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SĖKMINGI ŠOKĖJU PASIRODYMAI
“^Grandinėlės” šokių sambūriui po sėkmingų pasirodymų 

P. Amerikoje grįžus atgal į JAV-bes, Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas liepos 7 d. pasiuntė “Grandinėlės” vadovui Liudui Sa- 
giui, Clevelande, tokį raštą: “Jūsų vadovaujamos “Grandinėlės” 
pasirodymais Pietų Amerikoje atlikote reikšmingą tautinę misiją. 
Visi lietuviai “Grandinėlės” veikla pagristai didžiuojasi, šios sėk
mingos išvykos proga Jus ir visą “Grandinėlės” kolektyvą svei
kiname, reiškiame padėką ir linkime su nemažėjančia energija 
tęsti Jūsų taip vaisingą darbą”.

“Grandinėlės” pasirodymai P. 
Amerikoje — Kolumbijoje ir 
Venezueloje buvo labai sėkmin- K VISO PASAULIO CALIF.
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GINKLU PARDAVIMAS P. AFRIKAI
SUKĖLĖ TRIUKŠMĄ KOMONVELTE

LONDONAS. — Naujos Britanijos vyriausybės nutarimas 
parduoti Pietų Afrikai ginklų rytoj gali sukelti parlamente karš
tus debatus. Konservatoriai jau 1967 metais pažadėjo atšauti 
britų vyriausybės 1964 metais paskelbtą suvaržymą ginklų pre
kybai. Darbiečiai ginklų P. Afrikai nepardavinėjo ir į britų vietą 
atskubėjo Prancūzija, parduodama savo ginklus. Pirmadienį de
batai vyko Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kur net 40 vals
tybių, daugiausia Afrikos ir Azijos, kritikavo Britaniją ir Pran
cūziją dėl prekiavimo su rasistine Pietų Afrika.

gi. Iš P. Amerikos prisiųstos 
spaudos iškarpos liudija^ kad 
spauda lietuvių šokėjų pasiro
dymų dienomis plačiai rašė apie 
L. Sagio vadovaujamą, sambūrį 
ir ta, proga kėlė lietuvių, Lietu
vos vardą. Kolumbijos ir Ve- 
nezudos dienraščiai paskelbė ir 
nemaža lietuvių sambūrio nuo
traukų, ne vieną jų ir spalvotą.

čia galima paminėti kai ku
riuos laikraščius, rašiusius apie 
“Grandinėlę”: Bogotos “EI Sig
io” dienraštis birželio 19 d., įdė
jęs šokėjų nuotrauką, paskel
bė straipsnį “šį vakarą bus lie
tuvių baleto vakaras”, Medeline 
leidžiamas “El Colombian©” bir
želio 18 d, Įdėjo didelę, per tris 
skiltis, lietuvės šokėjos spalvo
tą nuotrauką ir platų straips- 
nį apie “lietuvių baletą”.

Plačiai rasė ir- Venesuelos 
miestų, kur lankėsi Cleveland© 
šokėjai, spauda. Valencijosmie- 
ste leidžiamas dienraštis “EI

HALIFAX. — Kanados ir 
Amerikos lėktuvai ieško Atlan
to vandenyne nukritusios sovie
tų transporto lėktuvo ’’Antonov 
23”, kuris dingo skrisdamas į 
Peru su šalpos siunta nukentė- 
jusiems nuo žemės drebėjimo 
Peru gyventoj ams.
. MADEIRA — Norvegų kelei
vinis laivas baigė degti ir nu
skendo Atlanto vandenyne. Gaiš 
ras prasidėjo mašinų skyriuje 
PO sprogimo. Visus 448 kelei
vius ir 273 įgulos narius pavy
ko išgelbėti. Keleivių dauguma 
buvo italai. Viena moteris bu
vo sužeista.

WASHINGTONAS. — Sena
torius George McGovern ragina 
Amerikos vyriausybę parduoti 
Izraeliui karo lėktuvų, tačiau 
pataria išgauti iš Izraelio ga
rantiją, kad tie lėktuvai nebus
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Amerikos valstiją gubernatorių tarpe iš 50 respublikonų partijai priklauso 32 gubernatoriai, šių metų rudens rin
kimuose bus renkami 25 gubernatoriai. Demokratų partija stengsis laimėti kuo daugiau respublikonų laikomų 

vi4tų.

BOGOTA, 
grantų iš Salv;

rą tarp Salvadoro ir Hond 
varžymai ir persekiojimai ]

sambūriui paskyrė beveik visą 
puslapį, su nuotraukomis (pu
slapis buvo skirtas ir anksčiau, 
balandžio 18 d.). Apie “Gran
dinėlės” pasirodymus palankiai, 
išsamiai rašė ir Caracas miesto 
spauda bei kiti laikraščiai.

Iš JAV laikraščių ypatingai 
iškeltinas Cleveland© leidžiamas 
“The Plain Dealer” dienraštis. 
Jo, dažnai palankaus Lietuvos 
ir Baltijos kraštų laisvės bylai, 
bendradarbė Jane Scott apie 
“Grandinėlės” pasirodymus įdė
jo visą eilę straipsnių bei repor
tažų iš P. Amerikos. Ji pati ke
liavo su Sagio šokėjais, ir pir
moji buvo pranešusi apie so
vietų trukdymus lietuvių šokė
jų neįsileisti į Kolumbiją. Kai 
kurios J. Scott reportažų ant
raštės: “Cleveland© šokėjai tu
ri sėkmės Kolumbijoje”, “Lie
tuvių šuolis” ir kt. Savo raši
niais Clevelando svarbiausiame 
dienrašty J. Scott gražiai pasi
tarnavo lietuvių vardui iškelti.

• (E)

Europos miestų 
merų suvažiavimas

LONDONAS. — Britanijoje 
vyksta Europos miestų savival
dybių suvažiavimas, kuriame 
dalyvauja 2,700 merų, bųrger- 
meisterių ir kitokių pavadinimų 
miestų galvų iš Italijos, Vokie
tijos, Prancūzijos ir kitų šalių.

Merų suvažiavime kalbą pa
sakė ir buvęs Atėnų meras Ply
tas, kuris po karinės vyriausy
bės perversmo apsigyveno eg- 
zilėje, Londone.

Nors miestų, kuriuos atsto
vauja suvažiavę burmistrai, dy
dis nevienodas, suvažiavime pa
aiškėjo, kad miestų problemos 
visur panašios. Visur tenka rū
pintis, iš kur gauti lėšų, kaip 
palaikyti švarą ir tvarką, orga
nizuoti susisiekimą, kaip statyti 
naujus namus.

ėfis turi stiprią^riacSjąJ nepuls’..... , . . .
Izraelio ir kartu nepyks perdaug,^1 klausimas gad>na kaimynmius g.
ant Amerikos, kad ji ginkluoja 
Izraelį.

CHICAGO. — Illinois seime
lyje siūlomas Įstatymas automa
tiškai baustų mirties bausme vi
sus, kurie nužudo policininką ar 
gaisrininką.

SAIGONAS. — Komunistų ra
ketos apšaudė Saigono miestą, 
sugriovė keletą namų, tačiau 
žmonių nepalietė. Viena raketa- 
nukrito be žalos į upę.

WASHINGTONAS. — šių 
metų rinkimuose balsuotojai 
13-koje valstijų turės pasisaky
ti ar sumažinti balsuotojų am
žiaus ribą, kuri dabar yra 21 
mėtų. Tik keturios valstijos da
bar leidžia balsuoti jaunesniems: 
Georgija — 18 metų, Kentucky
— 17, Aliaska — 19 ir Havajai
— 20 metų.

WID0RAD0. — Texas valsti
joje ant greitkelio sudužo sunk
vežimis ir išbarstė ant kelio 72 
bombas po 500 svarų kiekviena. 
Truko 17 vai., kol jos buvo su
rinktos ir sukrautos į kitą sunk
vežimį Bombos buvo be užtaisų, 
sprogimų nebuvo.

DAMASKAS. — Sirija skel
bia numušusi vieną Izraelio lėk
tuvą, tačiau Izraelis tą žinią pa
neigia.

Naujas uostas
BURNS HARBOR. — India

noje buvo atidarytas naujas uos
tas, kuris kainavo 25 mil. dol. 
Atidaryme dalyvavo transporto 
sekretorius Volpe. Buvo ir pro
testų demonstracijų dėl gražaus 
Indijanos kopų kranto paverti
mo į pramonės uostą. Baigus vi
sus darbus, Indijanos uoste ant 
Michigano kranto bus galima 
sutalpinti 31 jūros laivą. Gele
žinkelio stoties rajone tilps 1,740 
vagonų. Iš uosto eis naftos 
vamzdžių linijos, greitkeliai, čia 
bus penki dideli javų elevatoriai 
ir kiti sandėliai.

o sukėlė imi- 
mdure. Pana
ros santykius 
susirūpinusios

dėl visuomenės nuotaikų ir bijo, kad gali lengvai pi įsidėti smurto 
veiksmai Abiejų valstybių prezidentai neseniai p t radiją krei
pėsi į savo piliečius, ragindami negilinti priešiškų nuotaikų, ne
skleisti nepatikrintų gandų ir nekenkti draugiškierąs Kolumbijos- 
Venecuelos santykiams.

Visą neapykantą ir skundus 
sukelia nelegalūs imigrantai iš 
Kolumbijos į Venecuelą, kur gy
vena apie 500,000 tokių “indocu- 
mentados”, dokumentų neturin
čių kolumbiečių. Jie bėga iš Ko
lumbijos dėl nedarbo. Venecue- 
los gyvenimo lygis yra daug 
aukštesnis už Kolumbijos, nes 
Venecuelą yra turtingų naftos 
šaltinių savininkė. Venecuelos 
darbininkas uždirba keturis kart 
daugiau už Kolumbijos darbi
ninką. šis Uždarbis ir vilioja 
kolumbiečius į Venecuelą.

Atvykę be dokumentų ir ne
turėdami darbo leidimo kolum- 
biečiai dažnai parsisamdo dide
lių dvarų savininkams, kurie 
juos išnaudoja, žinodami, kad jie 
neturi kam pasiskųsti. Kai kur 
darbininkai, negalėdami sugrįž
ti, tampa tikrais baudžiaunin
kais. Apie kolumbiečių pergy
venimus Venecueloje daug ra
šo Kolumbijos spauda, sukelda
ma Venecuelai neapykantos 
jausmus.

Iš kitos pusės kolumbiečiai 
Venecueloje pasižymi nusikalti
mais, jie nemėgstami už tai, kad 
mažina darbininkų uždarbius, 
dirbdami už mažesnį atlyginimą 
negu Venecuelos darbininkai. 
Neseniai keli tūkstančiai doku
mentų neturinčių kolumbiečių 
buvo deportuoti. Pasitaikė ir to
kių, kurie Venecueloje gyveno 
visą savo gyvenimą. Jų pergy
venimai ir išnaudojimas sukėlė 
Kolumbijoje nemažą triukšmą.

“Indocumentados” problema 
Venecueloje yra gan kebli. Iš 
pasienio ūkių kolumbiečiai ėmė 
traukti į pramonės centrus. Ko
lumbiečius sunku atskirti nuo 
vietinių, tačiau sakoma, kolum- 
bieiai yra veržlesni, savo tarpe

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Valstybės departamentas 
pareiškė, kad Amerika nevers 
P. Vietnamo vyriausybės suda
ryti su komunistais koalicinę 
valdžią Saigone.

Prezidento ekonominių rei
kalų patarėjas McCracken se
nato komitete pareiškė, jog in
fliacija bus sustabdyta ir krašto 
ūkis vėl pagyvės, jei bus lai
komasi vyriausybės nustatytos 
programos.

♦ Kairioji Ceylono vyriausy
bė ^pavedė parlamento komisi
jai parengti naujos konstituci
jos projektą. Ceylonas nutrauks 
ryšius su Britanijos karūna ir 
taps respublika.

♦ Havajuose prasidėjo Ame- 
rikos-Pietų Korėjos pasitarimai 
dėl amerikiečių kariuomenės su
mažinimo Korėjoje.

♦ Time žurnalas rašo, jog Ku
boje sovietai stiprina karines 
jėgas. Atsiųsti 25 nauji Mig-21 
lėktuvai ir modernios raketos. 
Amerikos žvalgyba sustiprinusi 
savo veiklą, virš Kubos dažniau 
skrenda žvalgybos lėktuvai ir 
erdvės satelitai.

♦ Kolumbijoje paskelbtas 
apgulties stovis, nes rugpiūčio 
7 pareigas turi pradėti naujas 
prezidentas, o jo konkurentas 
rinkimuose irgi tvirtina laimė
jęs rinkimus.

