I 
Iš Darkiemio pavandeniui išplaukę baida- I 
rėmis ar irklinėm valtelėm vandens sporto [ 
entuziastai turėdavo praplaukti po aukštu * 
geležinkelio tiltu, pertiestu per ( nguros 
upę. geležinkelio tarp Galdapės ir įsruties 
ruože. Taip pasroviui plaukiant, pasie
kiamas Komantų piliakalnis ant Unguros 
kranto, o už poros kilometrų atiduriama 
prie Mažųjų Gruobėnų ant dešiniojo upės 
kranto ir Didžiųjų Gruobėnu ant kairiojo 
kranto. Praplaukus Baltkieinį, ant upės į 
kranto iškyla 77 metrų aukščio Baltkiemio I 
piliakalnis. Kiekviena pėda čia byloja apie Į 
žilą senovę, nes šiame ruože buvo nadru- i 
vių apsigynimo linija ant Unguros upės : 
krantų su Komantų.Baltkiemio. Kisielkie- I 
mio. Avininkų, Juodžių ir Tamaviškių pi
liakalniais ir pilimis.

Prie Krauleidžių dvaro Unguros upė

> daro didelę kilpą ir prie Dackiemio (vok. 
j Datzkehmen) priplaukiama prie to paties 

Baltkiemio piliakalnio iš kitos pusės. Ir 
taip pasiekiami Kisieliai su upe užtvenku
siu malūno pylimu. Nuo čia jau turi grįžti 
atgal Į Darkiemį. Tačiau baidarininkai 
gali savo baidares pertempti į kitą pylimo 
pusę ir tęsti savo kelionę toliau. Iš čia ta- 

( da pasiekiami Nemerkiemio bažnytkaimis 
1 ir dvaras. Ungura nuo čia daro vėl gana 
: didelę kilpą, kuria sekant atsiduriama 

prie Aviniokų dvaro, su aukščiau pami
nėtu Avininkų piliakalniu prie Kampiš-

vęs Enrikas Ibšas, taip pat pasižymėjęs 
, lietuvių bažnytinėje literatūroje.

Netolimoje kaimynystėje nuo Nemer
kiemio esančios Kampiškiemio kaimo ir 
dvaro apylinkės su Avininkų piliakalniu 
yra grynai lietuviškos su šleželių, Lampsė- 

! džių, Juodžių, Kutkūnų, Gerviškės, Kola- 
! tiškės, Adomlaukiu ir Jukniškių kaimais.

DARKIEMIS IR JO ĮDOMESNĖS 
APYLINKĖS

Kad ir būdamas to paties vardo apskri
ties centru ir apskrities miestu, Darkiemis

kiemio. Prie Sabadžiūnų kaimo Ungura 
priartėja arčiausiai prie pro Gumbinę te
kančios Peisės —■ Romintos upės. Jas ski
riąs tarpupis tėra nepilnai astuoni kilomet
rai. Nuo čia abi upės teka beveik parale
liai viena kitai, kol pagaliau, prie Tarp- 
upėnų kaimo, Peisės — Ramintos upė įsi
lieja į Ungurą, o ši savo ruožtu ties Įsru- 
lies miestu susitinku su Įsros upe.

Nemerkiemio bažnytkaimis yra išsis
tatęs tarp Unguros upės ir plento, einan
čio iš Gumbinės į Darkiemį. Tai sena lie
tuviška parapija, kurios kunigai yra pa
likę pėdsakus lietuvių bažnytinės literatū
ros srityje. Tarp jų galima būtų paminėti 
čia 17 šimtmečio pabaigoje dirbusį kun. J. 
Keimeli, taip pat ir 1797 m. liepos mėn. 
31 d. čia pasimirus}, ilgus metus čia klebo
navusį kun. Kristupą Ditrichą Hassenstei- 
ną. šiųjų giminė buvo plačiai paplitusi 
Mažojoje Lietuvoje ir yra davusi ne vieną 
kunigą lietuviškoms parapijoms. Vėliau, 
nuo 1811 metų iki mirties 1814 m. spalio 
mėn. 19 d. Nemerkiemio klebonu yra bu-

nerado galimybės tapti didesniu miestu, 
likęs iki paskutinių dienų nežymiu mies
teliu. Jo gyventojų skaičius neprašoko nei 
5,000-ių. Miestelio gyvenimą teįvairino 
esanti kariuomenės įgula su didelėms ka
reivinėmis, na ir dvi aukštesnės (berniukų 
ir mergaičių) mokyklos, šalia to, miestelis

■ dar turėjo ir savo maudyklą ant Unguros 
j upės krantų. Miestas nei savo parko, nei 
i arti esančio miško neturėjo. Tebuvo į par

ką panašios užmiesčio “kapinėj Ragaviškių 
slėny (Ragawische - Schlucht), mielai 

i miesto gyventojų lankomos, nes buvo ge
rai prižiūrimos, su sutvarkytais keliukais 
ir gėlynų lysvėmis. Nepatingėję pažygiuo
ti šiek tiek toliau, darkiemiečiai galėdavo 
nukeliauti į Beiniūnų dvaro parką, atvirą 

! publikai tam tikromis savaitės dienomis, 
kada nereikia mokėti jokių įėjimo mokes
čių.

