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SOVIETAI DIDINA SAVO PRIETILTI 
RYTINĖS AFRIKOS PAKRAŠTYJE
WASHINGTONAS. — Rytinės Afrikos pakraštyje sovietai 

stato Somalijoje didelę karinę bazę, kurioje bus ryšių centras vi
siems Indijos vandenyne esantiems sovietų karo laivams. Panašų 
ryšių centrą sovietai turi Kuboje Atlanto vandenyno karo lai
vams. Amerikos žvalgybos žiniomis, per praėjusius metus sovietai 
Somalijoje padidino savo karinių technikų ir patarėjų skaičių iš 
kelių šimtų vyrų iki 2,500. Šis skaičius yra Somalijai per didelis, 
nes jos kariuomenė susideda tik iš 13,500 vyrų.

Iš Somali jos ateina žinios, kad 
vyriausybė leido sovietams lai
kyti savo teritorijoje vidutinio 
nuotolio karo lėktuvus. Už tai 
Maskva pažadėjo išplėsti ir 
įrengti karinį aerodromą, Berbe- 
ros mieste, prie Adeno įlankos.

Pernai apie 20 sovietų karo ial- 
vų vizitavo Berberos uostą. Jū
roje, į rytus nuo Somali jos, vi
sada yra keli sovietų laivai. So
vietų gynybos ministeris mar-‘ 
salas Grečko vasario mėnesį lan
kėsi Somalijoje ir po jo išvyki-

IS VISO PASAULIO

i BFTJASTAS. — Britų val- 
’ džia š. Airijoje pakeitė nuteis
to Albert Browne mirties baus
mę į kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmę. Kaltinamasis nušovė 
pernai spalio mėn. Ulsterio poli
cininką. Mirties bausmės pakei- 

jtimo reikalavo ne tik katalikai, 
bet ir protestantai.

KEELER AVIACIJOS BAZĖ.
mo prasidėjo sovietų karininkų Naujai pakeltas aviacijos ge
ir karinių siuntų judėjimas. So- nerolas John Flynn, buvęs Ha
malijos prezidentas gen. Moham- n°iaus belaisvis, pareiškė, kad 
med Siad Barra davęs leidimą Ps nelaisvėje buvo kankintas, 
sovietams statyti sandėlius, nau
jus takus ir naftos įrengimus 
Berberos aerodrome, kurį Grečko 
pažadėjęs sumoderninti ir išplės
ti.

Per paskutinius mėnesius so
vietai pristatę nedidelei Soma
li jos kariuomenei keliolika H-28 
bombonešių, Mig-15 naikintuvų, 
P-6 torpedlaivių, šarvuočių ir 
priešlėktuvinių pabūklų. Soma
lijoje yra kelios eskadrilės so
vietų žvalgybos lėktuvų TU-16. 
Naujas aerodromas statomas 
prie sostinės Mogadishu, šalia 
karinių patarėjų sovietai parū
pinę Somalijos ministerijoms ir 
saugumo įstaigoms, vadinamų, 
politinių patarėjų, kurie dirba 
net prezidentūroje.

Sovietai, stebėtojų nuomone, 
bando išnaudoti Somalijos įtem
pimus su kaimynine Etiopija, 
kuri valdo žemės plotus, kuriuo
se gyvena somaliečių genčių 
žmonės. Panašios žemės yra ir 
Kenijos valstybės ribose. So
malijos žiniomis, Etiopijoje ir 
Kenijoje gyvena apie milijonas 
somaliečių, kurių daugumas yra 
klajokliai nomadai. Rytinėje 
Etiopijoje veikia ginkluotos so
maliečių organizacijos, kurios1 
siekia savo žemių išlaisvinimo 
iš Etiopijos ir prijungimo prie 
Somalijos. Tokiuose drumstuo
se vandenyse mėgsta žuvauti 
Maskvos agentai. Sovietų įtaka 
Somalijoje labai didelė ir 
tyje gali dar didėti.

Gili senovė šioje Betliejaus fotografijoje pasireiškia senuose namuose ir bažnyčioje. Moderniems laikams atsto
vauja automobiliu judėjimas ir televizijos antenos ant namy stogu.

ARABAI TERORISTAI PUOLĖ KIPRE 
IZRAELIO LĖKTUVĄ IR AMBASADĄ
NICOSIA. — Arabų teroristų organizacija vėl puolė kelis 

Izraelio taikinius, šį kartą Kipro saloje. Gerai suderintame puo
lime viena trijų vyrų grupė apšaudė Izraelio keleivinį lėktuvą 
Nicosijos aerodrome. Lėktuvas kiek sužalotas, tačiau lėktuvo 
ginkluotam sargybiniui pavyko vieną arabą nušauti, kitus du su
ėmė Kipro policija. Antra arabų grupė puolė Izraelio ambasadą 
Nicosijoje. Prie įėjimo stovėjęs Kipro sargybinis buvo peršautas, 
tačiau ambasadoje , kurią gerokai sužalojo bombos sprogimas, 
žmonės nenukentėjo.

•*— Į Tuo pačiu laiku pačioje Jeru- 
žalėje sprogos bomba prie au-

atei-

Mirė Picasso
MAUGINS. — Prancūzijoje 

mirė 91 metų dailininkas Pablo 
Picasso, gimęs Ispanijoje, tačiau 
praleidęs savo gyvenimą užsie
nyje, nes nepritaręs Franko re
žimui Ispanijoje. Picasso jau 
kuris laikas sirgo ir mirė nuo 
plaučių' edemos — atsiradusių 
plaučiuose skysčių.

Picasso buvo vienas įtakin
giausių šio šimtmečio dailinin
kų, padaręs įtaką ištisoms meno 
kryptims. Jo kūryba nesiribo- 
jo tapyba, jis buvo ir skulpto
rius, grafikas, keramikas. Vie
nu metu Picasso buvo įstojęs į 
komunistų partiją Prancūzijo
je, tačiau Sovietų S-gos nemė
go, nes Kremliaus režimas laikė 
jo kūrinius Leningrado muzie
jaus rūsyje. Jo Stalino portre
tas 1953 m. sukėlė didelį Krem
liaus vadų pasipiktinimą.

nes jis buvo neoficialus belais
vių komendantas — aukščiau
sias laipsniu karys. Jis papasa
kojo korespondentams, kad jo 
kankinimai privertė jį kooperuo
ti su priešu. Skaudžiausia buvo 
įsitikinti, kad aš nesu toks stip
rus, kaip galvojau, kalbėjo gen. 
Flynn. Jei komunistai būtų įsa
kę man nušauti savo motiną, aš 
greičiausiai būčiau tą padaręs.
Flynn pasakė, kad jis nežino nė j r^j vietos, kur komunistu raketa numušė komisijos helikopterį, 
vieno amerikiečio, kuns butų viet pripaži„o, kad helikopteris buvo pašautas ir jame
Įsijungęs i komumstų propagan
dos pareiškimus be kankinimų.

WASHINGTONAS. — Du Har- Į 
vardo universiteto biochemikai vienas filipinietis. Viet Congo kalbėtojas pavadino šį įvykį 
atrado, kad P. Vietname naudo-, ’ ’ ....... .. " • .......... *............. *
ti medžių lapų sunaikinimo che
mikalai užnuodijo Vietnamo upių 
žuvis ir vėžius. Žuvyse rastas 
gan didelis nuošimtis nuodų, ku
rie gali pasidaryti pavojingi žmo
nėms, kurie žuvis valgys.

LONDONAS. — Britanija ir 
Islandija susitarė pradėti nau
jas derybas dėl žvejų ginčo. Is
landija padidino savo teritori
nius vandenis ir neleidžia britų 
žvejams žuvauti prie savo kran
tų. Įvyko daug incidentų, ku
riuose dalyvavo abiejų valsty
bių karo laivai.