Darbiečių partija 
sudarė kabinėta f

LONDONAS/ — Britanijos 
darbiečių: partijPS^parl amen ta
rinė grupė išsirinko. savo “še
šėlių kabinetą”, kuriame auto
matiškai yra partijos-vadas ir 
jo padėjėjas. Renkami tik 12 
asmenų, kurių kiekvienas gau
na atskirą sritį: gynybos reika
lai, užsienio reikalai, prekyba ir 
panašiai. Visi to kabineto na
riai sėdi pirmoje parlamento opo
zicijai skirtų suolų eilėje. Jei 
darbo partija sugrįžtų į valdžią 
ministeriais greičiausia taptų 
to “šešėlių kabineto” nariai.

Įdomu, kad į tą kabinetą ne
pateko (buvęs užsienio reikalų 
ministeris Michael Stewart. Dau
giausia balsų gavo buvęs vidaus 
reikalų ministeris Callaghan. 
Buvo išrinktas ir kairiojo spar
no darbietis, dažnai kritikavęs 
Wilsono vadovybę, Michael Foot. 
Jis niekada vyriausybėje nebu
vo. Darbiečių kabinete yra 
dvi moterys: Barbara Castle 
Shirley Williams.

ir

vieningi ir dėl to irgi nemėgia
mi vietinių gyventojų. Abiejų 
šalių santykiams nepadeda gan
dai, kad Kolumbijos valdžia ska
tinanti dėl smarkiai kylančio 
gyventojų skaičiaus nelegalią 
emigraciją į Venecuelą.

Izraelis nenori 
laikinų paliaubų

WASHINGTONAS. — Izrae
lio ambasadorius Itzhak Rabin 
pasirodė televizijos programoje 
“Meet the Press”. Jis pareiškė, 
kad Izraelis nesutinka su Ame
rikos pasiūlytom 90 dienų karo 
paliaubom. Izraelis siekiąs pa
stovių paliaubų, nesuvaržytų 
jokiom sąlygom.

Prie Suezo kanalo egiptiečiai 
numušė dar vieną Izraelio •“Phan
tom” lėktuvą. Vienas lakūnas 
žuvo, kitas paimtas į nelaisvę. 
Egiptas jau paskelbė to belais
vio, majoro Menahim, fotografi
jų-

Washingtone kalbama, kad 
Amerika siūlo Izraeliui vietoje 
“Phantom” lėktuvų naujų “Cru- 
sadors” F-8, kuriuos naudoja 
JAV karo laivynas.

♦ Prezidentas Nixonas išva
žiuos į Kalifornijos vasarnamį 
dešimčiai dienų.

Pinigais skatina 
daugiau auginti

MASKVA. — Kaip jau rašy
ta, sovietų valdžia nutarė žy
miai pakelti už maisto produk
tus mokamas kainas. Tuo nori
ma paskatinti galvijų augini
mą ir kitų maisto produktų ga
mybą. Pakėlimai liečia ne tik 
valstybinius ūkius ir kolchozus? 
Naujos kainos bus taikomos ir 
sklypų savininkams, kurie pa
gamina daug maisto produktų. 
Sakoma, kad virš 40 nuošimčių 
Sovietų Sąjungoje pagamina
mos mėsos pagaminama priva
čiuose sklypuose.

Komunistų partijos genera
linis sekretorius Brežnevas sa
vo kalboje centro komitetui pa
sakė, jog privatūs gamintojai 
negauna pakankamai paskatini
mo; “Kai mes kalbame apie gal
vijų auginimą, mes ne tik turi
megalvoje, kolchozus ir valsty
binius ūkius. Dažnai vietiniai 
pareigūnai, apskaičiuodami gal
vijų padėtį savo rajone, pasi
tenkina tik padėtimi ūkiuose, 
visai nesirūpindami tuo, kas de
dasi kitose ekonomikos srityse”.

Smarkiai padidindama už mė
są, pieną, kiaušinius, vilnas mo
kamas kainas, sovietų valdžia 
tikisi susilaukti iš privačių skly
pų dar didesnės produkcijos ir 
neabejotinai susilauks, nors žiū
rint iš ideologinio taško, bonu- 
sai ir piniginis paskatinimas, 

pelno motyvas nelabai derinasi 
su Maskvos “socializmo” princi
pais.

Brazilijoje veikia 
“Mirties komanda”
SAO Paulo. — Brazilijoje jau 

kuris laikas veikia vadinama 
Mirties komanda, kuri, kaip gan
dai sako, sudaryta iš policijos 
tarnautojų. Ji veikia slaptai ir 
nelegaliai, o jos tikslas esąs iš
valyti Brazilijos visuomenę nuo 
kriminalistų.

Praėjusį penktadienį Mirties 
komanda paskelbė, kad bus nu
žudyti 28 kriminalistai. Sek
madienį tikrai Įvairiose vietose 
buvo rasti šeši lavonai.

Mirties komanda skelbia, kad 
policija ir teismai dažnai neturi 
įrodymų, kurie nusikaltėlius pa
sodintų į kalėjimą. Tokiais at
vejais komanda pati paskiria 
bausmę žinomam nusikaltėliui ir 
ji būna tik vienos rūšies — mir
ties bausmė. Jau nemažai nusi
kaltėlių taip gavo galą, šį kar
tą mirties sprendimas buvo pa
skelbtas po vieno policininko nu
šovimo. Už jo mirtį bus nušau
ti 28 kriminalistai.

ATĖNAI. — Graikijoje mirė 
užsienio reikalų ministeris, 71 
metų amžiaus Panayotis Pipi- 
nelis. Jis 52 metus praleido 
Graikijos diplomatinėje tarny
boje.

Konservatorių valdžia aiški
na, jog P. Afrikos apginklavi
mas esąs surištas su 1957 me
tų sutartimi, kuria Britanija per
leido Pietų Afrikai savo karo lai
vyno bazę Simonstowne. Pietų 
Afrika pasižadėjo ta sutartimi 
išlaikyti bazę ir paėmė atsako
mybę ginti jūros kelius einan
čius apie Pietų Afrikos smaiga
lį. P. Afrikai toms pareigoms 
tinkamai eiti reikalingi karo lai
vai ir kiti ginklai.

Britų vyriausybė kaltina bu
vusią darbiečių valdžia veidmai
niavimu. Britanija yra svar
biausias Pietų Afrikos prekvbos 
partneris. Per metus prekyba 
siekia pusantro milijardo dole
rių. Britams Pietų Afrika yra 
devinta svarbiausia prekybos 
šalis. Tokios prekybos šviesoje 
yra nenormalu versti P. Afriką 
ieškoti ginklų Prancūzijoje ar 
kitur.

Didelis spaudimas Britanijai 
daromas iš juodųjų britų komon- 
velto šalių. Tanzanija paskelbė 
išeisianti iš komonvelto, jei Bri
tanija parduos P. Afrikai gink
lus. Indijos premjerė Gandhi ir
gi pasiuntė premjerui Heath 
laišką, Įspėdama, kad P. Afrikos 
apginklavimas sukels įtempimą 
Indijos vandenyne ir pakenks 
britų šalių bendruomenei. Pre
kybą su P. Afrika kritikuoja ir 
Kanados valdžia.

Britų gynybos ekspertai tvir
tina, kad sovietų karo laivynui 
didėjant ir plečiant savo veiklą 
Indijos vandenyne, yra būtina 
apsaugoti vandens kelius. Todėl 
Pietų Afrikai būtina gauti mo
dernių karo laivų, žvalgybos 
lėktuvų ir prieš povandeninius 
laivus kovojančių lėktuvų. Ki
taip britų saugumui svarbus jū
ros kelias atsidurs pavojuje.

Streiko paliestas 
Kanados paštas

TORONTO. — Kanados paš
tininkai streikuoja jau trys sa
vaitės. Jie tačiau neuždarė vi
sų pašto Įstaigų. Laiškai ir siun
tiniai išnešiojami, tačiau ne kiek
vieną dieną. Vienas rajonas 
gauna paštą vieną dieną, kitas 
— kitą.

Pašto valdyba rūpinasi, kad 
įstaigos ir įmonės griebėsi kitų 
susižinojimo būdų.' Laiškų ir 
siuntinių kiekis sumažėjo 20 
nuošimčių, o tas gali dar pa
didinti pašto valdybos deficitą.

Paštininkai pažadėjo, kad val
džios pensijų čekiai ir šeimų 
priedai bus išnešioti laiku, kad 
niekas dėl streiko nekentėtų ne
priteklių.

Paštininkai, kurie dabar už
dirba tarp 102 ir 129 dol. per sa
vaitę reikalauja algų pakėlimų 
60 nuošimčių. Vyriausybė yra 
nustačiusi pramonei ir valdžios 
įstaigoms taisyklės, kurios ne
leidžia kelti atlyginimų daugiau 
kaip 6% per metus. Kol vyks
ta derybos, Kanados paštas pri
statomas labai nenormaliai.
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RTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

 JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. ____________

FIZINĖS TERAPIJOS ĮTAKA SVEIKATOS ATSTATYMUI

Visos gydymo sritys turi sutartinai padėti ligoniui 
atstatyti sveikatą. Mediciniška tiesa

Fizinis gydymas — fizinė te
rapija (physical therapy or me
dicine) apima du mediciniškos 
veiklos barus: 1. Nustatoma di
agnozė, kiek pakenkti, sumen
kę bei sužaloti raumenys, kau
lai ir sąnariai bei aptariamas jų 
judesių ribotumas. 2. Fizinių 
priemonių ir veiksmų panaudo
jimas žmogaus prarastų fizinių 
galių atstatymui. Fizinės tera
pijos žinovas (physical thera
pist) yra išmokytas asmuo at
likimui savo srityje techniškų 
dalykų. Jis .vadovaujasi kruopš
čiai nustatyta gydytojo diagno
ze. Sunkesnės ligos atveju fi
zinės terapijos žmonės tariasi 
su vidaus ligų žinovais,, su vai
kų ligų gydytojais, ortopedais, 
neurologais ir psichiatrais.

Fizinio gydymo sritys
Fizinio gydymo (terapijos) 

žinovas atlieka sekančius aš- 
tuoneriopus darbus. 1. Nustato 
raumenų pajėgumą ir įvairių są
narių judrumo ribas, 2. Vadovau
damasis labai tiksliais gydytojo 
nurodymais, jis suplanuoja kiek
vienam ligoniui atsakančią 
mankštą ir pritaikytus judesius. 
3. Nustato kasdieninių darbų at
likimą : pasivaikščiojimą, valgy
mą, išvietės naudojimą — visa 
tai tvarkoma taikantis prie li
gonio pajėgumo, reikalui esant, 
panaudojami mechaniški prie
taisai. 4. Prižiūri tų prietaisų 
— rementų, įtvarų bei gorsetų 
tinkamumą, kad galėtų pranešti

ligoniui

Fizinės terapijos žinovas ben
dradarbiauja su amatų žinovu

Fizinės terapijos žinovas vi
sada glaudžiai bendradarbiauja 
su užsiėmimų žinovu (occupa
tional therapist). Jie tariasi, 
kaip tinkamiau suderinti abiejų 
darbas didesnei paciento gero
vei. Jie bendradarbiauja ir su 
gailestinga seserim (nurse), ku
ri prižiūri ligonį palatoje — ap
tariama palatoje atliktina mank
šta. U

Iki šiol buvo daugiau domė
tasi mašinomis atliekama fizi
ne terapija. Paskutiniais metais

chair), remontus (cruches) ir 
dirbtines galūnes.
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Nepailstančios "grybautojos" — lietuviy seneliu namv naudai keps
niais aprūpina Alvudo parengimo dalyvius Marija Bosienė (dešinėj), 

gail. sesuo Ona Ankienė ir dr. Ona Vaškevičiūtė.
Nuotrauka 3f. Nagio

jie lovoj juda iš vienos vietos 
kiton, verčiasi nuo vieno šono 
ant kito, šitokių judesių išmo
kę, jie lavinasi atsisėsti tiesiai 
lovoj ir pasiekti daiktus, esan
čius ant staliuko stovinčio šalia 
lovos. Panašiai išlavinami pa
cientai sau pasitarnauti val
gant: paliegusieji išmoksta piau-
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TURISTU ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
širdis džiaugsmu suvirpa ant gimtosios žemės atsistojus, 
antrą kartą linksmai suplaka lėktuvui į dausas pasikėlus

ve susidomėjo nepaprastai ilga 
žmonių uodega ir liepė savo šo
feriui privažiavus prie uodegos 
galo sustoti. Pačiame uodegos 
gale pats paskutinis stovėjo žy-

a^ue^daug 
ši<» vengti 
si^epenys, 
d^ardinės, 
'graga ger
to kvortas 
sii
ja specia- 
jia kreip
ia 
& 
sil 
ki
nė

per

£

pagydoma liga.
Dabar prieš tą ligą pradėta 

vartoti nauji vaistai. Jie reikia 
labai mažom dozėm pradėti ir 
tik labai pamažu tas dozes di
dinti. Tamstos gydytojas žino 
gerai tuos vaistus. Jis juos pa
naudos reikalui esant. Tas vais
tas gali sukelti pašalinius ne
gerumus, todėl dabar vartoja
mus vaistus naudok ir pas savo 
gydytoją lankykis. Iki šiol bu
vo tik du veiklesni vaistai šioje 
l;goje: tai Artane ir Cogentin. 
Matyt, pradž:oj buvai gavęs pir
mąjį vaistą, dabar vartoji ant
rąjį. Gerai darai. Tik reikia 
visapusiškai gydytis. Neimti jo
kių nuodų į savo kūną (rūkalai, 
svaigalai...). Imti prieš sklero
zę ‘Gražink, tris kapsules die
noje pavalgius. Nenusimink, ši 

-liga pas kiekvieną vis kitaip pa
sireiškia: kartais ji labai ilgai 
— net visą amžių vietoje stovi. 
Tvarkingai gyvendamas, higie
niškai maitindamasis, gydytojo 
nurodymus pildydamas tamsta 
būsi patenkinamame stovyje. 
Reikale gydytojas turi naują 
(stiprų prieš šią ligąLįOs simp
tomus veistą. Tai tabletės, Ro
che firmos gaminamos, vadinasi 
Larodopa (cheminis jų pavadi
nimas “levodopa”).
Pagalba alkoholio pakenktiems 

nervams

Klausimas. Mano žmona gė
rė alų tol, kol nuo skausmų ir 
nusilpimo nebepajėgia stiklinės 
prinešti prie burnos. Malonėkit 
patarti, daktare, kaip aš galiu jai 
padėti. Kokia jos ateitis? Gal 
jau reikia man kitos žvalgytis?