Beniūnų dvaras priklausė turtingai, iš 
j Dancigo kilusiai pirklių Farenheidų šei- 
; mai, valdžiusiai su Seniūnais didelius ap- 
' linkinių žemių plotus. Be Beniūnų dvaro,

Bemiunų dvaro rūmai ir parkas.

Farcnlicidanis dar priklausė Unguravos, 
Darkiemėlių, Mažųjų Medūniškių, Mikal- 
būdės, Sauskojų, Milkbūdės ir Sargių 
(Zargen) dvarai bei palivarkai, o taip pat 
ir visa eilė mažesnių žemės ir pievų parce
lių su Įvairaus dydžio miškų plotais.

Pats Beniūnų parkas buvo 120 margų 
dydžio. Parko pakelės buvo papuoštos 
Įvairiomis graikiškų dievų ir didvyrių sta
tulomis. Dvaro rūmai, vadinami Beniūnų 
pilimi, buvo pastatyti 1866 metais ir juose 
buvo įkurtas muziejus, kur buvo patalpin
ti dr. Fridriko von Farenheid surinkti me
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no kūriniai. Tarp jų buvo italų renesanso 
paveikslai iš 16-to ir 17-to šimtmečių, Įvai
rūs kiti paveikslai bei raižiniai ir kerami
kos rinkiniai. Visi šie rinkiniai buvo iš
dėstyti dešimtyje skirtingų salių. Viena iš 
tų salių buvo paskirta vien tik antikos rin
kiniams, kur buvo išstatyti graikų ir ro
mėnų plastikos bei kitokie rinkiniai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį “Naujiena s”



Kez. teL 23946o3

mėnesinis siisiFin

DR. K. G. BATUKAS 
akušerija ir MOTERŲ ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Puiaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374-6012

DR. S. B1EZ1S
nief.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antraoiemais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Rez.; 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: R Epublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71$t STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—o, tree, 

ir šeoiad. tiktai susitarus.
------ - .... , ,,, mini, ■ rL

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND L CiARA 
27uy 5įsi STREET 

TeL: GR 6-2400
/ji. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
-—4, 7—J, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad 10—2 vai.
' Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIM • EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

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.: G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H I R U- R G A S
- Priima tik- susitarus.» '

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
i ' 4 antrad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS

j rinKo nuoia tini hi vakarojimo 
j lankytojai. 1 aip pat matėsi ir 
(jaunų veidų. Jie beveik visi 
j Įsirašė į Alvudo narius. Iš lėto 
besirenkant publikai, aptem
dytoje salėje buvo rodomi fil- 
mai iš gyvulių medžiotojų gy
venimo Afrikos džiunglėse. 
Veikė ir užkandinė nuo 5 vai, 
vakaro.

6:30 vai. pirmininkas Anta
nas Stakėnas pasveikino susi
rinkusius ir supažindino su 
vakaro programos punktais.

Sekė Povilo Dirkio paskaita 
apie tai, kas bus pasaulyje po 
50 metų. Mat, susirūpinimas 
žmonijos ateitimi auga kartu 
su civilizacija dėl jos pasek
mių.

Mokytoja Zuzana Girdvai- 
nytė pagaunančiai nuoseklia 
kalba sutelkė visų demesį į 
pagyvenusio žmogaus — pen
sininko savos buities sampra
tą. štai trumpa apybraiža pa
teiktų minčių:

senyvas

pagyvenęs žmogus gali padėti i I ♦ • • •Į jaunesniems gyveninio vairuoto- Į 
jams O paties dvasinio tobulėji’- * 
mo kelyje darbo užteks iki kar-j 
st lentos.

Prelegentė kvietė kiekvieną j 
pensininką apsidairyti gyveni-! 
mo aplinkoje, kur ir pamatys, 
kiek yra darbų, nebūtinai fi
zinių, bet organizacinių, kūry
binių daibų. Darbą arba veik
lą galima pasirinkti pagal po
mėgį bei išgalę. Dirbant sutel
ktomis pegomis organizuotose 
draugijose, kiekvienas pasi
jus esąs naudingas siekiant 
gėrio vienokioje ar kitokioje

— Kiekvienas dirbantysis 
pagalvoja, kada baigsis tas laik
rodžio dabojimas, skubėjimas 
Į darbą darganoje ar šaltyje; 
dienom ar naktimis vilkti dar
bo jungą. Taip slenka dienos, 
mėnesiai, metai, kol pagaliau, 
prieinama, pensijos slenkstį. 