BEIRUTAS. — Libijos pre
zidentas El Quaddafi savo straip
sniuose Libano laikraštyje Al 
Anwar įrodinėja, kad arabai tu
rėtų pulti Izraelį iš pietų, iš 
Akabos įlankos pusės, čia esan
ti Izraelio silpniausia vieta — 
Achilo kulnas.

APEN. — Colorado valstijos; 
legislature svarstė pasiūlymą 
uždrausti aktorei Jane Fonda 
atvykti į Colorado valstiją. Re
zoliucija buvo atmesta, nes vie- j 
na negrė atstovė pasiūlė tokį! 
draudimą paskelbti ir aktoriui 
John Wayne, nebent jis pasida
rytų negras

TEHERANAS.

VIET CONGAS PRIPAŽINO NUMUŠĘS 
HELIKOPTERI, KUR ŽUVO 9 ŽMONĖS

SAIGON AS. — Kanados delegacijos Tarptautinės Kontrolės 
I ir Priežiūros komisijoje vadovybė pagrasino daigiau nebevykti 

į komunistų kontroliuojamas sritis, jei Viet Congas neleis apžiū- 
| rėti vietos, kur komunistų raketa numušė komisijos helikopterį.

žuvo vienas kanadietis, vienas indonezietis, du vengrai, visi Tarp-
• | tautinės komisijos nariai. Be to, žuvo du Viet Congo karininkai 
j— komisijos vertėjai ir trys įgulos nariai: du amerikiečiai ir

į “ne- ■ 
laimingu atsitikimu” ir pareiškė, kad helikopteris buvo nuklydęs 
iš oro koridoriaus, kuriuo jam buvo leista skristi į Laoso pasienio 
kaimą.

Komunistai apšaudė kitus du 
helikopterius Mekongo žemupy
je Juose skridę paliaubų prie
žiūros komisijų nariai nenuken
tėjo. šie incidentai ir komisijos 
narių mirtis padarė labai blo- 

i gą įspūdį Kanadai, kuri šioje 
komisijoje dalyvauja be didelio 
noro. Jei tokie dalykai pasikar
tos ir žus daugiau kanadiečių, 
galimas daiktas, kad Kanada vi
sai pasitrauks iš Vietnamo pa
liaubų priežiūros pareigų.

Viet Congo karininkai paaiš
kino, kad numuštas helikopte
ris turėjo skristi virš kelio nr.
9, tačiau jis nuklydęs 15 mylių 

• į šoną, kur dažnai skraido Pietų 
Vietnamo žvalgybos lėktuvai. 
Todėl į tą helikopterį ir pradėta 
šaudyti. Kada kanadiečiai kitą 
dieną norėjo nuvykti į nelaimės 
vieta, žinodami, kad helikopte
ris nukrito prie kelio nr. 9, ko
munistai kanadiečių neįleido.

I Kambodijos sostinė džiaugs
mingai sutiko penkis laivus, iš 
jų tris tanklaivius, kurie, nebo
dami komunistų ugnies, pasiekė 
miestą Mekongo upe ir atvežė 

Naujas skysto kuro, kurio užteks mies- 
Amerikos ambasadorius Richard j fuj šešioms dienoms. Tie pen-

Daug gaminama 
naminės degtinės
Nors daug kartų rašėme apie 

okupanto sudarytas labai palan
kias girtuoklystei Lietuvoje plis
ti sąlygas, tačiau jų spauda nuo
lat paduoda naujus girtuoklia
vimo ir neva kovos su juo fak
tus.

š. m. sausio 25 d. “Sovietska- 
ja Litva”, išeinanti Vilniuje, įdė
jo straipsnį pavadintą Nusikals
tamas verslas”. Jame rašoma, 
kad neseniai, padarius septy
nis šimtus kratų, buvo išpilta 
šimtai litrų naminės degtinas, 
apie 20 tūkstančių litrų brogos 
(degtinei raugalas ir paimta 230 
degtinei varyti aparatų. Ypatin
gai pasižymėjęs esąs Šalčininkų 
rajonas, kur paimta 72 aparatai 
ir išpilta 13 tūkstančių litrų 
brogos. Brogai buvę sunaudota 
1070 k. ruginių miltų ,daug cu
kraus ir bulvių. (E)

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

♦ Garsus amerikietis chirur
gas, širdies operacijų specialis
tas išHoustono, dr. Michael De
Bakey padarė šešių ir pusės vai. 
operaciją sovietų Mokslų Akade
mijos pirmininkui Mstislav Kel- 
dyšiui, pranešė Pravda iš Mask
vos. Operacija vadinama pasi
sekusia.

+ Britų žvalgyba nučiupo, ai
rių slaptos armijos veikėjo Liam 
Shannon, kuris sėdi kalėjime, 
laišką. Jame jis kaltina kitus 
armijos vadus pasisavinus ne
mažą sumą organizacijos pini-

Princas Sihanoukas 
lankė Kambodiją 
HANOJUS. — Buvęs Kambo

džos valdovas, princas Sihanou
kas atvyko į Hanojų iš Kambo- 
dijos. Paprastai jis ir jo vado
vaujama Kambodijos vyriausy
bė egzilėje gyvena Pekine, bet 
Sihanoukas spaudai pareiškė, 
kad jis lankė “išlaisvintas Kam
bodijos provincijas” ir išbuvo 
Kambodijoje šešias savaites. Į 
Kartu su juo Kambodijoje bu-J 
vo jo žmona princesė Monika. ]

Princas Sihanoukas pabrėžė naują prezidentą Fahri Koru- 
savo vizito diplomatinę, politinę turk, 70 metų senatorių, anks- 
ir psichologinę reikšmę. Princas čiau buvusį vyriausią karo lai- 
planuojąs ir daugiau tokių vizi- Į 
tų, kol Lon Nolo režimas iš Kam
bodijos bus pašalintas.

Įvairios Kambodijos opozici
jos grupės jo vizito metu buvo 
sujungtos. Princo grupė po 
Kambodiją keliavusi 20 sovietų 
gamybos džypų vilkstinėje, ku
rią lydėjo 150 šiaurės vietna
miečių.

tobusų stoties. Sužeisti du ara
bai. Tel Avive užsienio ambasa
dos gavo grasinimų telefonu, 
tačiau sprogimų n ebuvo.

Paskutinis didesnis puolimas 
prieš Izraelio žmones ar įstaigas 
įvyko Muencheno olimpiadoje.

Turkija išrinko 
naują prezidentą
ANKARA.

Turkijos parlamentas
I nesusrtarimo pagaliau išrinko

Penktadienį
;,<xo

Helms įteikė kredencialus Irano 
šachui Mohammed Reza Pahlevi. 
Helms anksčiau vadovavo Cen
trinei žvalgybos Agentūrai — 
ČIA.

GLASGOVAS. — Škotijoje 
mirė 11 Argyllo kunigaikštis lan 
Douglas Campbell, viso pasaulio 
Campbell — klano vadas, ši ško
tų gentis šimtmečius kariavo su 
kita gentimi — Macdonaldais. 
Tik 1950 metai buvo baigtos 
tradicinės kovos, prasidėjusios 
16-tame šimtmetyje.

ki laivai buvo pirmi, pasiekę 
Phnom Penhą per dvi savaites. 
Iš to paties konvojaus 13 laivų 
turėjo pasukti atgal j P. Vietna
mą. Vienas Taivano prekinis 
laivas upėje buvo nuskandintas, 
o filipinų tanklaivis liko upėje 
degti. Pro komunistų ugnį pra
plaukęs “Lucky Star” buvo su
žalotas keturiais sviediniais. Tas 
laivas į Phnom Penhą atplaukia 
jau dešimtą kartą, tačiau ši ke
lionė buvusi pavojingiausia, pa
reiškė laivo kapitonas.