Atsakymas. Visos vitaminų 
B grupės stoka, ypač B-l, kitaip 
vadinamo Thiamino trūkumas 
yra atsakinga dėl nervų visam 
kūne uždegimo ryšium su chro
nišku alkoholizmu. Tai daugiau
sia jutimą perduodančių nervų 
sužalojimas, ypač jis stipriai pa
sireiškia pėdose, blauzdose ir 
rankose. Silpnumas tik sunkiais

Mbrol. galiu tvirtinti., kad kitur 
tiek daug ir tokių brangių 
lonumų vargu berasi...

— Tai kas čia toje minioje 
sukinėjasi? — dar paklausė Ža 
liake'puris.

— Čia, visai greta manęs, ma 
tau mūsų politikus: Illinois 
seimo atstovų Praną Savicką, 
13-to wardo komiteto - atstovų 
Michael Madiganą, Marquette 
Parko kandidatą į Illinois sei
mų Robertą Terzich, senatorių 
John Laniganą, mums graž,ią 
sumą pinigu aukojusį atstovų 
Walter Babe-McAvoy ir dange 
lį kitų svečių. Be to, iš Auroros 
buvo atvažiavę Petras ir Petro
nėlė Levuliai, iš Lietuvos pas 
brolį Tony Povilonį atvažiavu
si Justina Saveljeva. 4-1 metus 
įiedu buvo nesimatę, o dabar 
turi progos lietuviškų ąžuolų 
pavėsyje išsikalbėti, čia šne
kučiuojasi žemaičiu Klubo na
riai Julius Klimas^Bąrbora Ba 
vers ir Dan Lukas, Devinto 
Wardo s lietuvių Demokratų 
klubo nariai Barbora Sucilla, 
Ona Sakalauskienė; Eleonora 
Wilson ir kt. Čia pat yra Lie
tuvių Miškininkų. Sąjungos vi
cepirmininkas Jonas Žebraus
kas su ponia ir kiti, suvažiavu
sieji iš įvairių vietovių.

štai žmonės savo darbu su
ruošę šį linksmą pikniką: Juo-

dalino dovanai Jlykolas Šo
rius prižiūrėjo barą, p Juozas 
Skeivys skambipo regislerį. Pa 
įėjo kitiems Mindaugas Sla- 

Juozas Zenkus. Kostas 
ir Bruno Klemka.

Maistą gamino 
šeimininkavo Kazimiera Stu-

Veronika Stakėnienė, 
Zenkiejįč, Julija Pocie-

Marijona Marazienė, Ele
na Bagdžiūnienė ir A. Gudo
nienė.
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Šitaip atrodo per stipry mikroskopą nufotografuotas vatos gumulas, 
son Wax laboratorijoje. v

ma-

kėnas.
Repšys

(Tęsinys)
To Lenino iki koktumo

Pasitaikė nelemtieji Lenino 
gimimo metai. Nors jis jau 100 
metų kaip gimę ir 46 metai kaip 
miręs, bet kadangi yra pats di
džiausias bolševizmo “šventa
sis”, tai visiems, ir patiems ru
sams, ir ypatingai pavergtie
siems stačiai į gerklę kemšamas. 
Vilniuje teko girdėti čekuose 
apie Leniną išrastą anekdotą. 
Girdi, valstybinė baldų dirbtu
vė pradėjo gaminti medaus mė
nesio lovas dėl trijų žmonių. Ko
dėl _dėl trijų? O todėl, kad Le
ninas su mumis visur ir dieną ir 
naktį! žodžiu, Lenino plikos ma
kaulės su totorišku plaukų kuš
kiu pasmakryje
ypač įstaigose ir krautuvių lan
guose. Tik Stalino ūsų dar ne
matyti.

• Ui, parvežk “Alio!” 
Amerikos žydeliams

Kiek nelietuvių yra dabar Lie
tuvoje, svečias neturi kur pa
tirti, bet ir vietiniai lietuviai ne
žino, nes rusai savo skaičių vi
saip maskuoja, ir mažina, o len
kai visaip didina, žydų yra ne
daug, bet visur juos aptiksi. Vie
nas turistas, norėdamas nuo In- 
turizmo “angelų sargų” pabėg
ti, pašaukė pravažiuojantį tak-

ir virtuvėje

kicnė, 
Pranė 
nė,.

delis. Nikita jį ir paklausė: “Ko Į 
čia stovite, ko laukiate?”

Žydelis pažinęs, su kuo turi 
reikalą, sumetė jam įsiteikti. 
“Ui, atsakė jis, mūsų darbo žmo
nės taip daug pinigų uždirba, 
kad turi nešti į valstybės ban
ką, tai ir laukia eilės”.

— Reiškia, visi patenkinti?
— Baisiai, drauge Nikita, pa

tvirtino žydelis.
— Gerai kalbi, pagyrė Nikita, 

dabar sakyk, ko nori, aš tavo' 
pageidavimą patenkinsiu.

žydelis pagalvojęs atsakė; Ui, 
aš noriu, kad su manim nueitum 
į pirtį!

— Į pirtį ? —nustebo Sovietų 
imperijos valdovas, išgirdęs tokį 
žydo norą. — Galima, kodėl ne, 
bet, pasakyk, kodėl būtent į pir
tį?

— Ui, aš noriu pamatyti, ar 
tu dar iĮgai pajėgsi mus gvol-

Richard 
-os atsto- ■* _ 
jovn.9 d. 
Iaitsiųstas 
gyi.3O d. 
įmonėms 
j j. veiksmų 
m 
Pi 
Washing- 
*£ patalpo- 
n*autų Sa- 
j^rindiniu 
Osmanas 

iš Illinois
. aų Usie- 
s narys, 
minėjime 
čkis.

Saulė krito į vakarus. Žalia
kepuris ir Daugiarankis, pra
dėję žiovauti ir rengtis nakčiai, 
o žmonės vis dar šnekučiavosi 
ir džiaugsmo kupini kalbėjosi. 
Jie dalinosi patirtais įspūdžiais 
ir tarp savęs kalbėjosi, kada jie
ir vėl galės tokiai gražJai po
pietei susirinkti ir nuoširdžiai 
pasikalbėti.

Toks malonumas 
ma pakartoti kitame Marquet
te Parko Namų 
Draugijos piknike.

Shisys Patlaba

? 
»

jus, jaučiasi toks lyg atšalimas 
ir nejautrumas, tarytum tai bū
tų nesava oda. To operacijos, 
kuriam laikui praslinkus, pra
dėjo drebėti (retkarčiais) deši
nioji ranka. Ypač druską bars
tant ant valgio ar šiaip pakru
tinus — būdavo sunkiau sulai
kyti rankos drebėjimą.

Bet iš pradžių būdavo dar nie
ko. Tačiau paskutiniuoju kartu 
— pradėjo dešinioji ranka dre
bėti pati savaime — be jokio pa- 
krutinimo. Nuėjau pas dakta
rą, jis prirašė baltų (mažyčių) 
tablečių, bet jas sunaudojus — 
padėtis nepagerėjo. Po dviejų 
savaičių ir Vėl nuėjau. Šį kartą 
daktaras prirašė “Cogentin”, 2 
mg. tablečių, nurodydamas po

visur pilna,
bus galiašoferis, iš dolerinės pa

matęs, kad jo kostiumeris yra
is Net ąžuolai prašneko

— Tai Marquette Parko na
mų savininkai lietuviai. Kartu 
atvažiavo ir jų svečiai iš įvai
riausių Amerikos vietovių.

— Tai kas čia juos sutraukė?
— pasiteiravo Žaliakepuris.

-- Daug kas gali juos vilioti, 
bet geras lietuviškam skoniui 
pritaikytas maistas, 
ruošti gaivinantieji
mandagiai aptarnaujami ba
rai, maloni Joniko muzika, 
laimę nešančios pažintys ir 
proga sutikti gimines bei arti
muosius.

Savininkulietuvis iš Amerikos, atsisvei- Marquette Parko Lietuvių 
kindamas pasisakė: “Aš taip pat«Namų Savininkų organizacijos 

piknikas įvyko šių metų liepos 
4 d. Bruzgulienės sodyboje.

Žmonių tiek daug prigūžėjo, 
kad net tūkstančiai ąžuolų pra 
šneko. Didžiulis Žaliakepuris 
sako savo kaimynui:

— Savo gyvenime įvairių da
lykų esu matęs, bet niekad ne
su matęs,tiėk daug žmonių šio
je sodyboje. Ka^ jie, ir iš kur 
jie atkeliavo?

Storas drūtas Daugiarankis 
jam atsakė:

lietuvis, čia gimęs. Ui, parvežk 
nuo manęs “Alio” i Amerikos žy
deliams’”

Marquette Parko Lietuvių

nimta kreipti daugiau dėmesio į ^i mėsą, tepti sviestą, naudotis 
raumenų pajėgumą darbui, pa
naudojant prietaisus. Išmoko
ma, išlavinama paskiros raume
nų grupės. Visuose moderniuo
se fizinės terapijos ir sveikatos 
atstatymo (rehabilitation) cen
truose tik pradžiai ’ naudojama 
diatermija bei judančio vandens 
vonios (whirlpool baths). -Po 
to seka 
ba ligoniui: 
aktyvūs judesiai. Pradžioj fizi
nės terapijos žinovas padeda ir 
vadovauja. Toliau vis ilgiau ir 
kas kartas stipriau mankština
masi bei užsiėmimais (amatais) 
gydomasi.

Luošieji po fizinės terapijos 
keliasi iš lovos

E*idelė fizinės terapijos už
duotis yra prikelti iš lovos dėl 
luošumo iš jos nesikeliančiuo-

svarbesnė pagal- 
pasyvūs, vėliau

gydytojui apie reikiamus pakei
timus. 5.-Prižiūri ir moko, kaip 
ligonis turi atlikti jam nurodytą sius. Reikia juos taip sutvirtin- 
mankštą, kaip tiesiai jis turi 
kūną laikyti ir kaip turi kūno
■judesius atlikti. Sekama pacien-
to laikysena jam- besistengiant 
padidinti savo kūno pajėgumą.
6. Ne tik ligoniui pataria kaip 
elgtis, bet ir jo gimines, ypač 
tėvus, apšviečia, kokius jude
sius ligoms turės atlikti išleis-, 
tas iš ligoninės. 7. Kai ligonis 
sugrįžta ligoninės fizinės tera
pijos skyriun ambulatoriškam 
gydymuisi, stebima, kokius na
muose judesius pacientas - atli
ko saviškių padedamas. Daro
mos reikalingos pataisos ir pa
tarimai. 8. Vaikai išmokomi už- 
sidėti ir nusiimti savo protezus. 
Suaugusieji supažindinami kaip 
naudoti ortopedines kėdes (wheel

■

šakute-šaukštu, gerti iš puode
lio, maišyti arbatą, ir pan. Tų 
ir panašių judesių vienus paci
entus galima išlavinti mankš
tos pagalba, kitiems prisieina 
suteikti specialius įtaisus. Ypač 
gerai padeda tie specialūs įtai
sai tiems, kurie visai neteko rau
menų jėgos prie didžiųjų sąna
rių. Pvz., nevaldąs alkūnės, su 
prietaisu gali tolinti bei artinti 
ranką prie kūno — ir maitinti. 
Kartais tik' vienam reikalui da
romas specialus įtaisas. Esti 
daugelio darbų atlikimui skirti 
protezai.