1 Atėjęs poilsio metas tarsi pra
džiugina laisve, bet neilgam. 
Dažnas paklausia, ar jau ir 
viskas? Atsiranda gyvenimo 
tuštuma. Silpnesnis ima nuo-

plotmėje; kartu pajus gyveni
mo ir laiko pilnybę.

Baigdama kalbą, mok, Z. 
Girdvainytė paragino pensi
ninkus jungtis į Alvudo gretas. 
Įsteigus pagyvenusiems na
mus, čia galėtų būti lietuvių 
pensininkų centras, kuris ap
jungtų visus bendrai veiklai.

Dr. J. Adomavičius padarė 
pranešimą iš medicinos srities, 
labiausiai ’pabrėždamas šių 
laikų žmonių giltinę skleroze 
— priskretimą. ši liga

LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, 111. 60618' Tel. 525-0952

Ofiso tel.: 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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
’ Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

INKSTU, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

OFISAS 2454 WEST 71st ST. 
VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 

ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofise telef.: 776-2880 

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

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

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. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONB 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHCPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Telef.: P Respect 6-5084

Apdraustas perkraustymai 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

Tsi.: F Rentier 6-1882

perkraustymai
<»

!
 Leidimai — Pilna apdrauds

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

is 0 P H IE BARČU S į
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS |

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

I
 Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma- j 

dienio iki penktadienio 10—11 j 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. | 

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

CHICAGO, ILL. 60629 į I

JĮtįJMABaMNM11 ■eMBBeaty.U'SUI.WMSS'St1

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

I LIETUVA

Prancūzijos inžinieriai sugalvojo naujo modelio automobilį, kuris 
viduje esantiems duoda mažai privatumo, visos sienos ir stogas pa

darytas iš permatomos plastmasės.

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

I Jei non te uuotmukomis Įamžinti savo 
I vestuves ar kit&s šeimos šventes, tai 
(kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty- 
|nmą turinčią studiją. Darbą atlieka 
I patyrę fotogruf&i. Meniskai paruo

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 XV ėst 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288
JCatl and ask for EDDIE BURBULYS

(PUTRAMENTA3)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228 

gužauskų' 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
v .....   -r

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

PAMINKLUS STATOME...

(Atkelta iš 4-to psl.)

Juk ne paslaptis, kad DP lie
tuviai kunigai, kurie jaučia pa
reigą tarnauti ir lietuviškam 
reikalui, rodos, tik pernai, bu
vo pripažinti lygiateisiais su 
kitais Amerikos kunigais. Iki 
to laiko buvo lyg “pribuišiai” 
prisiglaudę lietuviškose para
pijose ir lūpas sučiaupę sten
gėsi laikytis taip, kad nebūtų 

(pažeisti lietuvybės reikalai ir
kas metai J. Am. V-bėse numa-įtaip pat senųjų klebonų nusta- 
pinanti virš milijono žmonių j tvarka, 
jaunesnių kaip 65 m. amžiaus. 
Įtaigojo anksti susirūpinti to
kia mitvbo ir { 
kurie padėtų išvengti gyslų pri-

į O tada ir visi lietuvių stato
mi ar pastatyti paminklai: 
koplyčios, bažnyčios, klubai, 
Jaunimo Centrai bus verti mū
sų triūso ir vilčių, kad toji mū
sų tautinė ambicija viešpataus 
ilgus metus ir, anot Maironio, 
“dangaus angelai iš deimantų 
vainiką jiems pins”.

J. Bertąsias

Crirdėjau kalbant, kad dar ir

, ,IiZ 2533 W. 71st Street
> Telef.: GRoovehfll 6-2345-6

.įį 1410 So. 50th Ave., Cicero į
Telef.: TOwnhall 3-2108-9 |

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS !
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI I

Meškeriojimas iagūnuose
Chicagos Parku Distriktas 

skelbia, kad meškeriojimas Chi- 
cogos parkų lagūnose prasideda 
nuo balandžio 1 d. nuo saulėte
kio iki temstant. Vaikai iki 16 

, bet 
virš 16 metų visi privalo nusi-

gyvenimo būdu, šiandien yra 7 lietuviai kuni-jmetų leidimo nereikalingi,

skretimo ir ankstyvos mirties. darbininkais,
gai, kurie dirba fabrikuose ei

, nes atvy-Į pirkti leidimą 
kę į Ameriką neturėjo laimės 
kur nors klebonijose 
glausti.