Tunise potvyniai 
padarė daug žalos
TUNISAS. — Antrą kartą per 

paskutinius ketveris metus Tu
nisą ištiko dideli potvyniai, pa- 

——,----- . ---------r, darę šaliai daug žalos. Sugriau-
gų. Ta žinia sukėlė skandalą ai-, ta 6,000 namu, vandenyje žuvo 
rių organizacijoje ir gali ją su- ’ virš 100 žmonių ir 53,000 liko 
kaldyti. be pastogės, dingo apie 10,000

+ Du Fordo bendrovės vado-’ galvijų.
vai Henry Ford ir Lee lacocca' Tunisi vyriausybei paprašius 
pernai gavo algų priedus — net Amerikos pagalbos, vieni pir- 
185,000 dol. kiekvienas. mųjų atplaukė lėktuvnešis “For-

Kongresas pradėjo tyrinę- ręstai, naikintuvas “Sampson” ir 
ti indėnų okupaciją Wounded kiti 6-tojo laivyno laivai. Ame- 
Knee kaime, S. D. Indėnai nu- rikos helikopteriai ir lėktuvai 
traukė derybas su Baltųjų Rū-. išgelbėjo daug žmonių, aprūpi
mų atstovais ir atsisakė atiduo- j no juos maistu, antklodėmis ir 
ti ginklus.

+ Kongreso narys John Mel-I

rikiečiams mokesčių mokėtojams 
apie 300 milijonų dol., o sovietai 
gavę nepaprastą “bargeną”.

0 Nuo vakar dienos visos di
desnės maisto parduotuvės tu
rėjo paskelbti mėsos kainų są
rašą. šalia šviežios mėsos kai
nos turėjo būti nustatytos deš
roms. lašiniams ir kitiems mėsos 
gaminiams. Trečiadienį Wash- 

.! ingtone susirenka vartotojų at- 
DETROITAS. "šeštadienį | gįOvaj svarstyti kovos prieš 

Detroito lietuvių teatro grupė ; aukštas kainas būdy.
“Alka” atšventė 20 metų veik-j

vaistais.
___=____ i Tuniso prezidentas Habib 

cher, kuris yra žemės ūkio ko- Bourguiba apdovanojo amerikie- 
miteto narys, apkaltino vyriau- ‘ čius karininkus aukšto laipsnio 
sybę, kad jos javų pardavimas‘ medaliais ir pabrėžė ceremoni- 
Sovietų Sąjungai kainuos ame-' jose, kad Tunisas yra tvirsas

Amerikos draugas.

di- 
pa-

Gavo įsakymą 
vykti į ligoninę

MASKVA. — Neoficialūs 
sidentų sluoksniai Maskvoje
pasakojo užsienio koresponden
tams. kad vienas iš žmogaus Tei
sių komiteto narių Grigorijus 

I Podjapolskis gavo saugumo mi- 
! Prezidentas Thieu vakar licijos įsakymą vykti į bepročių 

los sukaktį,, pastatydama Nalio ]ank£gj pas popiežių Paulių, ku-t ligoninę vienos savaitės gydy- 
ris prašė atlaidumo P. Vietnamo mui. 
politiniams kaliniams, 
prezidentas Leoni irgi 
prez. Thieu.

Sruogos “Milžinų Paūksmės” ke
turis paveikslus. Spektaklį rėži- Į 
savo J. Pusdešris, vaidino K. Ba
lys, K. Gricius, V. Ogilvis, E. Zu- 
brickienė ir kt.

Gazolino kaina japonų gamy
bos motociklams, kurių yra pil
nas Phnom Penhas, pabrango 
iki 1.65 dol. galonui ir jo gali
ma gauti tik juodoje rinkoje.

Žinomas fizikas Podja- 
Italijos polskis atsisakęs paklausyti šio 
priėmė įsakymo ir gavęs grasinantį raš- 

jtą.
| Disidentai pasakoja, kad kai

BRESTAS. __ Prancūzijos kurie civilinių teisių judėjimo
karo laivas sustabdė ir atlydėjo veikėjai anksčiau paklausę mi- 
atgal j uostą sovietų prekinį lai- licijos įsakymo ir bepročių ligo- 
vą, kuris jūroje susidūrė su ninėse gavę tokių vaistų, kurie 

pranzūzų žvejų laivu ir jį nu- juos tikrai padarė nesveikais, 
skandino. I Vaistai pakenkę jų orientacijai.

vyno viršininką. šeštadienį 
premjeras Ferit Melen paskelbė 
savo kabineto atsistatydinimą. 
Vyriausybė nori sudaryti prezi
dentui progą pakviesti jam tin
kamą premjerą.

Turkijos parlamentas atlaikė 
kariuomenės vadų spaudimą ir 
neišrinko prezidentu karininkų 
išstatyto kandidato. Tuo pačiu 
Turkijoje savo galią parodė de
mokratinės jėgos. Kariuomenės 
vadams naujas prezidentas, kaip 
buvęs kariškis, atrodo, yra pri
imtinas. Galimas daiktas, kad 
naujai sudaroma vyriausybė bus 
paskutipė prieš naujo parlamen
to rinkimus, kurie numatomi 
spalio mėn.

Parodė, kad turi 
bulvių ir duonos

IVANOVO. — Sovietų propa
gandos įstaigos dažnai nusiveža 
Maskvoje reziduojančius užsie
nio korespondentus į vieną ar ki
tą miestą, šį kartą 40 kores
pondentų buvo traukiniu nuvež
ti į Ivanovo miestą, kur jiems 
buvo parodyti muziejai, klubai, 
kultūros namai ir provincijos 
partijos vadas Andrei Sozykin 
papasakojo apie miesto istoriją

Ivanovo yra tekstilės pramo
nės miestas, kuriame gyvena ir 
dirba daugiau moterų, negu vy
rų. Miesto vadovai gyrėsi, kad 
jų parduotuvėse bulvių ir duo
nos yra visiems pakankamai. 
Vienas korespondentas, įžengęs 
į valstybinę maisto parduotuvę, 
pamatė didelę eilę žmonių, lau
kiančių bulvių, kurių kiekvie
nam buvo parduodamas ribotas 
kiekis. Moterys pakėlė didelį 
triukšmą, kai vienas vyras, kar
tą jau gavęs bulvių porciją, po 
kiek laiko vėl atsistojo eilės ga
le. Kitoje krautuvėje buvo par
davinėjama ruginė duona, tačiau 
vienam pirkėjui jos kiekis bu
vo irgi ribotas 4.4 svarai.

PUERTO AYSEN. — Čilėje 
pradėjo veikti Hudsono ugnia- 
kalnis. Du piemenys buvo gyvi 
palaidoti kalno šlaituose. Žuvo 
virš 1,000 avių ir galvijų. Pas
kutinį kartą ugniakalnis veikė 
1971 metais, kada žuvo 15 žmo
nių.



TVIRTA SVEIKATA-PASTOVI LAIMĖ Į 
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
Naujausių mokslo žinių populiarūs perteikimas

L - ■ , JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. Į

AMENUGtIE DIETA
Pasisaugo j imas nuo akmenligės — sėkmingiausias 

jos gydymas. Mediciniška tiesa

Naujausi mediciniški tyrimai; 
tvirtina tiesą, kad reikiama die- ■ 
ta gali prisidėti prie išvengimo' 
akmenligės inkstuose pasikar- > 
toj:mo. Tai labai gera naujie
na visiems inkstų akmenlige ne
galuojantiems. Tik prisiminki
me tokios ligos sunkumus, nuo 
darbo atsitraukimą ir labai di
delius skausmus ta liga negaluo
jant. Dieta gali būti dviem at- I 
vėjais naudi nga. 1. Kai akmenys- 
inkstuose formuojasi dėl medžia
gos apykaitos sutrikimo: padi
dinto išskyrimo su šlapumu ak
menis formuojančių medžiagų 
— kalkių ar šlapimo rūgšties 
druskų (uratų) — hypercaleiu- 
ria ir hyperuricosuria); 2. Kai 
pakinta šlapimo fizinės-chemi
nės savybės (šlapimo rūgštin
gumas) . Dieta taip pat gali tal
kinti inkstų akmenligėje dar ir 
tuo atveju, kai šlapime stokoja 
sulaikytojų nuo iškritimo — iš- 
sikristalizavimo esamų medžia
gų, pvz. magnezijos.