Taip su fizinės terapijos pa
galba padidinamas žmogaus pa
jėgumas. Buvę invalidai ima 
pajėgti savistoviai apsitvarky
ti.

Pasiskaityti. Lederle Bulletin, 
• VoL XVIII, Nr. 111.

ti, kad jie .pajėgtų apie save 
tvarkytis be kito pagalbos. Da
bartiniuose fizinės terapijos 
centruose aptariami visi. paci
ento atliktini, dienos darbais, 
jiems paciento pajėgumas, nu
statomas ir paciento trūkumai 
susekami. Nevaikščiojant atlie
kami darbai detaliai (iki smulk
menų) apsvarstomi, pvz., jude-

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI
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tavoti! atsakė žydelis rusiškai.
Kitas anekdotas jau ir Ame

rikoje žinomas, buvo toks:
•Kai Nikita paskelbė, kad so

vietai pasivys ir pralenks Ame
riką, tai Politbiuras nutarė tų

pusę tabletės imti prieš valgį 
kas 12 vai.

Man atroSytų; kad tas deši
nės rankos drebėjimas susidarė 
nuo dešinės- operuotos kojos, 
o daktaras iš pradžių spėliojo, 
kad, ko gero, gal galvos smege
nyse koks “tumoras” auga. Da
vė man parašyti. Dar ranka ne

rašyti galiu.perdaug dreba
Tai, sako, gsįl nėra jokio auglio
smegenyse,- bet gal kai kurių
kraujo indų! smegenyse apkalkė- 
jimas —
i.

eorozė. Dabar — 
i” 

tabletės kasį.2 vai. Atrodo, vei
kia ramin;
bus — nežų^u.

1 Jus, Daktare, pa
lp Jūs galvojate, ar

naudoj u po msę-tos “Cogentin

Bai,: bet kas toliaus<

. Norėčiau! 
klausti: kži_ 
tas dešinės rankos drebėjimas 
susidarė nuo operuotos dešinės

iw

si, kurs klusniai sustojo ir paė
mė. Pasirodo, šoferis buvo žy
delis ir beveždamas spėjo kelis 
žydiškus anekdotus papasakoti. 
Geriausias buvo sekantis dar iš 
Nikitos Chruščiovo laikų:

Sykį Nikita važiuodamas gat-

lenktynių nedaryti.
— Kodėl sušuko Nikita pa

raudęs.
— Todėl, kad amerikiečius 

pralenkus, jie pamatys mūsų 
kiaurus užpakalius!

Nuvežęs kur reikia žydelis

Vilniąus turguje

Valdiškose krautuvėse pirki
mo sistema baisiai nepraktiška, 
varginanti ir laiką gaišinanti. 
Kiekvienam daiktui pirkti pir
ma turi stoti j eilę paklausti ar 
tokių daiktų yra, tuomet eiti sto
ti Į eilę prie kasos apsimokėti 
už tą daiktą ir gauti kvitelį, su 
tuo vėl stoti į eilę to daikto gau
ti. Pasakei numerį, išmierą, ar 
dalyko pavadinimą^ tau atneša 
ir neškis. Tokių dalykų, kaip 
prisimieravimas ir jei nepatin-

ka kito numerio * paprašymas, 
čia nėra. Ką paprašei — gavai 
ir neškis. Sekantis!

Vilniaus turgus tebėra toje 
pačioje senamiesčio vietoje ir

WAYAWAW.W/AY.W

Sekma
rugpiuc

gerai pa- 
gėrimai,

■give.38
20 more will Hvo

Nepadaugindamas,

HEART 
FUND

Ranka dreba dėl . smegenyse 
(ne kojose) netvarkos

Klausimas. Didž. Gerbiamas 
Daktare, norėčiau, kad atsakytu
mėt man į klausimą per “Nau
jienas”, Jūsų vedamame skyriu-

sfai lovoj, išvietėj, prie valgomo- je.
Prieš dvejis metus turėjau 

dešinės kojos išsiplėtusių venų 
operaciją. Operacijos metu bu
vo padaryta, bene, 16 piūvių ir 
išimtos sugedusios (buv. išsi-

, plėtusios) venos, šiaip jau dėl 
tos oeracijos nesijaučiu blogai. 

Nesikelia iš- lovos pacientai Tik apie kojos riešą, ypač dau-

jo stalo. Toliau — apsivilkimas, 
nusivilkimas, rankų darbai ra
šant, telefonu naudojantis, ju
damoj kėdėj esant veikla, atsi
stojimas — atsisėdimas (naudo
jimas automobilio bei autobuso) 
laptais lipimas.

kojos, ar da tikrai yra simpto
mas iš prikalkėjusių kokių nors 
kraujo ind:. Kairė ranka visai 
nedreba, taki dešinė.

Ar galima tą drebėjimą išgy
dyti, ar j at visą laiką man ran-

:alkėjusiu kokių nors BUE
pradeda labai ribotus judesius: giau pavaikščiojus ar pastove-t

Chicago Savings

v;

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

J /4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1 COO OR MORE 

6 MONTH MATURITY

♦

S^INGj
''SAFETY OFYOUR SAVIMGs\^

INSURED
S.\ UP -TO Z? 
tgX 820,000.

'o PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

j %% PER annum
ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

5%
ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
V. 

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
’frf O U R S : Mon. 12 P. M. to 8 P. M, Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

ir teisingai kalbėjo. Ta negero
vė medicinoje vadinasi parkin
sonizmu. Ji iki šiol laikoma ne-

■

Statybos darbininky darbas pavojin
gas. čia matomas darbininkas ^jojla_____ i"

ant plieninio rąsto 30 pėdu virš van* 
jį denst

r- w

ka drebės t • Kokias priemones
Jūs, Daktare, patartumėt nau-

jo laiky-
tokios negalios ištikias. Turi la
bai gerą gydytoją
kis. Teisingai" jis tamstą tyrė

doti, norint sustabdyti man de
šinės rankės drebėjimą. Esu 59 
metų amžihus susirūpinęs lietu
vis.

Atsakymas. Kiekvienas iš
mūsų dar labiau susirūpintume

■ -. - - • - - v •

BUS IDrfAJIS, 
SKANUVIAI. 
VISA LIRAS 
GROS IRNIŠ- 
kiausiiems. 
rugpiūenų 
PIKNIB A,"
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Now at GLASER’S

Life’s worth living with Airtemp Air Conditioning.

living agairi.

AUTHORIZED AIRTEMP DEALER

ENTER THE QUIET WORLD OF AIRTEMP AIR CONDITIONING

' Is your place unlivable because of the 
heat, humidity or pollen dust? An Airtemp

CHRYSLER
CORPORATION

Don’t let the weather take your “home” 
away from you. Reclaim it today. Call or 

Imperial-will make any room come alive. come in. And get an Imperial and start
• Powerful enough for your largest room.

10 models ranging from 6,500 to 18,000 
BTU’s.

• Quiet enough for your bedroom. Dou
ble-seal bulkhead quiets street and op
erating sounds.
Handsome enough for your best room.

panašus kaip senais laikais, tik
tai dabar yra atitvertas ir pro
vartus neįeisi kiek ir kada nori. 
Sargybinis įleidžia tam tikrąj

skaičių ir jei mat^ kad jau tur
gus “pilnas”, kol 
ja, kitų neįleidžia.

tie nepraretė-

Vienas amerikietis susidomė- 
ute saulėgrą- 
ą turgaus po- 
k liepdamas 
senutė ypatin-

jo suvargusia sei 
žų pardavėją, kuri 
licininkas bebarąl 
nešdintis laukan. S 
gai susijaudino, kas policininkas 
atimdamas iš jos Kažkokius ti- 

s suplėšė ir

skursi jų dalyviai oficialiai ne
turėjo leidimo nuo savo būrio ir 
palydos atsiskirti ir savo noru 
kur pavažiuoti, o buvo vežioja
mi senu trafaretu išmintais ke
liais — Vilnius-Trakai-Druski- 
ninkai-Kaunas ir atgal Vilnius.

Tą šimto kilometrų tarpą tarp 
Vilniaus ir Kauno, matytu nori
ma padaryti svarbiausia turiz
mo atrakcija, nes čia ir plentai 
jau panašūs į JAV arba Kana
dos meksfaltuotus keturių va
žiavimų (po du į abu galu) plen
tus. Vilniaus-Kauno plentas bai
giamas apsodinti medžiais iš 
abiejų pusių ir per vidurinį me-

Glaser’s Furniture and Appliance Co.
5115-5123 So. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS

kietėlius, kai kuriui 
pabėrė žemėn.

“Tai mano atskai 
protestuodama ėmė! popierėlius 
rinkti. |

“Kam jie reikalfcgi?”' susi
domėjo amerikietis.

“Pagal juos privąau valdžiai 
išduoti rokundą.

, tyti iš kiekvienos kkpeikos. Ki
taip atims man leidimą!”

Policininkas nuėjo šlavikių 
barti. Skaromis apsigaubusios 
moterėlės iš beržų šakų rišto
mis šluotražėmis šlavė turgaus 
aikštę ir gretimas gatves. Pa
klausus, kiek šlavikės algos 
gauna, jos atsakė po 40 rublių 
mėnesiui...
Visi turistai, kaip prievolę bū
tinai turi apeiti Intūrizmo paly
dovių rodomas “stacijas” — pra
eitojo karo žiaurumų paminklus, 
kaip tai masinius žydų kapus, 
fortus, kur buvo kalinami ko
munistai ir pan. Vienas turis-

mybė!” ji

iu atsiskai-

tas amerikietis palydovės gar
siai paklausė: “Na, misis, o Pra- 
vieniškius ar taip pat parodysi
te?” Pamatęs palydovės sumiši
mą, jis klausimo nebepakarto
jo...

Dvaru kultūros renesansas 
kolchozuose

Kurie gauna vizas individua
liai, o tokias gauna daugiau ar 
mažiau įrodžiusieji savo “mei
lę” ruskiams, jie dažniausiai 
gauna leidimus ir ilgiau pabūti, 
ir į kaimą pavažiuoti, nors be 
žvalgybos palydovo net raudo- 
niausio išverstskūrio važiuoti 
neišleidžia. Ar jis bus šoferio, 
ar kelrodžio, ar kitokio titulo 
rolėje, bet jis eis akių ir ausų 
pareigas. Daug kas iš pačių eks
kursantų įsidrąsinę paslapčio
mis nuvažiuoja kur reikia, ne
paisydami, kad jiems saugoti ir 
ganyti priskirtos piemenės gal
būt dėl to iš savo bosų barti 
gauna. ' •

Minėtų Kanados ir JAV ek-
gauna.

diana. Laukai ir sodai tame 
ruože primena kultūringų di
džiulių dvarų laukus ir planta
cijas, kurių tarpuose, toliau nuo 
plento matosi kaimiečių name
liai, o retkarčiais į dvarą pana
šus kolchozo centras.

(Bus daugiau)

J. Pr.

žiūrėtojas;
Juozas Bagdžius,

■ zas Bacevičius, visų darbų pri- 
Albertas Kerelis. 

Jonas Joni
kas, Antanas Stakėnas ir Sta
sys Patlaba, Algis Barakauskas,
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UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namamsųsigyti.

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

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

UNIVERf

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

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigta 1923 metais - Tek 421-3070 *

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

3 — NAUJIENOS, CHICAGO S, ILL, — TUESDAY, JULY 21, 1970

Į

I



THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Published Daily Except Sunday by The Lithuanian News Pub. Co, Inc.

1739 So. Halstad Street, Chicago, III. 60608. Telephone HA 1-6100

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Subscription Rates:
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Mažų tautų likimas
Okupantas bando Įtikinti lietuvius, kad rusų oku

puotoje Lietuvoje gyvenimas yra daug geresnis, negu jis 
buvo nepriklausomos Lietuvos laikais. Tokią mintį jau
nimui kala Į galvą mokytojai, taip rašo neseniai paruošti 
mokyklų vadovėliai, tokias mintis kartoja Įvairūs propa
gandistai mitinguose, spaudoje ir Įvairiuasių “meno” 
švenčių proga.