Prisimenu senus jaunystės|boIdto’ MaSjuėtte, McKiniėy'i 
metus, kmUetuvoje, carola.-iLinkolnoparkuos(,

Be to, dr. J. Adomavičius 
palietė ir pagyvenusiems žmo
nėms poilsio namų statybą, 
kas turėtų būti aktualu vi
siems lietuviams — naudotis 
sava ramia pastoge senatvėje. 
Todėl prašė visus jungtis į tal
ką veikiant komisijdse , padi
dintame valdybos sąstate ir kt. 
Jeigu visuomenė liks pasyvi, 
teigė dr. Ad., reikės ilgai lauk
ti, arba lietuviai pasiliks ma
žumoje., Drauge padėkojo čia 
pat esančiam geraširdžiui pa
dėjėjui Matui Mickui, parašiu
siam laiškelius visoms lietuvių 
organizacijoms Čikagoje sene
lių namų reikalu. Jau pasiro
dė ir naudinga to išdava, šio
mis dienomis mires Eržvilko’ 
klubo narys Frank Tvenkus^11* i ateiti ir norint nuošir- 

i pasitarnauti Dievui ir 
Tėvvnei. reiktu visiems, drau- 7 C. 7
ge su kunigais ir vyskupais, 
vieningai suglaustomis greto-

Įvairių žuvų yra priveista ir 
prisi- meškerioti leidžiama Jackson, 

Washingtono, Shermano, Ko
lumbo, Douglas, Garfieldo, Hum” 

ir

kais, mes lietuviai turėjome 
nedaug tokių kunigų kaip Mai
ronis, Jakštas, Vaižgantas, Bu- 
čys, Karevičius ir t. t Daugu
moje jie buvo panašūs anų 
laikų bajorams, kurie save lai
kė lietuviais, bet gyvenime 
tarnavo lenkų kultūrai ir kle
bonijose viešpatavo lenkų kal
ba. Amerikoje senieji kunigai, 
išėmus keletą, taip pat vadina 
save lietuviais, bet tikrumoje 
garbina ir tarnauja airišių kul
tūrai.

Tad giliau ir blaiviau žvel-

MEBžIOTOJO BALSAS

Debiutuojanti dainininkė kon
certo salėje virpančiu balseliu 
dainuoja “0 kad galėčiau paukš
teliu skraidyti...”

Balsas iš salės: “O kad šau
tuvą turėčiau’”’

Susirinkimų ir parengimų

SENIAUSIA LR DIDžIAUSLA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

paliko Alvudui minimam tiks- ^žiai 
lui 3000 doleriu.

if v

Tam pačiam tikslui šiame

Laidotuvių direktoriai: :w f
g

DOVYDAS P. GAIDAS GERA1DAS F. DAIMID Į
■' 4605-07 So. HERMITAGE AVENUEJ h I

TeL: YArds 7-1741 - 1742
I

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS g 
H.

—-."■""i.ji-.l--'.-.1-  ............................ i-

— žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, kovo 
18 dieną, 7:30 vai. vakare, Hollywood 
svetainėje, 2417 West 43rd St. Na
riai kviečiami dalyvauti. Aptarsite 
bėgančius klubo reikalus, kurių yra 
daug.

Rožė Didžgalvienė, rast.
____ ___________ — Humboidt Parko Lietuviu Klubo

7 . . . . •) mėnesinis susirinkimas įvyks trečia-
DUtent, pastatyti Į dieni, kovo 18 dieną, 1:00 vai. po pie- 

nemirštamą paminklą lietuviu’tų, Almera Simonds svetainėje, pir- 
. , - v. \ n • " z -v" mame aukšte, 1640 N. Drake Ave. Na-tautai čia Amerikoje, t y. is- jr narės kviečiami atvykti pasita- 

<auginti lietuviškoje dvasioje rimui apie pavasario veiklą. Po susi- 
- . • rinkimo turėsime kavute su užkan-musų jaunimą. !tdžiais W; MahkuSz rašt

\akarojime buvo keturi daili* mįs imtis už pačio skaudžiau-i 7
ninku padovanoti paveikslai sįo reįkalO-
—< Pautieniaus, Petrikonio, 
Morkūnienės ir kun. Rutkaus
ko. Paveikslai teko daktarams 
Dubinskams, architektui Stan

ikui, Rumšai ir filmuotojui
Martinkui.

Pirmininkas A. Stakėnas 
[pranešė ir šį vakarą gautas pi- 
[nigines aukas iš pavienių va
karuotojo.
i Vakarojimas 
klasikiniu filmu 
dikų gyvenimo 
Petrapilyje prieš 
saulinį karą, 
inas “To Nių
truko vieną valandą ir keturio

—
NARIAI:

11 Chicagos

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTĮ
*

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO F
DALYSE-

I
GINTNERIENEI

buvo baigtas 
iš Rusijos di- 

jų sostinėje 
pirmąjį pa-

Filmo pavadini-

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 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 į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

liką- minuęių.
Kitas Alvudo mėnesinis va-, 

kapojimas įvyks šioje salėje ir į 
tokiu pat laiku balandžio 4 d. 
šeštadieni. Tas bus šio žiemos! 
sezono paskutinis. Vakaroji
mo programa skirsis nuo įpras
tinių, nes tą vakarą vyks me
tinis nariu susirinkimas. Ka
dencijai pasibaigus bus renka
ma nauja valdyba ir kiti orga
nai, prieš tai senajai valdy
bai pateikus darbų apyskaitą 
ir revizijos komisijai savo pro
tokolą. Visi prašomi laiku at
vykti ir dalyvauti, Nenariai ga
lės įsirašyti ir dalyvauti balsa
vime bei diskusijose. Pradžia 
6 vai. vakaro. Užkandinė veiks 
nuo 5 vai. O. Altfrninienė