Kokios medžiagos sukelia 
inkstuose akmenis ir dėl ko?

Visų svarbiausias darbas inks
tų akmenligėj visų pirmą atlik
tinas — tai sužinojimas, kokios 
medžiagos sudaro tuos akmenis 
ir dėl ko. Tam tikslui pacientas 
ištiriamas urologiškai. Tokį dar
bą „atlikus, galima surasti nuo 
50% iki 70% akmenų susida
rymo inkstuose priežastis. Dar

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsį visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajau* laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmėsi 
ne tik i reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuvių demokratines institucijas 
ir bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvių 
dėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti. 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ' Naujienas, 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, priemiesčiuose ir Kanadoje Naujienos metams — $22.00, 
pusei metu — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei meto — $11,00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $2X00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu ................... dot

□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.

□ Užsakau Naujienas savo ......................................................... kaip dovaną

...............-......... proga.

□ Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtų 
siųsti raginimo.

□ Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ IR VARDAS ............... ................_............... ............................................

ADRESAS ......................................................... ............................... ...............................

PAVARDĖ IR VARDAS ........................... ............................. ........... .............. ...........

ADRESAS .......             -

Parašas 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■

RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet kokią 

knygų spintą ar lentyną: . *
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl. $6.00
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta. 464 psl................... $6.00
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai

Įrištas, 431 psl. ..... .....................      $7.50
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl.. įrišta — $3 00. minkštais vir
šeliais — S2.U0. U dalis. 225 psl.. įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — ...................„........„......................... $2.00

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p. $2.00
Prof. S. Ka rys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5 50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais........................... ............................... „....................... $5.00
Juozas Liūdžiu*, RAŠTAI, 250 psl..........................   $3.00
P. LiOdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl...................................    $1.00
S. Michėlsanas, LIETUVIŲ IŠEIVIJA AMERIKOJE, 297 p.

minkštais viršeliais — $4.00. įrišta — ..........—-------- — $5.00
Dr. V. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, gražiai įrišta 968 

psl., dabar tik .......... -....................-.......   $10.00

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Chicago, HI. 6060S. — Tel. HA 1-61001739 9. Halsted St., Chicago, III, 606<N. — Tel. HA 1-6100

geresnės žinios apie akmenis ink
stuose sužinomos, kai prašalin
tas akmuo ištiriamas. Todėl pir
ma atiduodamas ligoniui akme
nį. gydytojas jį ištiria chemiš
kai ir mikroskopiškai. Visas ak
mens prašalinto iš šlapimo ta
kų dalis sužinoma ištyrus tą ak
menį su poliarizuojančiu mikros
kopu ir X-Rai fotografijomis 
(ne paprastomis, o naudojant 
taip vadinamą diffraction photo
graphy techniką), šiame kraš
te pasitaikančių šlapimo takų 
akmenų didžiausią dalį net 90% 
sudaro kalkinės medžiagos. Ok- 
salatai esti 67%; šlapimo rūgš
ties (uric acid) akmenys esti 
»%i—10%. (Gi cistino $urin- 
tieji akmenys pasitaiko mažiau 
negu 1% visų inkstų akmenligės 
atsitikimų.

Dietinė pagalba akmęnligęje

Pasitaiko tokių žmonių, kurie 
perserga vienu — vieninteliu ink
stuose akmens buvimu. Jį išva
rius — tokie žmonės daugiau ta 
liga neserga. Tai reti atvejai. 
Daugiausia yra tokių žmonių, ku
rie serga akmenlige visą savo 
amžių. Tokiais atvejais dvejo
pas gydymas yra būtina ir ilgam 
laikui pratęstinas. 1. Gydymui 
naudojama vaistai ir šlapimo už
silaikymo prašalinimas. 2. Vi
sam gyvenimui reikiama dieta, 
kadangi šlapime ištirpusios me
džiagos esti linkusios išsikrista-

Lori Jacobs iš Elyria, Ohio, orui atšilus išėjo paleisti savo aitvare.

hzuoti akmenų pavidale, reikia- 
ve ngti tų druskų šlapime susi
koncentravimo. Todėl prisieina 
visą laiką laikyti šlapimą pra
skiestą vandeniu — gerais skys
čiais (ne alum ir ne kitais svai
galais). Už tai reikia pacien
tas nuteisti kad gertų labai daug 
skysčių: po tris — keturis litrus 
(kvortas) per parą. Ir taip elg
tis visą gyvenimą. Čia tuoj pro
testuos visokį netikėliai. To
kiems nepasakysi, kad jų sulie
sėjimui reikia 1,200 kalorijų 
dietos. Taip lygiai tokiems ne- 
įpirši geriausio gydymosi nuo 
akmenligės: išgėrimo keturių 
litrų per parą skysčių šlapimo 
praskiedimui — ir tuo pačiu ge
riausio apsisaugojimo nuo ak
menligės. Akmenligės išvengia 
tik šito patarimo paklausantieji.

Dar negana tokio gausaus 
skysčių vartojimo. Reikia žiū
rėti, kad naktimis žmogus daug 
šlapintųsi (nocturnal diuresis). 
Jokių gerų paseku neturėsim, 
jei šlapimą atskiesime tik per 
du trečdalius viso laiko. Labai 
svarbus yra sveikas maistas 
(pilna ir balansuota dietą). Bū
tina, kad žmogus gautų sekan
čių vitaminų sekančiomis dozė
mis per parą; pyridoxine 2 mg., 
vitamino A 5,000 tarptautinių 
vienetų (IU), thiamine 1,4 mg. 
ir magnio 350 mg. Jei šlapimo 
rūgštingumas talkina akmenų 
susidarymui, labai svarbi yra 
rūgšti ar šarminė dieta (acid- 
ash ar alkaline — ash diet). Dau
guma vaisių ir daržovių sudaro 
šarminį šlapimą (alcaline — 
ash). 'Priešingai daug baltymų 
vartojant gaunama daug sieros 
ir fosforo rūgščių — tada šlapi
mas esti rūgštus.

Dietinis akmenligės gydymas 
esant kalkiniams akmenims

Padidintas kalkių (calcium) 
kiekis šlapime sergant akmenli
ge yra dažniausiai pasitaikan
tis medžiagų apykaitos pakiti
mas. Normaliai moteris per pa
rą išskiria 250 mg. kalcio, vy
ras — 300 mg. štoks medžia
gos apykaitos sutrikimas (ne
skaitant dviejų žinomų ligų: pa
didintas veikims gūžio liaukos 
priedinių liaukelių (hyperpara
thyroidism) ir sarcoidosis — 
tais dviem atvejais esti padidin
tas kalcio kiekis kraujuje ir šla
pime) dar medicinai neaiškus — 
dar nežinoma tokio sutrikimo 
priežastis.