Kad mokyklos ir propagandistai turėtų medžiagos, 
Vilniuje įsteigtas specialus institutas lietuvių tautos pra
eičiai klastoti. Kiekvienas lietuvių tautos padarytas žing
snis laisvei atgauti visai kitaip interpretuojamas, Lietu
vos gyventojų valia klastojama, o rusai vaizduojami visų 
kaimynų geradariais. Vyriausias lietuvių tautos istorijos 
klastotojas yra Juozas Žiugžda. Jam padeda J. Jurginis, jo 
dešinioji ranka. Spaudoje jau pradeda rodytis ir jaunesni 
“istorikai”, bet jų dar nedaug, jie ne toki drąsūs, praeitis 
jiems mažiau pažįstama. ■ Būdinga, kad į lietuvių tautos 
istorijos klastotojų eiles Įsitraukė kelios moterys. Viena, 
Amerikoje nebuvusi, parašė tokią Amerikos lietuvių is
toriją, kad net Amerikos komunistams dėl jos nejauku, 
o kita jau keliais rašiniais pasirodė .Vilniuje leidžiamoje 
“Tiesoje”. Turime galvoje A. Gaigalaitę, labai jau žiugž- 
diškai rašančią- apie visiems žinomus dalykus.

Ji parašė straipsnį apie mažų tautų viltis išlikti gy
vomis, dar būti tautomis. Pagrindan ji paėmė lietuvių 
tautos kovas dėl nepriklausomybės Pirmojo Pasaulinio 
Karo metu ir tuoj po karo. 1919 metais rusų suorgani
zuotą sovietų karo jėgų Įsiveržimą Į Lietuvą ji vadina 
lietuviškojo proletariato kovą su buržuazija dėl valdžios 
Lietuvoje. ' Pačių lietuvių Įvairiuose frontuose rusams 
duotus smūgius Gaigalaitė vadina “kontrarevoliucijos 
prieš Tarybų Lietuvą laimėjimu”. O visą tą laiką ji 
šitaip vaizduoja:

“Lietuvos vyriausybei dar 1919 m. rugsėjo 13 d. 
buvo pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. Lietuvos bur
žuazinė vyriausybė, Antantės valstybių spaudžiama, 
atidėliojo taikos sudarymą. Tačiau augantis Lietu
voje revoliucinis judėjimas vertė nutraukti karo pa
dėtį. Kauno Įgulos kareivių sukilimo ir kitų revoliu
cinių Įvykių metu darbo žmonės reikalavo sudaryti 
taiką su Tarybų Rusija. Bet visų svarbiausias veiks
nys buvo Raudonosios Armijos sėkmingos pergalės 
prieš Pilsudskio legionierius 1920 metų vasarą. To-

trims mėnesiams _______ $5.00
vienam mėnesiui $1.75

Kanadoje:
metams_____________ __ $20.00
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui $2.00

Užsieniuose: 5 .
metams $21.00 
pusei metų $11.00 
vienam menesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
HL 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

VYTAUTO KAVOLIO DIKTATŪRINIO
Nauja reformacija Metmenyse

Pasirodo, jog žodžiais ir są
vokomis Šiandien’ itin lengva 
švaistytis. Čekoslovakijon rie
da rusų tankai, atnešdami “lais
vę”, Amerika praplečia kovą ka
rui sustabdyti. Sąvokos tampa 
nebesvarbios, o tik savanaudiš
ki interesai.

Kai interesai atitrūksta nuo 
atsidavimo žmogaus gerovės 
idėjoms, tuomet gaunasi košma
rai ir pragarai arba, geriau iš
reiškus, 20-tas amžius, kada 
idėja atitrūko nuo praktikos. 
Beje, išsigelbėjimas glūdi idė

kiomis aplinkybėmis 1920 m. liepos 12 d. Maskvoje 
buvo pasirašyta Tarybų Rusijos ir Lietuvos taikos 
sutartis. Sutartis atspindėjo lenininės nacionalinės 
politikos principus. Lietuva buvo pripažinta nepri
klausoma valstybė”. (Vilniaus “Tiesa”, 1970 m. lie
pos 11 d., 2psl.).
Lietuva buvo Lenino ir pačių rusų pripažinta nepri

klausoma valstybe, o kur ta nepriklaussomybė šiandie 
yra? Leninas ir visa tuometinės “tarybų Rusijos” vy
riausybė nepajėgė Lietuvos okupuoti, Lietuvon pasiųs
tos raudonosios armijos buvo sumuštos, todėl Leninas 
tada ir pripažino nepriklausomą Lietuvą. Sovietų armi- 
jos veržėsi į Lenkiją, jos tikėjosi turėti bendrą sieną su 
“revoliucine Vokietija”, bet ir šis žygis nepavyko. Len
kijoj, prie Vislos, ties Otvocku sovietų divizijos buvo su
muštos ir priverstos trauktis. Dėl šio pralaimėjimo ištisą 
50 metų ėjo ginčai tarp Stalino ir sovietų karo vadų. Gin
čą laimėjo Stalinas, nuduobdamas maišalą M. Tucha- 
čevskį pačioje Antrojo Pasaulinio Karo pradžioje.

Stalinui susitarus su Hitleriu karui pradėti ir Len
kijai pasidalyti,. susitarta ir Lietuvos -nepriklausomybei 
panaikinti. Panaikinta ne vien Lietuvos, bet Latvijos ir 
Estijos valstybių nepriklausomybės. Niekas nedrįs neig
ti, kad Stalinas, siųsdamas sovietų karo jėgas į Lietuvą, 
nesivadovavo tuo pačiu “nacionalinės Lenino politikos 
principu”. Šiuo atveju Gaigalaitės keliamas “Lenino 
principas” nieku- nesiskiria nuo bet kurios kitos kolonia- 
linės valstybės principų. Leninas 1920’lietais pripažino 
Lietuvos-valstybės nepriklausomybę, tęs nepajėgė Lie
tuvos užkariauti. Stalinas, besivadovaudamas tais pa
čiais Lenino principais, panaikino Liettvos-nepriklauso
mybę ir pavergė lietuvių tautą, kaip-jų kartu su Leninu 
pavergė ukrainiečius, gudus, gruzinu^ armėnus ir visą 
eilę kitų Azijos tautų.

Lietuva-pavergta, bet okupantas 
nesijaučia. Pavergtai lietuvių tautai 
bet laisvan pasaulin patekę lietuviai 
tuosius. Gaigalaičių klastojimai neįtikina lietuvių dau
gumos. Lietuvoje Sniečkus gali rašyų-.kas rusams pa
tinka, bet jis nori užčiaupti burnas’ ir 
gyvenantiems lietuviams. Jeigu lais\ 
viai bus vieningi, jeigu neleis “kultūri 
bendradarbiams tos vienybės apardyti, 
vietų imperializmą bus tęsiama. Kaip 
perialistinės valstybės, turės subyrėti r sovietinė. Tiktai 
tada komunistų pavergtos tautos gidės gyventi nepri
klausomą ir taikų gyvenimą. ’ f . . .

jos ir gyvenimo sugretinime. 
Todėl tenka kovoti prieš visus 
klaidingus pranašus, kurie vie
na sako, o kita daro.

Mūsų išeivijoje į klaidingus 
pranašus tvirtai pasuko Vytau
tas Kavolis ir jo vadovaujamas 
Metmenų žurnalas. Penkiolikos 
metų bėgyje iš liberalizmo ir 
fraternalizmo pasukta autorita
rizmo kryptim.

štai konkretus pavyzdys. Aš 
buvau Metmenų redakcinio ko
lektyvo narys ir 1965-66 me
tais New Yorke Santaros-Švie-

Lietuvoje stipriai 
užčiaupta burna, 

.-laiba už paverg-

.aisvame pasaulyje 
3jo pasaulio lietu- 
giems” Sniečkaus 
tai kova prieš so- 

subyrėjo kitos im- 

sos pirmininkas. 1966 metų ru
denį N. Y. Santara-Šviesa zsu 
rengė kultūripį savaitgalį, ku
riame viena diena buvo paskir
ta diskusijoms apie ryšius su 
Lietuva ir Vytauto Kavolio pa
skaitai, o antra diena — vėl Vy
tauto Kavolio paskaitai ir litera
tūros vakarui. Kaip žinia, dis
kusijose apie ryšius su Lietuva 
dalyvavo Jungtinių Tautų biblio
tekos direktorius Levas Vladi
mirovas. Dėl šio įvykio Darbi
ninko laikraštis pakėlė skandalą 
(šiandien Darbininkas jau kitos 
nuomonės dėl Vatikano ir Sovie
tų Sąjungtos glaudesnio bendra
darbiavimo), keli Santaros-Švie
sos nariai sukėlė organizacijoje 
neramumus, dėl kurių senoji 
valdyba buvo priversta pasi
traukti iš pareigų ir išrinkta 
buvo nauja valdyba. Bet tai bu
vo mirties aktas New Yorko 
Santarai-šviesai, nes veikla vi
sai išblėso.

Darbininkas dėl savo dvivei
diškumo nenukentėjo, o tik su
stiprėjo, nes buvo panaikinta 
liberalinė opozicija.

Aš kreipiausi Į Vytautą Ka
volį, prašydamas Metmenų ko
lektyvą apsvarstyti sukilime da
lyvavusios Metmenų redakcijos 
narės elgesį, būtent kaip sude
rinama laisvės fraternališkumo 
principai su autoritarizmu?

Vytautas Kavolis iš pradžių 
palaikė mano planą, bet vėliau 
pakeitė nuomonę, nes nenorėjo 
pajudinti reakcinių jėgų.

Prieš 3 metus pasitraukiau iš 
Metmenų redakcinio kolektyvo. 
Tai buvo mano protesto pareiški
mas. Tačiau Vytautas Kavolis 
nesiteikė mano pavardės iš re

Kaip buvo surasti P. 0. W. dokumentai
Perskaičiau š. m. Naujienų 

161 nr. c. Gedgaudo “Panemu
nės maištas”. Tarp kitko ten 
rašoma: “Mano teta Jadvyga 
Gudavičiūtė, vėliau Paryžiaus 
pasiuntinybės sekretorė, gal 
daugiausia čia nusipelnė. Pa
žindama lenkų vadus, sužino
jo jų tikslą ir nurodė jų štabo 
dokumentus”.

P. O. W. (Polska organizaci
ja woiskowa) bylos aiškinimo 
dalyviui a. a. Lietuvos kariuo
menės karininkui Povilui Ty
ruliui, kai jis buvo apakęs, 
dažnai paskaitydavau įdomes
nius Naujienose tilpusius straip 
snius. Mat, jis iš gimnazijos 
suolo vos 15 metų amžiaus su
laukęs išėjo savanoriu’ i Lietu
vos kariuomenę ir dalyvavo vi 
suose frontuose. Baigęs karo 
mokyklą, buvo karininku. Jis 
mielai papasakodavo ir nepri
klausomybės kovų Įvairiausių 
nuotykių.

Kartą papasakojo ir kaip bu 
vo P. O. W. štabo dokumentai 

dakcinio kolektyvo išbraukti. 
Prieš pora mėnesių parašiau Ka
volių! kitą laišką, reikalauda
mas mano pavardę iš Metmenų 
redakcijos išbraukti ir išspaus
dinti mano laišką, kuriame nu
rodžiau motyvus, kodėl libera
lui nepakeliui su Metmenimis. 
Vytautas Kavolis sugebėjo ma
no pavardę išbraukti naujame 
Metmenų numeryje, bet laiško 
neišspausdino.

Metmenys užsklandoj vis skel
bia: “Laikydamiesi liberalios po
litikos, leidėjai ir redaktoriai 
iš bendradarbių nereikalauja 
vien tokių minčių, su kuriomis 
pirmieji visada sutiktų”.

Man pačiam, buvusiam Met
menų redakcijos nariui, medžia
gos teikėjui, finansiniam rėmė
jui ir platintojui, Vytautas Ka
volis nutarė užčiaupti burną. 
Matyti, jis tariasi geriau žinąs, 
kas man darytina ir kas neda
rytina. Tai yra visiškas autori
tarizmas, kuris nieko bendro ne
turi su laisvės išpažinimu ir pa
garba kitam žmogui. Beje, au
toriteto prasmė irgi turi savo 
vietą liberalizme. Tai yra išti
kimybė tradicijoms ir praktikai, 
pasitvirtinusioms efektingomis 
ir reikšmingomis priemonėmis 
liberalizmo išsaugojimui. Tačiau 
Vytauto Kavolio autoritetas yra 
tik savyje pačiame ir savo ta
riamos ar tikros naudos apgyni
me.

Liūdna tik, kad Vytautas Ka
volis kalba liberalizmo ir frater
nalizmo sąvokomis, kurių jis 
pats nesupranta'ir kuriomis ne
tiki.

Saulius^ šimoliūnas

surasti. Jo p ašakoj imo' versi j a 
buvo tokia: Panelė Gudavičiū 
tė pranešė mūsų vyriausybei 
apie lenkų ruošiamą sukilimą 
ir Lietuvos prie Lenkijos pri
jungimą.,

Kai buvo gauta tokia svarbi 
žinia, tuoj anf kojų sukėlė visas 
mūsų kariuomenės . Įgulas ir 
lenkų sukilimą pačioje jo užuo 
mazgoję likvidavo. Berods, 
lenkai buvo spėję tik telefoni
nį susisiekimą sutrukdyti, nu
karpydami kai kur telefono — 
telegrafo vielas.