SKAITYK •NAUJIENAS*
JOS TELKIA GERIAUSIAS
p F T * VC T 4’!^ e• 4-- ♦> P v i “ V * # * * 4,” X M

7

I

mirus, Jos vyrą Antaną, seserį, brolius bei jų šeimas 

visus gimines užjaučiame, kartu liūdėdami

ANTANAS ir KONSTANCIJA STANKAI

ir

K

1

B P
A. A. j

i i
g Mokytojai
I MAGDALENAI GINTNERIENEI |
I I

I mirus, Jos vyrą Antaną Gintneri ir gimines |
f nuoširdžiai užjaučia |

Amerikos Lietuvių Mokytojų Sąjunga
*UIIIH»I|I||| »ll IIHIIIIW—mnw Illi II II....I III II III II

I
A. A.

S s

MAGDELENAI GINTNERIENEII
| mirus, jos vyrui Antanui Gintneriui reiškia- 5
I V* ,V- .| me nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime. |

| Felicija ir Juozas Iešmantai į
I

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

BUTKUS - VASAITIS
I I1116 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

I
C. LACK IR SŪNŪS

(LACKAWICZ)

STREET REpublic 7-1213
PLACE Virginia 7-6672

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

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

GEORGE F. RUDMINAS
I 3319 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-1138-1139 I 

-

STEP.

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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-

Petras Daužvardis, Lietuvos Generalinis Konsulas Čikagoje, ponia E. Zapolienė, ponia Juzefą Daužvar- 
iė ir p. Pr. Zapoiis, šių metų kovo mėn. 1 d., susi ikę Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejaus bankete,

Sheraton - Blakstore viešbuty.e, miesto centre, Čikagoje.
Foto Jurgio Kasakaičio

kompaniją kaip aplinkos terši* 
kę skųsti visuotiniam šėrininkų 
susirinkimui, kurs įvyks balan* 
ižio 27 d. Chicagoje. Kompani* 
a turi daugiau kaip 42 milijo-

I nūs Šerų. .

TRUMPAI
Sx---------------------------------s

— Nijolė Mikšytė Ward pra- 
I eitą savaitgalį iš Detroito buvo 
Į atvažiavusi į Chicagą, kad ga- 
j etų dalyvauti Paryžiuje gyve
nančio savo brolio menininko 
Žibunto Mikšio darbų parodos 
atidaryme. Praeitą šeštadienį 
i buvo užėjusi į Naujienas, pa
imate su keliais pažįstamais ir 

buvo nuvažiavusi į Lietuvių 
fa u tines kapines, kur užsakė 
ten palaidotam tėvui paminklą.

— Richard J ase Iškiš iš Aus- 
’ iralijos, apsigyveno pas
tėvus turinčius taverną 2659 

; Vv. 43rd St. Australijoje jis gy
veno Sidney mieste, ten buvo 

įpaskautininkas, o dabar jis 
padeda tėvui darbuotis įsteig
tame biznyje.

j — Lietuvių

savo

HELP WANTED — MALI
Darbininku Reiki*

YOUNG MAN
Good opportunity for willing to work. 

Start in Stock and Shipping 
Departments.

Call for appointment

MANAGER
Experienced man to manage a Small 
tool & die shop, also sales and quo
ting. Salary open — North side Area.

Call 792-2579
after 5 P. M.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, D 
IR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS ME

□S ILGI
1A1S IS
fRETPKl

MUTUAL FEDERAL SJ
PETRAS KazanaUSKAS, pre 

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

FULL TIME. 
DAYS.

Apply in person.

PHOTOGRAPHERS
1131 W. SHERIDAN

EXPF.RIEXCED

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO RE

REALTYJ. BACEVICIUS—
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-

URUS PAVASARIS :ms ne visiems leidžia pasima-iti pinigų baigti Chicago City i 
, o tie, kurie gau- į college. Žudikai pas jį rado viso 
tai gali jį lankyti!$25. Policija greit po užpuoli- 

Daktaras neno-(mo suėmė du nužudymu įtartus 
I Clifford Cheers, 24, ir Curtis i 
j Henry, 24 metų. 1 

Toje pačioje gazolino stotyjej 
j prieš keletą dienų banditai per-j 
j šovė kita patarnautoją David: 
Luscomle, 15 metų. Jo 

‘buvo išgelbėta, bet ligoninėje!
• jam teko išimti peršautą inkstą. I

jtyti su ligoniu 
na leidimą, i 
trumpą laiką.
ri, kad ligonis pervargtu.