Vidutinė šio krašto žmogaus 
dieta turi nuo 800 mg. iki vieno 
gramo kalcio paroje. Normaliai 
apie 15', iki 20% šito kalcio 
kiekio susigeria į kraują ir esti 
su šlapimu prašalinama per pa
rą. I*er inkstus su krauju kal
cio per parą prasifiltruoja apie 
9-10 gramų. Iš to per inkstus 
prafiltruoto kalcio kiekio 98% 
atgal sugeriama į kraują. Net 
90'< sveikų žmonių besikeičiant 
kalcio kiekiui dietoje kalcio iš
skyrimas su šlapimu mažai kei
čiasi. Visai kitaip esti likusiai 
10% žmonių grupei. Pastarie
siems labai pagausėja kalcio su 
šlapimu išskyrimas jiems pasi
maitinus kalcium gausiu maistu. 
Tokie žmonės turi perdaug kal
cio šlapime jau normaliu maistu 

: misdami. Jų žarnos sugeria la- 
I bai daug kalcio iš maisto pate
kusio į virškinamąjį kanalą. To

dėl tokiems labai svarbu savo 
maiste neturėti daug kalcio. Me
diciniški tyrimai patvirtina fak
tą, kad dėl nežinomos priežasties 
daug kalcio savo šlapime turįs 
žmogus gali susilaukti norma
laus kalcio kiekio stovio,, jei jis 
sumažins kalcio kiekio paėmi
mą su maistu per parą iki 200— 
300 mg. Tai tokie pacientai at
siekia visai nevartodami pieno 
ir pieniškų gaminių.
Kitos priežastys irgi talkina 

akmenligės atsiradimui

Vis daugiau gydytojai tyrinė
tojai gauna faktų, kad kitos 
maisto medžiagos, vitaminai ir 
hormonai įtakoja kalcio išsisky
rimą su šlapimu — tuo pačiu ir 
inkstuose akmenligės atsiradi
mą. Inkstai su kalcium tvarko
si panašiai taip kaip ir su val
gomąja druska natrium. Mai
ste esamas valgomosios druskos 
kiekis įtakoja kalcio išskyrimą 
su šlapimu. Gausus valgomosios 
druskos kiekis maiste pagausi
na kalcio išskyrimą su šlapimu. 
Tada lengviau susiformuoja kal
cio akmenys šlapimo tąkųpse. 
Todėl kalcio akmenligę turint, 
patariama vartoti nesūri dieta. 
Susekta, kad valgant — geriant 
greit į kraują susigeriančius da
lykus (cukrus, alkoholis) — pa
gausinamas kalcio išskyrimas 
su šlapimu. Kai kurie asmenys 
yra labai jautrūs minėtoms iš 
virškinamojo kanalo greit į krau
ją susigerriančioms medžiagom.s 
Tada pagausėja jų šlapimu kal
cio išsiskyrimas. Tokiems gali 
lengvai susiformuoti akmenys 
šlapimo takuose.

Kitas jau seniai apsaugai nuo 
kalcio akmenligės išbandytas 
būdas yra vartojimas vaisto va
dinamos sodium phytate. Jis su 
kalciu sudaro nutirpsiantį jun
ginį žarnose. Bet ir šis vaistas 
turi savo neigiamumus. -Nors kai 
cio kiekis šlapime sumažėja to 
vaisto priimant 8 ar 12 gramų 
(dienoje), bet kartu tas vaistas 
padidina fosfatų išskyrimą su 
šlapimu. Todėl tas vaistas ga
li sukelti fosfatų akmenligę. 
Dauguma pacientų nepakelia ši
tokio gydymo per ilgesnį laiką.

Yra saugesnis būdas kalcio 
kiekio šlapime sumažinimui. Tai. 
vaistas vadinamas cellulose 
phosphate, kasdien imant jo po 
15 gramų. Sumažėja šlapime kal
cio kiekis, bet tas vaistas yra 
labai negardus, taip kad pacien
tai nepajėgia jį ilgesnį laiką pri
iminėti. Jei kas iš lietuvių pa
mėgtų to vaisto skonį, kai būtų 
gera priemonė kalcio akmenų at
sikratyti.

Tada daugumai pacientų su 
kalcio akmenlige kovoti tenka se
kančiais būdais. 1. Sumažini
mas kalcio priėmimo dienoje iki 
200-300. mg. Tai atsiekiama ne
vartojant pieno, pieniškų gami
nių ir ledų, bei smetonėlės. 2. 
Nevartojant kalcio turinčių vais
tų prieš pakeltą skrandžio sun
kos rūgštingumą (antacids). 3. 
Vengiant perdidelio kiekio vi
tamino D ir vitamino D turinčio 
maisto bei “multivitamin” ga
minių. 4. Reikia vengti gausaus 
kalcium maisto. 5. Reikia nau
doti vaistą (thiazide) — jis va
ro šlapimą — tuomi skiedžia 
kalcio druskas šlapime. Duo
dama (su gydytojo žinio) vaisto

įmones. Toliau apie akmenligę 
inkstuose sekantį kartą.
Pasiskaityti. Consultant, March 

11973.

STENKIMĖS TEIS’NGU 
Į TSAKYMU PASINAUDOTI

I Mažai kalcio turintis maistas

Klausimas. Sergu kalcio ak
menimis. Turėjau tris operaci
jas. Vis nesiliauja akmenys 
augti mano inkstų geldelėse. 
Prašau gerb. daktarą man pa- 

I tarti reikiamą maistą detaliai. 
Kas man valgyti, kad rečiau tie 
akmenys pas mane atsirastų. Dė
koju.

Atsakymas. Pavyzdys mažai 
kalcio turinčio maisto dienoje 
gali būti šis. Pusryčiams': pusė 
puodelio graifrukto sunkos. Pusė 
puodelio farinos. Vienas kiau
šinio baltymas. Soda crakers, 
penki dvigubi (double). Vienas 
arbatinis šaukštelis margarino. 
Marmelado, kavos. Jei neturi 
perdaug cholesterolio — valgyk 
tą kiaušinį su tryniu.

hydrochlorotiazide po 50 mg. 
tabletes du kartu dienoje. Tas 
vaistas ne tik atskiedžia kalcį 
šlapime padidindamas šlapimo 
išskyrimą, bet ir nuolatiniai ir 
pastoviai sumažina kalcio išsky
rimą su šlapimu. Tai labai sėk
mingas būdas kalcio akmenligės 
pasikartojimo išvengimui. Tik 
reikia žiūrėti (gydytojui), kad' 
nesusilaukus sunkenybės dėl šla
pimo rūgšties (uric acid) su
trikimo. Panašiam reikalui dar 
naudojamas vaistas vadinamas 
orthophosphate salt mixture.

Išvada. Inkstų akmenligė 
daugeliui tikrą vargą sudaro. 
Kai kurie mūsiškiai jau yra tu
rėję pakartotinas operacijas — 
jiems susiformavę akmenys bū
davo išimami chirurgui u bū
du. Nesitvarkant reikiamai su 
akmenligės apsauga, negelbsti 
net tuzinas atliktų operacijų. 
Meskime visus prietarus — vi
si imkime gerti daug skysčių. 
Net sveiki besijausdami taip el
kimės. Tai labai sveika. Neklau
sykime visokių parėjūnų, mums 
peršančių savas visai nieko ben
dro su sveikata neturinčias nuo-

1903—a time of no credit, a 12-hour 
workday, and no Payroll Savings Plan.

, Buy Bonds „ 
where you work

t mJBOW 
that you can.

It’s sort of like your 
grandfather telling you 
he used to walk 15 miles 
through the snow to get 
to school.

But it’s true: today’s 
working men and women 
have more advantages 
than their grandparents.

One of them is the 
Payroll Savings Plan— 
the easy, safe, automatic 
way to build a nest egg 
for the future.

When you sign up for 
the Payroll Savings 
Plan, an amount you 
specify is automatically 
set aside from your 
pay check and used to

buy TJ.S. Savings Bonds.
That way, even if you 

spend all your take-home 
pay, you’re still building 
a steady savings.

Grandpa would approva

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI------- TUESDAY, APRIL 10, 1973

1739 Sa Halsted Street Chicago, III. 60608

Vidurdieniui; Roaatintą jau
tiena 3 uncijos. Kukurūzų pusė 
puodelio, tų pačių krakerių tiek 

I pat. Margarino. Vekuotų kriau- 
I šių pusė puodelio. Vaisių sunka 
j ir marmeladas. Vakarui: roaaty- 
ta kiauliena try a uncijos. Sa
lotų ir žalių pipirų saloti. Ry
žiai. Tie patys krekeriai. Mar
garino arbatinis šaukštelis, šal
dyti persikai. Marmeladas. Gar
daus apetito!