Buvęs nurodytas ir asmuo, 
pas kuią turėję būti jų štabo 
dokumentai ir archyvas. )(Jis 
minėjo dokumentus suradusio 
asmens pavardę). Nurodyto as
mens patalpose buvusi padary 
ta labai smulki krata. Deja, 
kratos metu nebuvo rasta jo
kių tą.asmenį ar P. O. W. or
ganizaciją kompromituojan
čių dokumentų.

Padarius trobesiuose kratą, 
nors ir nieko nebuvo rasta, bet 

kurį laiką prie to namo buvusi 
pastatyta iš Kauno Karo ko
mendantūros kareivių sargyba.

Popietinės pamainos karei
vėlis, bevaikštinėdamas sode
lio takeliu, benuobodžiauda
mas išsitraukęs durtuvą ir pra
dėjęs sausas medelių šakeles 
genėti. Pastebėjo, kad jo dur
tuvas jau gerokai parūdijęs. O 
kareivis, jeigu surūdydavo dur
tuvas, tai keletą kartų įdurda- 
vo į žemę ir durtuvas gražiai 
blizgėdavo. Po to ištepdavo 
Vazelinu ir durtuvas ilgesnį lai 
ką pasilikdavo švarus ir bliz
gantis.

Norėdamas durtuvą nuvaly
ti, kareivis užmovęs jį ant šau
tuvo ir pradėjęs į žemę badyti. 
Duriant durtuvą per lapus į 
žemę, durtuvas atsimušęs į me
talini daiktą. Manęs, kad pi
nigus radęs. Pradėjęs tą vietą 
kasti. Atkasė didoką metalinę 
dėžę. Atidarius dėžę, pasiro
dė joje pilna lenkų kalba rašy
tų dokumentų. Aišku, dėžė su 
dokumentais buvusi j komen
dantūrą pristatyta, čia jau bu
vo išaiškinta, kad tai yra P; O. 
W. štabo dokumentai ir dalis 
archyvo.

Pagal tuos rastus dokumen
tus ir buvusi išaiškinta visa P. 
O; W. organizacija iki eilinio 
nario.

Be to; a. a. Povilo Tyrulio tei
gimų, už šii] dokumentų sura
dimą tuometinis Kauno karo 
komendantas buvęs apdovano
tas. Vyties kryžiaus ordinu. 7

Iš jo pasakojimo atrodė, kad 
dokumentai buvo surasti tik 
atsitiktinai. Stasys Juškėnas

SKAITYK "NAUJIENAS" - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS, 
TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

VLADAS CIVINSKAS
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Peridotų po 20, 30. 50 ir 80 
karatų dydžio čia rasta nemaža. Didžiau
sias iš čia rastų registruotų akmenų buvo 
190 karatų dydžio, bet atrodo, kad čia ras
ta nemaža ir neregistruotų akmenų. Vie
nas tokių yra Rusijos carų karūnoje, da
bar saugomoje Maskvoje. Po šlifo šitas ak
muo liko 5.2 x 3.5 x 1.05 cm. dydžio ir 192.75 
kt svorio. Akmuo labai geros spalvos, vi
siškai skaidrus, tik su dviem mažais įski
limais viduje, niekur nepasiekiančiais ak
mens paviršiaus. Akmens forma pailga, 
karūnoje jis apdėtas 30 mažų deimantų, 
dar labiau išryškinančių jo grožį.

Zebirgeto peridotai brangenybių rinko
je žinomi Levan to peridotų vardu. Kry
žiaus žygių metu daug šių akmenų parvež
ta į Europą, ir jie čia laikyti emeraldais. 
Manoma, kad ir dabar iš rinkoje pasiro
dančių peridotų bent pusė yra peršlifuoli 
senieji kryžiaus karų dalyvių pargabenti 
akmenys.

Burinėje peridotų randama Mogoko 
srityje, Bernardino slėnyje, netoli nuo 
garsiųjų rubinų kasyklų. Bunnos perido
tai yra tamsesnės spalvos, bet randami jau 
mažesniais akmenimis. Australijoje peri
dotų randama Queenslando provincijoje. 
Akmens nedideli, kiek šviesenės spalvos. 
Taip pat peridotų randama ir JAV, Ari
zonoje ir Naujojoje Meksikoje, bet čia jie 

blankios spalvos ir labai maži, dažniausiai 
visai netinkami papuošalams, vadinami 
Jobo ašaromis. Visuose kituose kraštuose 
Brazilijoje, Pietų Afrikoje, Konge ir kt. 
radiniai tokie menki, jog jie neturi jokios 
komercinės reikšmės. Kiek įdomiau pažy
mėti, kad peridotų randama ir nukritu
siuose meteoruose, kas liudija, jog ir ki
tuose dangaus kūnuose šis akmuo nėra sve
timas. Kai kurie meteoruose rasti akmens 
yra labai geros kokybės ir, nors smulkūs, 
vis dėlto pakankamo dydžio apšlifavimui. 
Aišku, jų ten tiek maža, kad ir mokslo 
reikalams nepakanka.

Savo verte peridotas panašus į akvama
rinus, geriausius topazus, zirkonus ir kt. 
brangiuosius akmenis iš pusiau brangiųjų 
akmenų kategorijos. Vidutinės kokybės 
akmenų galima gauti po 30 40 dol. už ka
ratą, bet gerieji akmens siekia iki 100 doL 
ir daugiau. Kadangi peridotas įspūdin
giausias tiktai didesniuose, kaip 12 — 15 
karatų akmenyse, tokių akmenų kainos 
siekia 1000 dol. ir daugiau. Peridotų parei
kalavimas visada labai didelis, o ypač kraš 
tuose, kur jie iš tikrųjų ar tariamai ran
dami. Rytų Azijoje vietos gyventojai, steng 
damiesi patenkinti turistų poreikius, dau 
žo tuščius žalio stiklo butelius, didesnes jų 
skeveldras verčia į kalnų upelius, o paskui 
renka jau srovės aplamdytus apvalesnius 
gabalus ir nešlifuotus pardavinėja svetim
šaliams. Toki “peridotai” vadinami “fool's 
peridot”. Ju prisipirkę turistai apsižiūri, 
koki jie iš^tikrųjų kvailiai, tik sugrįžę iš 
kelionių ir nunešę akmenis šlifuoti.

SPINE LTA I
Spinelis yra daugiaspalvis akmuo, vie

nas iš tų. retų aliinenų, kurie plačiai žino
mi įvairiais netikrais vardais,, bet mažai 
tepažįstami savo tikruoju- Kol akmens 
spalva buvo pats svarbiausias -jo. tapatybės 
pažymys, patys gražiausieji raudonieji spi 
neliai buvo tapę r-ubinais, mėlynieji safy
rais, rausvai oranžiniai — hiacintais, vio
letiniai — ametistais ir tt* Dabar ši klaida 
jau pataisyta, bet “rubinai” taip ir negrį
žo į spinelius, o liko mandresniu “balas 
rubinų” vardu, visi-mėlynieji — “spinelio 
safyrais”, visi violetiniai —- “orientaliniais 
ametistais”, visi rausvai ar gelsvai oranži
niai — “spinelio hiacintais”. Vienintelis 
spinelis, tebevadinamas spineliu, yra bal
tasis arba bespalvis, bet jų yra labai maža, 
jų vertė nedidelė ir jie sutinkami labai 
retai. TarytunY tyčiomis, kai jau akmens 
vardas priartėja prie akmens, kaip pavyz
džiui — Arizonos spinelis, Kandy spinelis, 
paaiškėja, kad čia joks spinelis, liet tik į jį 
panašūs granatai.

Akmens vardas kilęs iš prancūzų kal
bos žodžio spinelle, bet ką šis žodis reiškia 
ir iš kurios kalbos atsiradęs prancūzų kal
boje, neaišku. Viena betgi tikra, kad spi
nelis yra oriento akmuo, patys pagrindi
niai jo ištekliai yra Tolimuose Rytuose, ir 
ten jo niekas spineliu nevadina.

Chemine sudėtim jis yra magnio — aliu 
minio oksidas su trupučiuku vienų ar kitų 
priemaišų spalvai. Spinelis žemėje papli
tęs gana plačiai, bet skaidriųjų ir geros 

spalvos kristalų, vadinamų kilniuoju spi
neliu, yra labai mažai. Jis yra labai kietas, 
Mohs skalėje — 8, i tik deimantai, rubinai 
ir safyrai ir aleksandritai už jį kietesni. 
Akmens lyginamasis svoris 3.58 — 3.63, bet 
gali būti ir 4.00 —4.60 .Akmuo gana tra
pus, bet atsparus rūgštims, trinamas įsi- 
elektrina. Grynas spinelis yra bespalvis ir 
visiškai skaidrus, bet toks retai sutinka
mas. Trupučiukas chromo, mangano ar 
geležies priemaišų nulemia akmens spalvą 
ir jį įspraudžia į pačių gražiausių akmenų 
eiles. Būdinga, kad spinelyj, kaip ir ko- 
runde, raudoną spalvą iššaukia ta pati 
chromo priemaiša, už tat panašumas tarp 
spinelio ir rubino toks didelis, jog dažnai 
be laboratorinių priemonių atpažinti ak* 
menis yra neįmanoma.

Pagal spalvas spineliu yra raudonų, mė
lynų, violetinių, gelsvai rausvų ir, gelsvai 
oranžinių, rudų ir netgi juodų. Vieni jų 
visiškai skaidrūs, kiti nepermatomi, bet 
visi, jei tik gerų spalvų, naudojami pa
puošalams. Patys brangiausi yra radonieji 
spineliai, kurių taip pat pasitaiko bent ke
lių atspalvių, šie akmens labai reti ir įspū
dingi, o kai kurie atspalviai ypač grobsto
mi, kaip geriausios rubinų imitacijos. Aukš 
tai vertinami ir mėlynieji spineliai, kurie 
taip pat panašūs į safyrus ir rinkoje sutin
kami “spinelio safyrų” vardu, bet juos 
atskirti nuo safyrų jau žymiai lengviau. 
Mėlynjėjispineliai niekad neprilygsta pui
ki ttifi safyrų mėlynumui, jų atspalvyje 
jaučiama nemaža plieno šaltumo, visiškai 
svetimo korundo akmenims. Taip pat ir

“orientalinis ametistas”, t. y.e purpuriniai 
violetinis spinelis aiškiai skiriasi savo spal 
va nuo puikaus ametisto purpuro, ir čia su
klysti galimybių maža.

Spineliai dažniausiai randami magne
tinėse ir metamorfinėse uolienose, o taip 
pat upių sąnašuose ir žvyrynuose, vandens 
suvilktuose iš aukštesnių vietų. Kristaliza
cija kubinė, akmens susikristalizavę ok- 
taedrais, primenančiais dvi pagrindais 
sulietas piramides. Net ir upių sąnašose ir 
žvyrynuose, kur akmens gerokai nukentė
ję nuo vandens, kristalų formos labai aiš
kios. Būdinga, kad žvyrynuose, jei spine
liai randami kariu su korundo akmenimis, 
jie mažiau vandens nudėvėti, negu korun- 
das, iš ko sprendžiama, kad jie ten atsira
dę vėliau ir gal iš kitų vietų.

Stambūs spineliai po 100 ir daugiau ka
ratų yra didelė retenybė. Dhugiausia ran
dama akmenų iki 1 karato dydžio, palygi
nus nemaža po 2 - 4 karatus, o po 8 - 10 
karatų dydžio akmens gana reti.

(Bus daugiau)

BRANGENYBIŲ PREKYBA

-TERRA
Savininkai V. ir U. CIVINSKAI

Brangieji akmenys —• Aukso ir kt papuošalai — 
šveicarų laikrodžiai. Taip pat — kristalas, sidab- 

, ras, porcelianas ir visos kitos dovaninės prekės.

TERRA, 323T W. 63rd St, Chicago, DE
Telef. 434-4660
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DR. ANNA BALIONAS 
AKLŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLĖS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso teiefu PRospect 8-3229 

Rezid. telef.: WAIbrook S5076 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto, 

nuo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius priima uk susitarus.

Rez. teL 2394683

DR. L G. BALUKAS 
AKUStKiJA IR MU1RKŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGU A 
'6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 

jei neaisiuepia, sKaniomu a74-oul2

DR. S. BIEZIS
PKospect tt-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
UKiai antraaienžais ir penktadieniais 
ireciad. ir sesmad. ofisas uždarytas. 