21. A.

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARE
♦ PATVUmNII VERTIMAI * IMIGRACIJOS POPIERLA

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

ero, III. žiema buvo ga
uki, bet pas mus ir pa
is šiais metais labai biau- 
Kitais metais pavasario,
akyti, nebūdavo. Spaus-] Visi norime ir linkime ši 
spausdavo šalčiai, o vė-■ lietuviškam ąžuolui greita: 
staiga viskas sušildavo.įsigauti ir sustiprėti.

pavasario, nebūda-i __ .x
dabar tos ligos pas 
ne tik moteris, bet . nycioje 

liūdna.
>ar pas mus serga Jurgis girdėti
<is, Stasys Matulionis

Dobilas, o šiomis die- Tylėjo todėl
atsigulė ir stipruolis sias meistrą

Šimkus, Cicero Lietuvių negalavo, 
rių Draugijos pirminiu-j

U, O 
įuldo bažnyčioje buvo (yla.

(ai joje

sekmadieni

nininkas Šimkus rimtai 
Javo. Jis paguldytas Lo- 
ligoninėn. Jis yra Dr. 
aus priežiūroje. Dakta-

Ciceriečia 
s tie sergantieii o v
iir atsigautu.

:rank Zapoiis 
t W. 95th St. iIĮ

daugelis nešioja

i in 
al-

Kai baž- 
pasidaro

mų balsus, bei 
vargonai tylėjo 
kad pats v v ri au

nori, kad visi 
vyrai sustiprčtu 
A’. P, Deveikis'

Pavasario gėlių paroda 
Pavasariui pareinant, 

iChicagos konservatorijų 
— Garfield ir Lincoln — 

I turtingas gėlių parodas, 
i tesis nuo kovo 21 d. iki 
įdžio 12 d. kasdien nuo 
ryto ‘iki 9 vai. vakaro,
laisvas. Ypatingai gausu abie
jose konservatorijose velykinių 
lelijų.

Chicagos Parkų Distrikto 
komisionierius praneša, kad 
stintų (smelts) gaudymo sezo- 

įnas prasidės nuo balandžio 1 
įdienos 7 vau vakaro. Jei užė
jus šiltam orui stintų neršimas 
prasidėtu anksčiau, tai bus 

Stintų žuvau- 
Illinoiaus

jsniais patogumais.
TH laiko plokšteles stipriai. • luiku paskelbta, 
pysite geriau ir jausitės sau-j|ojaj privalo žinoti erai pritaikyti dirotmiai dan 1 J 
svarbūs sveikatai. Lankykite 
ai savo dantų gydytoją. Įsi 
TASTEjTlH bet kurioje vai ; tis.

j Stintų 
gūžės 11

sezonas baigiasi ge- o o
d. Gaudvmas leidžia-

:ORNIA SUPER SERVICE
ni aute motorai, stabdžiai, 

fune-ups ir t. t.
Sc. CALIFORNIA AVE.

J, ILL. TEL. Vi 7-9327

ro iki 3 vai. ryto. Stintoms gau
dyti leidžiama vartoti ir tink
liukai.

Plėšikai 6 šūviais 
nužudė tarnautoją

Sekmadienio rytą 6 valandą 
du banditai šešiais šūviais nu
žudė gazolino stoties Palos 
Heights tarnautoją Randy Ste
ger. 20 metų, norėjusį užsidirb- gainėse vartotų anglį,

IGH RATES

Passbooks

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių ReikU

2735 WEST 71st STREET
Aero Klube

I skraidymo grupėje dar yra 3 
j laisvos vietos. Suinteresuotie
ji prašomi skambinti tel. 581 - 

i 3163 po 6 vai. vak. Mokestis už 
vieną valandą 7 dol. Skraido
ma moderniu lėktuvu Cessna 

H 50. (Pr.) \
— Praeitą šeštadienį visame 

iBridgeporte buvo vieša skautų 
(rinkliava, kurioje su dėžutė
mis dalyvavo labai daug man- 

abudu i dagių rinkėjų — skautų, skau- 
sodaiicių ir suaugusių talkininkų, o 

34 ir Halsted gat- 
net plikas vyras 

stovėjo su dėžutė. Mačiau pra
eivius ir mūsų, tautiečius įme
tant smulkių į dėžutes, .'č

— Prie A & P universalinės 
krautuvės jau kelinta savaitė 
stovi du negrai piketuotojai, 
kurie praeiviams dalina lape
lius perspėjant nepirkti mėsos 
iš Iowa skerdyklų^ kurias at
stovaujanti šių krautuvių va- 
dovybė. Prie Jewel ir kitų 
Bridgeporto krautuvių tokios 
“literatūros” dalinant nesima
tė.

GENERAL OFFICE
— LOOP

Typing required, some bookkeeping! 
helpful. Good salary. Call or apply:

11 So. La SAIXE 
Room 1701

Tel. 726-4720
ruošia!prie banko, 
kurios j vių kampo, 
balan-
9 vai.

Įėjimas

BENDRAI NAMU RUOŠAI
2 DIENAS AR 3 PUSDIENIUS 

SAVAITĖJE
daktaro suaugusių šeimoje. Susikal
bėti angliškai. Reikalingos rekomen
dacijos. Tarsimės dėl atlyginimn.

Geras susisiekimas arti 
Northsidės.
DI 8-6036

SEWING MACHINE 
OPERATORS 
First or Second shift. 

Experience preferred but not 
necessary.

J. W. JOHNSON CO.
3100 W. RANDOLPH 

BELLWOOD 
Tel. 544-3600

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savinink
TELEF. 349-0600

IR NAMAI NELYGI
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS 

naujas garažas, naujas gazu š: 
prie California Ave., Marquett 
$20 400
" 2’AUKŠTŲ MŪRAS, dideli 
kamb. butai, beto. Įrengtas 
beismontas, gazu šildymas. 2 a 

lių. gyvybės, svei-Urc garažas, apie 6S-ta ir Tai

j DEL SKUBAUS IŠVYKIMO Į FLORI- 
DĄ, parduodu 2 aukštų po 6 kamb. 

narna. 5417 So. Hoyne. 
Tel. 476-8430.

APDRAUDŲ AGENTŪRA: 
namų, automobi- i

Ar negrai prieš Daley?
Chicagos politikos stebėtojai 

susidomėjo laukia šios dienos 
rinkimų rezultatų, kaip jie atsi
lieps į tolimesnius miesto mero 
Daley ir negrų santykius.

Iki šiol Chicagos negrai vi- o o
suose rinkimuose drausmingai 
balsuodavo už Daley “mašiną”, 
tačiau negrų 
dabar eina į rinkimus su savo 'os kolonijos vardu, 
nepriklausomais kandidatais. Jų užplūstą “paslydėliar 
pasisekimas ar nepasisekimas, dison gatvės.
sako, nulems tolimesni Chica-jniu. bendruomenės iškritėliai, 
gos politinių partijų raidą, ypač {valkatos, tinginiai ir cemen- 
turint galvoje, kad per ateinau-1 tuoto grindinio bomai, kuriuos 
ti dešimtmeti manoma negrų (nauja Madison gatvės statyba 
Chicagoje padaugėsiant iki virš; pradeda išbaidyti iš jų. gyven- 
50 nuošimčių visų gyventojų.

— Pries metus ar porą se
nąją lietuvių gyventą apylin-

nepriklausomieji j plačiai žinomą Aštuniolik- 
buvo be- 

” iš Ma^ 
Tai visokį žmo-

3 asmenų šeimai su 8 metų berniuku. 
Gyventi privačiose patalpose, puikia
me name. Lake Forest. Mokėti vai

ruoti ir kalbėti angliškai 
Tel. 234-6449.

Jei neatsako — 
(312) -225-8802.

katos ir biznio. |’$29.200.
Patogios išsimokė | į AUKŠTU MŪRAS, vienas c 

j i m© sąlygos i > Karrib . butas, laisva ^razi bu 
. e * r e v i u c * I italDa’ j°s kitas 3 kamb. 1 
j. j a„į0 garaže anie 40 pėdu

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233 IlMaranette Parke £20.000
PRIE FORD CITY 5% kam 

modemus mūras. Apie 40 uė< 
pas, auto garažas. S22.90C

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, a 
ria High.- Naujas gazu šildvm 
minijaus langai, mūro garažas 
sklvoas. S45 000.

PTGUS LOTAS dviem butan 
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Este

IIIIlflSOCTIlIsilig

1 T V 5 S - 5
LAIKRODŽIAI IR SRANGEMYR45

2646 WEST 69th STRE
TaLi REpublic 7-1941

LIGHT FACTORY WORK 
FOR

PART TIME 
DAYS

Good working conditions.
CHICAGO TIE SERVICE 

6601 So. NARRAGANSETT 
(An equal opportunity employer)

kilimus ir baldus.
I. RUDIS TeL CL 4-1050

PERKAME, PARDUODAME 
NOME įvairaus dvdžio namus 
Parūpiname paskola, visokerio 
drauda, veikia notariatas. ‘

SECRETARY

REAL ESTATE AND RTJTLI
2658 WEST 59th STREE 

PRospect 8-5454

for law office. §105 per w< 
Must be H. S. graduate.

Type 50 W. P. Mi.

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas

REAL ESTATE
Parašu paliudijimas

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43 r d STREET 

CL 4-2390

Šimkus Real Estą 
NOTARY. INCOME TAX SER 
4259 So. MAPLEWOOD AVE 

lei. CL 4-/4o0
įtų landynių, nes viena po ki
tos yra nugriaunamos.