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

Penktuosius metus veikianti I brangintinas vardas liepos 12 
Lietuvių Televizija Čikagoje dieną sutraukė j Bučo daržą 
jau suruošė antrą pikniką tiks- didelį būrį senųjų ir naujųjų 
lu pagerbti senuosius lietuviš
kų radijo valandų vedėjus. 
Praeitą vasarą buvo pagerbtas 
Povilas Šaltimieras su visu jo 
štabu. Šią vasarą amžinos at
minties Sofiją Barčus, šaltimie 
ras dar ilgą laiką linksmino ir 
naujuosius ateivius, bet jau se
nokai nutilo. Sofija Barčus pri 
ruošė ir paliko įpėdinius savo 
pamėgtam kultūros darbui tęs
ti.

Sofijos Barčus populiarus ir

P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

VaL- 9_ 4 įr 6—8. Seštadiemais 9—L
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629 
Tolof4 PRospoct 6^084

UK. PETER BRAZIS 
rnYSICiAN AND SUKUCUN 

2434 WEST 71st STREET 
misas: HEmlock 4-5849 

fcezidu 388-2233 
OFISU VALANDOS.

ir sestaa. liktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
opiometristas

DR. EDAWMD L OARA
GR 6-2400 

susiuaruną; ftam, ketv<

sesiaa. 1U—2 vaL______

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. fciSIN - EISiNAS 
AKUbcKIJA IK MW1EKV LilrtJS 

UikeKOLUGIaNE chirurgija 
tiloz KeOZie WA 5-2670

Vaiauuos- pagal susitarimą. j£i neaV 
sinepia, sKamoinū Ml 34)001.

W. A. JENKINS 
GYUYIOJAS IK CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso telu Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

■<' . Priima, tik susitarus. .
* Valandos: pirmad.. ketwrtad., 5—8,
| antrad. 2—4. ’ '

Apdraustas perkraustymas 
iš Įvairly atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: FRontier 6-1882

perkraustymai

Leidimai — Pilna apdraudė 
2EMA KAINA 

R. š E R Ė N A S 
2047 W. 67fh Pi. WAIbrook 5-8063

CRADINSKAS
ORO VĖSINTUVĄ 

ŠIANDIE 
PIRKSI, GAUSI IR VĖSINSIES 
TAD, NIEKO NEBELAUK 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĄ

DR. ED. MARKŪNAS
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

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
seivirtad. nuo 6—8 vak.

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. AL

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio. 10—11 
vaL ryto. — šeštadienį ir sek- 
madįenį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

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

CHICAGO, ILL. 60629 > .

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K S K U R S 1 J O S

Gegužės 28z liepos 14 ir rugpiūčio

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesnį 
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
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ateivių.
Oras, kad ię pasiekęs 90° 

laipsnių, buvo malonus. Die
nos giedra teikė ir giedrią nuo
taiką visiems. Išalkusius soti
no Alvudo užkandinės patie
kalai.

Berods, nemažas skaičius se
nųjų ateivių (o gal ir naujųjų) 
atsivežė krepšius su valgiais ir 
gėrimais Ir patogiai išsidėstę 
prie stalų ar ant žolės jie mai
tinosi savais gaminiais, kaip 
senais laikais, kada rengėjai 
maisto neteikė, bet ėmė po do
lerį už įėjimą.

Vienas senųjų ateivių J. B., 
84 m. amžiaus ir virš 60 metų 
išgyvenęs Čikagoje, pasisakė šia 
proga paaukojęs pikniko ren
gėjams 50 dot Ponas B. yra di
delis šokių mėgėjas ir kiekvie
name piknike smagiai pasišo
ka. Paklaustas, pagal kokį re
ceptą jis išsilaikęs tokiame pa
jėgume, pasisakė niekuomet 
nerūkęs. Stipriųjų gėrimų prie 
progos išgeriąs keletą stikliu
kų, bet niekuomet nebuvęs pa
sigėręs. Vertina ir myli darbą.

Šokių patalpos angoje ant 
tiltelio buvo atlikta dienos pro
grama, pagerbiant mirusią, bet 
savo gražiais darbais pasiliku
sią gyvą Sofiją Barčus. «Įą šil
tai prisiminė visuomenininkas 
Balys Brazdžionis, bene 12 
metų su ja bendradarbiavęs.

Pagrindinėje paskaitoje Dr. 
J. Adomavičius plačiai apžvel
gė a. a. Sofijos Barčus atliktus 
didžius darbus labdaros ir kul
tūros srityje, aukštai iškelda
mas jos taurią asmenybę, pa
sišventusią savo tautiečių ge
rovei. Taip pat sveikino jos 
dukrą ir žentą kaip sėkmingai 
dirbančius velionės nebaigtą 
darbą. Linkėjo, kad ir dukrai
tė Sofija išaugusi pasektų tėvų 
ir močiutės pėdomis. >

Iš publikos pasigirdo balsai, 
reikalaujantys parodyti mažą
ją Sofiją, kas ir buvo padaly
ta/ ‘ " •" '

“Lietuvių Televizijai” parem
ti buvo pravestas dovanų laimė
jimas.

Dr. J. Adomavičius pagrau
deno skaitlingąją publiką dau
giau paremti lietuviškos tele
vizijos egzistenciją. Jo įtiki
nantys žodžiai turėjo pasiseki
mą. Tarpe suaukotų dovanų 
buvo du televizijos aparatai, W. 
A. Lewis padovanoti moteriški 
madingi kailiniai ir kt.

Ilgų metų nuolatinis radijo 
programų sponsorius William 
A. Lewis asmeniškai atsilankė 
į pikniką ir buvo su padėka 
pristatytas publikai. Jis pats 
nuo savęs tarė sveikinimo ir

padėkos žodį susirinkusiai ji 
pasveikinti skaitlingai publi
kai.

Kol suaugusieji šnekučiavo
si, valgė, sveikinosi su seniai 
nematytais pažįstamais, klau
sėsi prakalbų ir dailių trejukės 
— Aldonos Daukienės, Juzės 
Mileriutės ir Irenos Kalėdins- 
kaitės, bei šoko polkas ir val
sus — apie 30 vaikų nuo trijų 
iki dvylikos metų nerūpestin
gai žaidė nuošalioje aikštėje 
vedami aktoriaus Alfo Brinkos. 
Jam talkino kitas Alvudo vai
kų teatro darbuotojas Jonas 
Narukynas.

Pasirodyti tėveliams ir kitus 
svečius palinksminti, visi vai
kai su įvairiomis kaukėmis, su
stoję žalių lapų vainiku ap
juostame sunkvežimyje, apva
žiavo visą aikštę. Jų priekyje 
juokdariu apsirengęs stovėjo

Lietuvių Televizijoje ruošta 
“Tradicinė Lietuvių Diena 
praėjo gerai pasisekusi.

O. Algminienė

XfcCodt

Write: The President's Committee 
on Mental Retardation, 
Washington, D.C.2Q2G1.

Namt__

Address.

City—

State..

And we’re supposed to 
be so smart.
Do something. A free booklet 
will tell you how you can help.

BARBORAI LEONAUSKIENEI

irr nn

Ilgamečiu! Kolegijos Nariui EUDEIKISKun.
VYTAUTUI URNATAUSKUI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai
mirus,

bonką su užrašu gira, nors gi
rai reklamos, bent tą dieną ne
reikėjo, nes dar nesulaukus ge
gužinės pabaigos jos neliko nei 
lašo.

Every yearwefafl\ 
to educate thousands' 
of potentially 
successful citizens 
because they’re 
mentally retarded

Published as a public service in coop
eration with The Advertising Council.

AD MAT NO. MR-41-67 
(1 column x 55 lines)

mirus, Jos vyrui Justinui ir sūnums ^u jų 
šeimomis reiškiame mūsų.gilių užuojautą.

i ■ ’ ■ - -

Stasė ir Benediktas Jurėnai

Hain - G ruendau 1970 ■ m.
jiliai nuoširdžią
Vilmai, dukroms
visiems Velionies

žmonai 
natai ir

liepos mėn. 14 d. 
užuojautą reiškia 
— Margaritai, ne
artimiesiems

Lietuvos Ev. Reformatų Bažnyčios
Kolegija

JUZ

Gyv.

K»

h

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

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

Valandos: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
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 

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

pagal susitarimų.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

FOREST FIRES

BARBORA LEONAUSKAS

Gyv. 4010 So. Maplewood Ave.

Mirė 1970 m. liepos 19 d., 
11:30 vai. vakare, sulaukusi pu
sės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, 
Rušupių km., Skuodo valse.

Amerikoj išgyveno 20 metu.
Paliko nuliūdę: vyras Justi

nas, du sūnūs — Romas, marti 
Elvyra ir Algis, marti Nijolė beix 
jų šeimos ir kiti giminės, drau
gai “bei pažįstami.

Lietuvoje liko 3 seserys ir 3 
broliai bei jų šeimos.

Priklausė Brighton Parko Mo
terų, Tauragės, Upytės klubams 
ir Lietuvių Suvalkiečių Draugi
jai.

Antradieni 5 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas P. Bieliūno ko
plyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Ketvirtadieni, liepos 23 dieną 
8:30 vai. ryto bus lydima iš 
koplyčios į šv. P. Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų 
bus nulydėta i kapines.

Visi a. a. Barboros Leonaus- 
kas giminės, draugai ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, marčios,, 

giminės.
Laidotuvių Direktorius Petras 

Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

i LILEIKYTE - RAUKTIENĖ
(Josephine Rudis)

6147 South Artesian Ave., Chicago, Illinois,
anksčiau daug metu gyvenusi Worcester, Mass.

m. liepos 18 d., 10:45 vai. vakare Šv. šeimos Viloje, su- 
senatvės.

Mirė 1970 
laukusi gilios

Gimusi Bitininkų kaime, Janapolės parapijoj, Telšių apskr.
Dideliame 

linis Konsulas 
bas) ir Algirde 
ras Rudis Texks'e ir Californijoj, du proanūkai Texas’e, sesuo Mari
jona ir jos vy -;

Bus laidodama Worcester, Mass., pašarvota^ P. Karaliaus Laidoji
mo koplyčioj^ i ‘ v*
Notre Dame kapines, kur palaidotas jos vyras Jokūbas Rauktis.

Norintieji! ją prisiminti gali aukoti šv. šeimos Viloje, Lemont, 
m., Lietuvos Dukterų D-jai, ar kitoms lietuviškoms organizacijoms.

Laidotuviiį Direktoriai: Mažeika - Evans ir P. Carroll.

nuliūdime liko duktė Juzė ir žentas Lietuvos Genera- 
; Dr. Petras Daužvardis, du sūnūs — Dr. James (Jokū- 
. is. gyv. Californijoj, du anūkai — _James ir Aleksand-

as Jonas Pupis Californijoj, ir kiti giminės.

mo koplyčioje^ po pamaldų Aušros Vartų bažnyčioje, bus lydima į

ANNA KLAUD
Stankutė

lyv. 6330 So. Mozart St.
Mirė 1970 m. liepos 17 dieną, 1:30 vai. popiet, sulaukusi senatvės. 

Gimusi Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: du sūnūs — Charles, marti Geraldine, Alexander, 

marti Helen; penki anūkai, vienas proanūkas; sesuo Julia Haskell, 
švogeris Roy; brolis Clarance Stankus, ir brolis John Stankus su šei
momis, kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

Trečiadienį. liepos 22 dieną 1:30 vai. popiet bus lydima iš koply
čios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Anna Klaud giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
cviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
tr atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Sūnūs, broliai, sesuo, anūkai.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika • Evans. Tel. RE 7-8600.

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antki, 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
G£LtS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAZEUasERNS
TRYS MODERNIŠKOS

▲nUXNDmONED KOPLYČIOS

REpoMe 7-86M KErnbBc 7-S3Ū1

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
3 i

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagoa
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NA KT J

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTV 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, UI. Phone: OLympic 2-19(’’>

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKA^VICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiy Reikia

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• patvirtinti vertimai • imigracijos popieriai

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia

REIKALINGA SUBRENDUSI MOTE
RIS vyresnio-amžiaus moters draugys
tei. Lengva namų ruoša ir virimas. 
Gyventi mažame -privačiame bute, 
miesto šiaurėje,'prie ežero. Susikal
bėti angliškai. Gera alga ir namai 
tinkamam asmeniui. Skambinti teL 
RO 4-9151 arba rašyti: % Box 288.

225 W. WASHINGTON ST., 
CHICAGO, ILL. 60606.

M P L INC.
1820 W. ROSCOE 

248-3810
An equal opportunity employer

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJ1MAIS *

DEL VISŲ INFORMACIJŲ,

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentaa

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

IO

■

Audringas oras
Sekmadieni Chicagoje. 

blausiai šiaurinėje jos dalyje 
bei priemiesčiuose, siautė gana 
audringas oras: smarkiai lijo, 
buvo labai vėjuota, o kai ku
rios vietos buvo paliestos ledų 
kritulių (krušos). Nemažai 
patilčių tiek patvino, jog truk
dė automobilių judėjimą. Dėl 
didelio lietaus iš O’Hare ir Mid 
wav aerodromu lėktuvai valau* C

dą su viršum negalėjo skristi.