— Halsted ir 18-tos gatvių 
kampas kurį laiką buvo pata
pęs tikra Madison gatvės kopi- 

sa- ja, kai visų saliūnų, tavernų ir 
Com-1 net privačių gyvenamų namų 

1 viso- 
eikalauti, kad savo elektros jė-Į kiausi kūtvėlos. Pet pajutę, kad 

turinčią 1 šioje kolonijoje nėra pagei- 
tik 1 nuošimtį sieros. Kompa-ldaujami, visas “bomynas” pa- 
nija nusileido tiek, kad sutinka!traukė į pietus. Nors paukšte- 
pirkti anglį su 2.5% sieros. Mi-jliai, pavasariui artėjant, iš pie- 
nėtų 18,000 šėrų savininkai žada Į tų traukia į šiaurę, tačiau šitie

šėrininkai prieš
savo kompaniją

Apie 18,000 serų (akcijų) 
vininkų susibūrė prieš 
monwealth Edison kompaniją I laiptus pradėjo apsėsti

AID QUARTERLY
6%

$5,000 minimum
2 year certificate

lo vestment 
bonus plan 
000 minimum

Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

ŠHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
71 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

$1,000 minimum
1 year certificate

kJ ± V A X A .-i. X į. X> X X U V

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicaao, HI. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, HI. 60608. — Tel. 25^-3320
IS PASIRINKIMAS medžiagoj ir visų kitų Lietuvoje pageidauja 
nu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis 
imami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporoiec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

OVING — Apdraustas perkraustymas
s ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimai

AL NAUJOKAITIS
W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. Tel. WA 5-9209 Netoli New Yorko miesto taip atrodo jūros paplūdimys karšta va

saros diena. Gimimų skaičiui nemažėjant, panašiai atrodys visi ne- 
apstatyti žemės plotai.

UJIENOS, CHICAGO 8, ILL — TUESDAY, MARCH 17, 1970

HELP WANTED — MALE-FEMALE ;
Reikia Darbininku ir Darbininkiy i

COUPLE
NEEDED FOR

Light cleaning and light maintenance j 
for medium size office. 
Northwest side location.

Hours 4 P. M. to 12:30 A. M. 
CaR Mrs, MANCUSO 

282-3SOO

SIUNTINIAI I LIETUVA
IR KITUS KRAŠTUS

“Dievo paukšteliai” iš Madi
son gatvės atbulai daro: iš šiau- i 
rės traukia į pietus. Deja, jų 
tarpe pastebėjau ir porą nau
jųjų ateivių, savo tautiečių: 
nesiskutę, apskretę, sulamdy
ta sena apranga, dar neseniai 
18-toje kolonijoje kaišiodavo 
delnus, prašydami “daimos”, 
o dabar žiūriu jau Bfidgepor-  
te! Ir išmaldos kaina pakelta:} 
jau nebeprašo aukoti 10 centų,; 
bet prašo “paskolinti” 50 cen-Į 
tu.

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,
Chicago, HI. 80632. Tel. YA 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Greitas ir tvarkingas visokiausi 
’awbiu pirkimas - pardavimas, 
sioie kontoroje daromi ir liū 
vertimai, užpildomi pilietybes 
mat income tax ir Įvairus kitok 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ii

BUILDERS AND CONTRACT
Namu Statyba ir Remontą

Įrengiu naujus ir perstatau ser 
su rūsiu namo apšildymo xpeč 
air-conditioning i naujus ir sen 
mus. įrengiu vandens boiler 
stosu rinas (gutters). Darbas 
karnas greit. sąžiningai ir garanl 

Apskaičiavimai nemokama:
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.
Domas Žukauską
HEATING & SHEET META 

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

TeL VI 7-3447

+ š. m. kovo mėn. 22 (L, 12. 
vai., sekmadienį Čikagoje, Jau
nimo Centre, kamb. B-2, kvie
čiamas Lietuvių Fondo narių ir 
organizacijų atstovų pasitari
mas svarbiais Fondo klausi
mais. Bus pranešta įdomių ži
nių iš įvykusio š. m. vasario 
mėn. 28 d. LF narių visuotinio 
suvažiavimo. LF nariai, orga
nizacijų atstovai ir visuomenė 
prašomi pasitarime gausiai da
lyvauti.

Lietuvių Fondo Valdvba 
(Pr) I

A

BrangenyMs, Lt Ik rodžiai, Dovines 
progoms

3237 ’WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4680

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5*2787

Didelis pasirinkimas įvairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

A. ABALL ROOFE
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir 
kamuosiąs vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pa 
me. Nudažome namus iš lauko 
liekame “tuckpointing” darbus. E 
apdrausti, visas darbas garantuol

Skambinkit 
LA 1-6047 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet

NAUJIENA!
NAUJIENAS