MODEL MAKER
Experienced model maker for 
research and development dep
artment. Steady full time job. 

Good pay plus all company 
benefits.

Come in or phone.
Ask for ED TISCHLINGER

50.000 myliv.

BUNNER.

I

Chicagos rruislimai siūlo 12 
i už 62 akrus

Plymouth Veliant
Dvtter 2-Door 

Coupe

Šitokiame stiklinio pluošto tanke Louisianos chemikalu Įmonė valys 
iš Įmonės išeinančius dūmus ir dujas.' Buvo nelengva šitą tanką at
gabenti iš Floridos i Louisianą. Jis buvo atvežtas vandens keliais.

kitų 
kad 
000.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PAID QUARTERLY

”NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

Įvairių prekių pasirinkimas, motociklai, šaldytuvai, 
maištas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

ZISEEEIKIlIKailIIIIIIIlIKIIIIIIIIIIIIlKi

1970 Plymouth-Duster

Passbooks 

514% 

Investment 
bonus plan 

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

BRIGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

NORI PIRKTI
SOUTH SHORE KLUBĄ

Anksčiau lietuviai šio klubo 
patalpose suruošdavo pobū
vius, bet paskutiniu metu tik- 

Chicagos lietuviams gana ge tai Lietuvių Moterų Klubas ten 
rai pažįstamų klubų nori pirkti'ruošia savo Gintaro balius, 
turtinga muslimų organizacija. - 
•Klubo vadovybė sako, kad ji milij‘Onu "doleriu 
visai nesirengia žemės ir nainu^ / senu/mQro pastatus. 
parduoti, nes klubas vis dar 
daro dviejų milijonų dolerių 
apyvarta kiekvienais metais. 
1906 metais Įsteigtas klubas vi
są laiką darė gerą biznį, bet 
paskutiniu dešimtmečiu turtin 
giems baltąodžiams išsikėlus 
kitur, didelio pelno klubas ne
neša.

Jie norėtij ten pastatyti gerų 
aukštesnę mokyklų, kurioje 
būtų ruošiami žmonės bizniui 
ir pramonei. Pasakojama, kad 
ir Chicagos Parkij Distriktas 
norętų atpirkti iš klubo žemę. 
Toje srityje gyvena apie 90,000 
žmonių. Du trečdaliai vra įvai
raus laipsnio juodaodžiai.

Anksčiau didesnis lietuvių 
skaičius turėjo šio klubo šėrų. 
Dabar, kiek atrodo, šėrus turi 
tiktai biznierius Balzekas ir ad 
vokatas Charles P. Kai. Jeigu 
už klubų gautų 12 milijonų, tai 
kiekvienas šėrininkas būtų tur 
tingas žmogus, nes šėrai padi
dėtų bent 40 kartų.

25 mylias su vieni) galionu. Garantija 5 metai arba 
Pigus leidimas.

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

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

HIGH RATES

Apiplėšė mokyklą
Vagys Įsilaužė Į Sawyer biz

nio kolegijų (130 N. Marion St. 
Oak Park) ir išnešė 32 elektri
nes rašomas mašinėles bei daug 

dalykų. . Apskaičiuojama, 
nuostolių padaryta už -$15,

3 M ĘN 
needed to assist manager 

shampooing carpeting evenings 
Married preferred. 

Car necessary.
' 863-5957

Pasiryžo apvalyti
Des Plaines upę

Riverside - Brookfield aukš
tesnės mokyklos mokiniai pa
skelbė kovų aplinkos teršimui. 
Apie šimtas jų, vadovaujami 
Larry Lynch, pasiryžo apvąly 
ti Des Plaines upę prie Forest 
Avenue tilto. Visokiausios šiukš
lės ir laužas yra ištraukiamas iš 
vandens ir išvežamas i atma
toms skirtas vietas.

Dėl apylinkės teršimo yra 
kaltinamos įmonės Įstaigos. 
Tačiau, pareiškė Lynch, ne
mažiau yra kalti ir šios apylin
kės gyventojai, kurie užteršia 
upę buteliais, skardinėmis 
visokiausiu laužu.

ABLE BODY MAN
Over 21 yrs. At least. 3 yrs. H. S. 

Mixing & handling chemicals. 
Must have good work record.

632-2847

sias, tik 17 metų). Visi jie gy- 
vena netoli Gaspel centro.

Būdinga tai, kad centro an
trame aukšte buvo tamsu, bet 
nežiūrint to, Kelly pataikė vi
siems trims- “svečiams”.

Dovanojo ‘dinosaurą”
Brookfield zoologijos sodui 

Atlantic - Richfield bendrovė 
dovanojo iš stiklo pluoštų pa
darytų dinosaurų, kuris yra 
32 pėdų ilgio. A

ir

Ieškomas įtariamas 
policininku žudikas

Ryšium su nušovimu dviejų 
policininkų prie Cabrini — 
Green apartamentiniij namų, 
jau trys jaunuoliai (vienas jų 
tik 14 metų amžiaus) yra -su
imti. Ieškomas dar ketvirtas, 
būtent Johnnie Veal, 18 metų, 
kuris yra laikomas vienos neg
rų paaugini gaujos vadu. Po
licijos kapitonas Harold Miles, 
kuris yra negras, ir du kiti neg 
rai policininkai deda pastan
gas, susijusias su Veal pasida
vimu. Jiems talkina ir dvasiš
kis Jesse Jackson, vienas 
kingiausių negrų vadas.

Milžinai dinosaurai gyveno 
prieš daug tųkstančių metų. 
Jie jau seniai Pranykę. Atsi
lankę i Brookfildą, dabar ga
lės pamatyti k^ip tie. jau pra
nykę gyvūnai a rodė

i

— John Volpe, Transportaci- 
jos sekretorius J šią savaitę at
vyks Į Čikagą pasipažinti vietoje 
su greitkelio į ef miesto pietva
karių apylinki 
deralinė valdž

S“ projektu. Fe- 
i -šiam projektui 

skirtų 90% vi ų; išlaidų, o 10% 
as, Cook apskri-

ita-c

Neblogas šaulys
Glad Tidings Gospel centro 

pastorius Grant Kelly išgirdo 
kažkokį keistą siautėjimą. Įė
jęs Į savo bažnyčios antrą aukš 
tą, jis pasislėpė. Netrukus Įsi
laužę pro lubas vagys pradėjo 
daryti “kratą”. Kelly paleido 
keturis šūvius ir matyti patai
kė net trims neprašytiems sve
čiams, kurie nors pabėgo Į gat
vę, bet tuoj buvo policijos su
imti. Visi jie buvo sužeisti. 
Suimtieji yra Willie Perrilliat, 
Cleveland Shaw ir James

p.a dengtų mies:
tis ir valstija.

— Alfonsas
Knox kolegiją,

los karininkų va- 
ir pratimus Ft.

V. Pocius, baigęs 
. Galesburg, HL,

išvyko Į atsar
saros stovyklą
Knox, Ky.

— Barbora I eonauskienė, gyv.
Čikagos Brigh
š. m. liepos ‘
Justinas ir sūi

on Parke, mirė 
.!) d. Liko vyras 
ūs su šeimomis.

— Charles J. Misiūnas yra 
aukštas Prudential draudimo 
bendrovės pareigūnas. Į savo 
tautiečių reikąius jis atkreipia 
ypatingą dėme^Į.

U
— Gage Parko organizuotų 

gyventojų susiiinkimas, sušauk
tas kovai prieš nusikaltimus ir 
vandalizmą, Buvo sėkmingas. 
Jame dalyvavę policijos ir mo- 

Walls (pastarasis pats jauniau kyklų pareigūnai. Prieita išva-

•a

į

$5,000 minimum 
2 year certificate

5%% 

$1,000 minimum

Suomijos žemės ūkio parodoje pastatytame "kavos puode' 
Įrengta kavinė.

i
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DEPENDABLE WOMAN WANTED 
Companion for lady. Live in. Own 
room. Light housework — light coo

king, 5 day week. Salary open.
x References.

Must speak some English. 
Good home for right person. 

433-1212 or 729-1030

CLERKS
FULL OR PART TIME 

in fabrics and yarns for leading Dept, 
store. Experience not necessary. 
Excellent benefits. Located at 41st 

& Ashland also at W. 26th St.
FOR APPOINTMENT CALL

Mrs. ČEJKA
523-9619

REIKALINGA
. NAMŲ ŠEIMININKĖ 

Universitete dirbančiai šeimai su vie
nu vaiku. 4 ar 5 dienos savaitėje. 
Gyventi vietoje arba atvažiuoti. Ne

būtinai kalbėti angliškai.
MI 3-5835

po 5 vai. vak.

EXPERIENCED BEAUTICIAN 
Full time, salary plus 

commission.
MAGIC DOOR BEAUTY SALON 

3261 So. HARLEM 
484-7855

GIRL OR WOMAN 
z FOll EVENING WORK 

Lite office work and lite 
telephone. Must type. 

3:30 P. M. — 11:00 P. M.
Contact Mr. PETJJCAN 

733-0366

SEWING MACHINE 
OPERATORS 

EXPERIENCED.
Immediate Employment. 

Call DE 7-3612 
Ask for JIM OLSON

ACCOUNTING STAFF
Experienced in Accounts Receivable 
Payroll. Bank reconcilations for grow
ing Southside Mfg. Co. Many benefits.

Call for appointment
LEON KAWAT.ERSKI 

434-5161

GENERAL OFFICE PRACTICE 
High School grad, with figure aptitude 
for office routines. Light tvping and 
billing experience for growing South

side Mfg. 
Phone for annointment 
LEON KAWALERSKI 

434-5161

REIKALINGA. MOTERIS AR MER
GAITĖ vieno vaiko priežiūrai. Priva
tus kambarys 103-čios ir California 

Avenue apylinkėje.
Tel. 779-7123.

BfMFDTATF OPENINGS 
BEAUTICIANS

With following appreciated for 
Elegant Beauty Salon. 

Stėadv work.
JOSETTE COIFFURES 

2746 W. PRATT
973-5440 or after 6 P. M. 693-2601

MELP WANTED — MALE-FEMALE 
RaIItU Darbininku Ir Darbininkių • •

ASSEMBLERS
We have openings for young men and 
women for assembling and packing 
Dept. Some experience in related 

areas required.
Call FRED OHADI 

376-722. 
G G I 

4420 So’. WOLCOTT

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

' BEAUTY SALON

Established Business. 
2,000 dolars.

CALL
472-6441 or 784-2567

dos, kad kovojant su nusikalti-' 
mais ir kitomis negerovėmis yra 
reikalingas tėvų bei gyventojų 
bendradarbiavimas su mokyklo-, 
mis bei policija, taip pat gyven
tojų organizuotumas, pradedant 
gyvenamojo bloko apimtimi.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
namp. automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Išsimokė 
limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 5a. Kedzie Ave. PR 8-2233

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 

Chicago, III. 60632. Tol. Y A 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-^75 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapelia 
3208% W. 95th St^ 

GA 4-8654 ^

4 Ędrm.. 2 Bath., Powd. Room, librarv. 
Sunken liv. room, and din. rm. Well 
equip, kit.; gas modulow heat, air 

cohdy/N. Ridge Ave.. Evanston.
Ideal for nhysirian 

Owner AL 1-0177
farm fire aro Casualty Compaq

DAŽAU NAMUS 
Iš VIDAUS IR LAUKO 
Valau kilimas ir baldus. 

Pilna apdrauda.
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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimas ir Taisymas 

2644 WEST 49th STREET 
Tol.: REpublIc 7-1941

«■■■ ■■■SIMU IV1BOOWI

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco. z .

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb. moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo- - 
nios. Įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

NAMAS IR TAVERNA ramioje, bet 
pelningoje Brighton Pk. vietoje.

4 PO 4 MŪRINIS. Centralinis šil
dymas. garažas, geros pajamos. Gera 
vietai Brighton Parke.

2 PO 4 MŪRINIS tik 19,900 dol.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų tinas (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

A. ABALL roofing 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 

įkainavimai veltui, kreipkitės bet kadaJUOZAS (JOE) JURAITIS
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitais užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę
• mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai žvariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip iiame vaizdelyje parody
ta: i įimti visas bonkutes ir nupjauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad nejvykty klaidų, nes va i st y su- 
maižymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy valsty trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

♦ Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti liepos 26 d. 12 v.
p. p. į rengiamą linksmą SKAITYK' PATS IR PARAGINO
žinę J. Spaičio sodyboje, 8933 S. 
Archer Ave., Willow Springs, 
III. šokiams gros K. Ramanaus
ko orkestras. (Pr).

KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS