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO
LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS



BALFO DIREKTORIŲ 
SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJE

Kovo mėn. 31 d. Chicagoje 
įvyko specialus Balfo direkto
rių tarybos suvažiavitnas, tiks
lu išlyginti pačiame Balfe su
keltus nesklandumus.

Taliais sekretorius Albinas 
Dzirvonas. Jis trumpai nušvie
tė BalFo reikšmę ir šio suva
žiavimo svarbą. Kun. Stasiui 
šantarui sukalbėjus invokaci- 
ją, suvažiavimui pirmininkau
ti buvo išrinktas dr. Zenonas 
Danilevičius, sekretoriauti — 
Kostas Januška.

A. Dzirvono perskaitytas bu
vusio direktorių tarybos suva
žiavimo Detroite protokolas 
priimtas be pataisymų ar pa
pildymų. i

NESKLANDUMAI BALF’E
Balfo centro valdvbos pir

mininkė Marija Rudienė nu
švietė specialaus direktorių 
suvažiavimo tikslą ir padarė 
išsamų pranešimą apie dabar
tinę Balfo padėlį.

Suvažiavimas sušauktas tiks
lu, kad Balfo direktoriai, ap
svarstę dabartinę Balfo padė
tį, padarytų atitinkamus spren
dimus. Toliau apgailestavo, 
kad Balfas, kuris buvo bene 
vienintelė lietuvių institucija, 
savo viduje neturėjusi jokių 
nesklandumų, dabar kai ku
rių asmenų pastangomis rei
kalus sprendžia net amerikie
čių teismuose.

Praėjusių metų spalyje įvy
kusiame Balfo seime Detroite 
buvo nutarta Balfo centrą su
daryti Chicagoje ir Brooklyne 
veikiančią Balfo įstaigą per

kelti į Oiieagą. Ralfo centro 
valdyba buvo išrinkta iš Chi
cagoje gyvenančių direktorių, 
įstaigai jierkelli seimo metu 
įvykusiame direktorių jiosė- 
dyje buvo numatyti trys mė
nesiai, o ypatingam atvejui 
iškilus — šeši mėnesiai.

Naujai išrinktoji centro val
dyba tuoj pradėjo rūpintis 
įstaigos perkėlimu ir jos atida
rymu Chicagoje.. Balfo įstai
ga Chicagoje atidaryta ir pra
dėjo veikti š. m. sausio mėn. 1 
<1. Patalpomis dalinasi su Alt’a. 
Tuo būdu įstaigos islaikx mas 
daug mažiau kainuoja.

Nebojant centro
pastangų, iki šiol galutinai 
įstaiga dar neperkelta ir ne vi
si dokumentai bei bylos perim
ti. Buvusioji centro valdyba 
nerodo reikiamo kooperavimo 
byloms ir dokumentams per
duoti. Buvusiai valdybai raš
tais ir atskiriems asmenims žo

valdybos

džio buvo pranešta, kad visa • 
įstaiga pęrkėlifiiui būtų pa-j 
ruošta sausio mėn. 31 d. Pirmi
ninkei ir generaliniam sekre
toriui nuvykus perimti, niekas 
perdavimui nebuxo paruošta ir, 
taip pat nebuvo uždarymui pa
ruošta Brooklyne veikianti! 
Balfo įstaiga.

Neperda vimo priežastis bu
vusioji centro valdyba aiškina 
įvairiai. Kartais vienas aiški
nimas prieštarauja kitam. Bu
vusioji valdyba neperdavimą 
taip pat jungia su New Yorko 
teismuose prieš Ralfą vedama 
byla. Iš kitos pusės teigia, kad 
su ta užvesta byla nieko ben
dro neturi.

Pavergtoje Lietuvoje
FOTO REPORTAŽAS

"■.i”

Praeitą savaitę Chicagoje, Amerikos Lietuviu Tarybos patalpose, posėdžiavusieji Balto atstovai. Viduryje sėdi

Foto Vaclovo Noreikos

Philomena sako

Regular
Passbook
Account

Taupymas yra šeimos pareiga.
Įvairūs skelbimai masina visą
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000,000.

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO ZH*

savings and loan association
6245 south .vr stern 4 76 7575

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formate psL daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

Trys vyrai: Eugenijus Noa- 
kas, Jonas Jankus ir Antanas 
Kaunas, Balfo 100-jo skyriaus 
valdybos nariai. Detroite įvy
kusiame Balfo seime nebuvę, 
dvejetui mėnesių po seimo pra
ėjus, New Korke federalinia- 

teisme užvedė bylą prieš 
fą, keldami seimo teisėtu- 

klausimą. Federalinianie 
me bylą pralaimėję, ją iš
įjo užvedė New Yorko vals
as teisme.

me

mo

Jalfo gynimo reikalu didžiau 
naštą neša pirmininkė Ma-

i Rudienė. Ji kelis kartus 
ėjo vykti į New Yorką, su- 
ti reikiamus gynybai advo- 
us, paruošti medžiagą ir
ii į teismą.
los bylos daro nepaprastai 
elę žalą Balfui, jo vardui 
reiktai. Ir ne tik lietuvių 
:otojų tarpe, bet ir ameri- 
čių įstaigose. O daugiausia 
> to nukentės į vargą patekę

Leista, kad su užvestomis 
omis buvusioji centro val
ia jungia Balfo įstaigos per
imo ir bylų bei dokumentų 

perdavimo naujai ir veikian
čiai valdybai reikalą.

KARŠTOS DISKUSIJOS IR 
REIKŠMINGI NUTARIMAI

Pažymėtina, kad Balfo di
rektoriai apie susidariusią pa
dėtį buvo visapusiškai painfor
muoti. Buvusioji valdyba pa
sėdžių protokolų ir svarbesnių 
raštų nuorašus siunčia visiems 
direktoriams. Tą patį daro ir 
naujoji valdyba. Todėl ir dis
kusijos buvo objektyvios. Ta
čiau nerasta pateisinimo kliu
dyti perduoti visą reikiamą me
džiagą naujai valdybai. Taip 
pat nepateisinama iki šiol vyk
doma buvusios valdybos veik
la Balf’o vardu.

Suvažiavę direktoriai stebė
josi buvusios valdybos, o ypa
tingai jos pirmininko, dėto
mis pastangomis, kad neįvyk
tų šis direktorių suvažiavimas.

Prieita išvados, kad su Bal- 
Fo direktorių darybos pirmi
ninku kun. Vaclovu Martin- 
kum, kuris yra buvusios cen
tro valdybos pirmininkas, da
bartinei valdybai bus sunku 
bendradarbiauti. Todėi balsa
vimo teisę turintieji suvažia
vimo dalyviai (22 balsai, 1 su
silaikius) išreiškė nepasitikė
jimą direktorių tarybos pirmi
ninkui kun. V. Martinkui.

Nutarta, direktorių pirmi
ninko pareigoms iki kito suva
žiavimo laikinai išrinkti kitą 
pirmininką. Kitame suvažia
vime pirmininko rinkimo klau
simas iš anksto būtų įtrauktas 

darbotvarkė. Tua būdu į di
rektorių pirmininku išrinktas 
detroitiškis Vladas Selenis.

Balfo įstaigos galutino per
kėlimo ir bylų bei dokumentų 
perėmimo reikalui sudaryta 
speciali komisija. Ją sudaro: 
Kostas Čepaitis, Aleksandras 
Vekselis, Jonas Jasaitis ir kont
rolės komisijos narys Jonas 
Švedas, ši komisija jai paves- 
ą uždavinį stengsis įvykdyti 
lalandžio mėn. 14 — 15 dieno
mis. Suprantama, jeigu bu-, 
vusioji valdyba kooperuos.

Prieš Balfą užvestos bylos 
reikalu nutarta pareikalauti, 
kad bylą užvedusieji ją atšauk
tų, o jeigu jie to nepadarys,,

Vilniuje buvo ir tebėra daug bažnyčių. Daugumą jų okupantas uždarė, kad jos sutrūnytų. Kelios 
bažnyčios yra atdaros, bet jos yra labai prastame stovyje. Geriausiai atremontuota ir net nudažy
ta yra šv. Kazimiero baroko stiliaus bažnyčia. Bet toje bažnyčioje okupantas yra įsteigęs ateiz
mo muziejų. Viduje yra labai daug komunistinės propagandos, nukreiptos prieš tikinčiuosius, 

bet ant bažnyčios bokštų dar palikti kryžiai. Nuotrauka imta praeitą rudenį.

tai imtis teisinių priemonių iš
reikalauti iš bylą užvedusiųjų, 
kad atsilygintų už Balfui pa
darytą žalą.

Šuvažiavio dalyviai reiškė 
padėką dabartinei centro val
dybai ir ypatingai jos pirmi
ninkei Marijai Rudienei.<

Pradžioje buvo iškeltas su
važiavimo teisėtumo klausimas. 
Remiantis įstatais buvo įrody
ta, kad suvažiavimas teisėtas. 
Jame dalyvavo 23 balsavimo 
teisę turintieji asemnys.

Svarbų ir jautrų suvažiavi-

mą sklandžiai pravedė dr. Z. 
Danilevičius. Suvažiavimo pa
baigos maldą sukalbėjo kun. 
Ansas Trakis. J. Alksnė

MIRĘS VADOVAVO MŪŠIAMS

Bohemijos husitų vadas het- 
monas Jan Žiška (1376—1424) 
buvo vienas iš narsiausių to lai
kotarpio karių. Mirdamas jis 
įsakė iš jo odos padaryti kariš
kus būbnus ir jais mušti atakose 
prieš vokiečius. Jis vokiečių 
neapkentė ir norėjo net po mir

ties turėti įtakos į bohemų ka
reivius.

Istorija baigėsi Žikos nenau
dai: vokiečiai atėmė tuos būb- 
nus ir juos panaudojo -kovose 
prieš bohemų brolius čekus.

BOY OX 
SAVINGS 
BONDS

WHERE YOU BANK OR WORK

Mes švenčiame 50 metų sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų.
TEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 

4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ir daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradineį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. Ketvirtadienį 
nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, III. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

įsteigta 1923 metais. TeL 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-

Ontario kutu ®o užsakymu.

Apsitvėrė mokslininkai
Praeitą savaitgalį Chicagoje posėdžiavo keli aukš

tuosius mokslus balusieji ir įvairiose Amerikos mokslo 
įstaigose dirbantieji lietuviai. Pasitarimui sukviesti ini
ciatyvos ėmėsi JAV bendruomenės kultūriniais reikalais 
besirūpinantieji vyrai. Bendruomenė jau seniai stengėsi 
suorganizuoti mokslo įstaigose dirbančius lietuvius, bet 
jai nesisekė. Iki šio meto iš tų pastangų nieko neišėjo. 
Ji nemokėjo prie besimokinančio jaunimo prieiti. Ji kal
bėjo svetima jiems kalba.

Šį kartą bendruomenės vadovybė ėmėsi kitokių or
ganizavimo priemonių. Ji pasikvietė į Chicagą jau seniai 
veikiančių lietuviškų organizacijų atstovus, kad patartų, 
kaip galima išjudinti iš mirties taško mokslo įstaigose dir
bančius gabius lietuvius. Į Chicagą buvo pakviesti inži
nierių bei architektų, gydytojų ir lituanistinių mokyklų 
atstovai. Bendruomenė norėjo užgirsti šių organizacijų 
atstovus, kad galėtų pasinaudoti jų patarimais. Be to, 
Chicagoje buvo sudarytas pagalbinis komitetas šiam pa
sitarimui sušaukti. Komiteto pirmininkas pasikvietė ir 
spaudos atstovus, kad galėtų pasiklausyti, kas bandoma 
daryti mokslo įstaigose dirbantiems lietuviams suorgani
zuoti. Pasitarime nutarta šį rudenį šaukti mokslo įstaigo
se dirbančių lietuvių suvažiavimą Chicagoje ir suruošti 
kelias paskaitas.

Liūdniausia, kaip paaiškėjo iš vieno pasitarimų va
dovo pranešimo, yra tas faktas, kad nėra ryšių^ nėraben- 
ros kalbos tarp mokslo įstaigose dirbančių lietuvių ir lie-

bių rhokslo įstaigose, lab&fatorijose, ligoninėse, dirbtu
vėse ir universitetuose yra toks didėlis dirbančių lietuvių 
skaičius, o platesnioji lietuvių visuomenė to net nežino. 
To nežino ne tik platesnieji visuomenės sluoksniai, bet 
nežino ir to jaunimo organizavimu susirūpinusieji žmo
nės. Niekas nebežino, kur kas dirba ir kokiose srityse 
dirbantieji vyrai ir moterys specializuejast

Tas bendros kalbos neturėjimas, arba kaip pasitari
me buvo pasakyta, “komunikacijos nutrūkimas” tarp 
lietuvių ir mokslo įstaigose dirbančių lietuvių ir lietu
vaičių yra sunkiai suprantamas. Visi lietuviai prieš šim
tą metų Amerikoh atvažiavusieji ir čia koją įkėlusieji 
prieš 20 foetų žihdjo mokslo svarbą. Jiems nereikėjo 
aiškinti, kad mokslas yfa nepaprastai starbus dalykas, 
jie sunkiai dirbo, taupė, save skriaudė, kad tiktai vai
kai galėtų baigti kolegijas, universitetus ir galėtų dirbti 
naudingą visuomenei darbą. Tėvai norėjo^ kad jų vaikai

būtų naudingi ne vien jiems patiems, bet ir pavergtai sa
vo tėvynei. Tokiomis mintimis gyveno veik kiekvieno 
lietuvio inteligento tėvai pačioje Lietuvoje ir čia Ameri
koje. Tėvai stengėsi vaikams įdiegti mintį, bet šiandien 
mokslas yra didžiausias pažangos šaltinis, reikia jo siekti, 
kad vėliau galėtum mokslo žinias naudoti gimtiniam 
kraštui išlaisvinti

Iki šio meto lietuviai inteligentai tėvų neapvylė. Ne
reikia minėti vardų tų žmonių, kurie įgytas mokslo žinias 

i panaudojo gimtinio krašto laisvės kovai. Jie buvo įvairii, 
Lietuvos valstybės, mokslo įstaigų ir visuomeninių darbi 
priešakyje Jie koja kojon žingsniavo su tėvais Lietuvoje 
ir Amerikoje. Reikalas šiek tiek sukliuvo paskutiniais 
dviem dešimtmečiais. Tėvai vaikus į mokslus išleido, o 
vaikai pakilo į puikybę. “Mokyti vaikai” turėjo daugiau 
žinių negu tėvai ir panoro tėvus mokyti. Jeigu jie būtu 
juos mokę siauroje savo specialybėje, tai nieko jiems ne
galėtum pasakyti. Vaikai turi daugiau techninių žinių. 
Metų slegiami tėvai niekad tų žinių nepajėgs įsisavinti. 
Bet kai vaikai pradėjo tėvams aiškinti, kad jie nieko ne
nusimano apie mokslo svarbą, kad jų žinios ir apie kitus 
lietuviams rūpimus klausimus yra negeros, tai atsirado 
praraja.

Kai vaikai pradėjo pasakoti, kad tėvų pažiūros į vi
suomeninius reikalus yra atgyvenusios; kai pradėjo dės
tyti, kad politinės partijos yra bereikšmės, kad pasiprie
šinimas okupantui yra abejotinos vertės, ir kai vaikai, 
ne darbais įrodė, bet tik pasigyrė, kad jie viską geriau 
sutvarkys, tai atsirado praraja. Nutrūko komunikacija 
tarp tėvų ir vaikų. Praraja įgavo nelauktų proporcijų, 
kai vaikai panoro savo vaikus siųsti į Rumšiškes kalbos 
mokytis.

Bendra kalba tarp mokslus einančių ir lietuviškos vi
suomenės labai svarbus dalykas. Bet dar svarbiau komu
nikacijai pataisyti, ką vaikai lietuviškai visuomenei turi 
pasakyti. Jeigu jie tiktai girsis, kad jie daugiau žino, bet 
neparodys, ką jie padarė arba ruošiasi daryti, tai bend
ros kalbas vis vien nebus. Ne visi mokslo įstaigose dirban
tieji lietuviai “viską žino” ir nutraukė bendrą kalbą su 
savo tėvais. Didelė besimokinančių lietuvių dauguma tu
ri labai artimus ir gerus ryšius su tėvais ir visuomeninėm 
lietuvių organizacijom. “Puikybėn pakilo” tiktai maža 
grupelė, panorusi primesti lietuviams savo valią. Ji ap
sitvėrė aukšta tvora nuo lietuviškos visuomenės, “nu
traukė komunikaciją”, žingsniuoja nelietuvišku keliu ir 
nori tais keliais nuvesti mokslo srityje dirbančius mūsų 
tautiečius. Mokslo žmonės yra galvojantieji žmonės, jie 
taip lengvai nesileidžia kitų vedžiojami.

Smagu, kad vienas “mokslininkas” pasidžiaugė 
Naujienomis, kuriose Saulius šimoliūnas veik kiekvieną 
dieną parašo ne tik apie lietuvį mokslininką, bet nurodo, 
kokioje srityje jis dirba. Daugelis tas Dr. šimoliūno ži
nias karposi ir klasifikuoja. Dr. šimoliūnui nereikėjo 
laukti, kol bus paskelbtas koks nutarimas lietuvių mokslo 
darbams priminti. Jam atrodė, kad darbas1 reikalingas 
tai ir pradėjo dirbti. Naujienos noriai spausdina Dr. ši
moliūno paruoštas žinias, jos skelbs ir kitų mokslo srityje 
dirbančių lietuvių darbus. Jos skelbtų žinias ir apie ben
druomenės vedamą kultūrinį darbą, jeigu tos žinios bū
tų ruošiamos ne graikų, bet visiems suprantama lietuvių 
kalba. Labai dažnai frontiniai bendruomenės vadai į lie
tuvius kalba graikiškai. Graikų kalba gali būti graži, bet 
lietuvių dauguma jos dar nesupranta. Dėl nesupranta
mos kalbos nutrūko komunikacija.

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS naujienose

JURGIS JALINSKAS

Spaudos pabiros
(Tęsinys)

. pradžioj pagarsėjęs rusų pro- 
i vokatorius (kilimo žydas).

Nuo 1893 dirbo slaptojoje ru
sų policijoje ir tuo pačiu metu 
nuo 1899 rusų socialistų revo- 
liucionienierių (“eserų”) orga
nizacijoje, nuo 1908 po Geršūnio 
atsidūręs jos priekyje...”

Kas buvo tie social-revoliu- 
cionieriai ir jų vienas veikliau
sių narių — Geršūnis?

“Socialistai — revoliucionie
riai Rusijos socialistų nemarksis- 
tiriė partija, kurios ideologinius 
pagrindus buvo nutiesę narod- 
ninkai (liaudininkai). Jie skir
tingai nuo marksistų interpreta
vo Rusijos ekonominį vystymą
si, istorijos vyksme svarbų vaid
menį skyrė asmenybei. Kovodami 
dėl socialistinės santvarkos, pa
brėžtinai akcentuodavo etninius 
ir humanistinius principus, dar
bininkų diktatūrą laikė nebūtina 
socialistinei santvarkai įgyven
dinti, kadangi valstiečių luomą 
ir inteligentiją jie pripažino vie
nodai reikšmingais kovotojais 
dėl minimos santvarkos... Daug 
ir aukštesniųjų luomų rusų in
teligentijos pasirinkdavo ama
tininkų, darbininkų profesijas, 
kad galėtų santykiauti su liau
dimi, ją šviesti ir atitinkamai 
politiškai lavinti... Social-revo- 
liucionierių partijos šūkis: “Ko- 
vote teiškovosi savąją teisę!” So- 
cial-revoliucionierių partija var
tojo teroro veiksmus prieš ca
ro administracijos pareigūnus, 
partijos pasmerktus”.

Vienas žymiausių ir veikliau
sių tos partijos organizatorių 
ir jos programos Vykdytojų bu
vo Lietuvoje gimęs (1870 m.), 
joje Šiaulių gimnaziją baigęs, 
žydų kilmės asmuo, — Geršūni’s 
Grigorijus. Tai nepaprastai at
kaklaus būdo revoliucionierius. 
Jis paruošė, laikydamasis par
tijos linijos, keletą teroristinių 
veiksmų prieš caro paskirtus 
pareigūnus: 1902.IV.2 mihiste- 
rio Sipiagino (Balmašev’o) už
mušimą, 1902.VIII.29 pasikėsini
mą Charkove prieš gubernato
rių Obolėnskį (Kaeiūrą), 1903. 
V.6 pasikėsinimą prieš Ufos gu
bernatorių Bogdano vičių... 1903. 
V.13 buvo suimtas ties Kievu 
(aišku savaime, prie jo suėmi
mo prisidėjo tada soeial-revoliu- 
cionierių tarpe buvęs veiklus na
rys ir teroristinių aktų organi- 
zuotojas, kartu — caro slapto
sios policijos agentas, Azefas), 
uždarytas Pėtropovloskoje, 1904 
nuteistas mirti, bet buvo pakeis
ta uždarymu Sliserburge. 1906 
buvo perkeltas į Sibirą, į Akatu- 
jo katorgą, iš kurios 1906.X.13 
pabėgo, per Sibirą atvyko į JAV, 
o iš čia grįžo į Vakarų Europą. 
Mirė Šveicarijoje 1908 m., pa-

Tuo reikalu, išdavimo smulk- 
pienas ir .planų aptarti, jis 
1780 m. rugsėjo mėnesio 21 vi
durnaktį susitiko su britų ma
joru Andre, kuris po dviejų die
nų amerikonų buvo areštuotas 
ir su visa įrodomąja medžiaga 
perduotas Amold’ui West Point, 
į kurį ką tik buvo atvykęs Wa- 
shingtonas. Arnold’as, supra
tęs, kad gali būti išaiškintas 
kaip žinių davėjas, greitomis už
šokęs arklį, įšuoliavo į tuntų lai
vą Vulture, stovėjusį Hudson’o 
upėje.

Britai jį priėmė į savo armiją 
ir suteikė brigados generolo laip
snį, ir “apdovanojo” 30,000 do
leriais už pasitarnavimus jiems.

1781 m. sausio mėnesį jis su 
jam pavestu britų daliniu, puo
lė Riehmond’ą, Va., sunaikinda
mas sandėlius ir gyvenamuosius 
pastatus. Vėliau jis suruošė eks
pediciją į.New London’ą, Conn., 
jį sudegino ir išžudė pasidavusį 
Fort Griswold’o garnizoną (da
linį).

Po karo britai jį pašalino iš 
armijos it jis vėl buvo privers
tas imtis prieš jo karinę karje
rą turėto pirklio užsiėmimo, šį 
kartą ne Amerikos žemyne, bet 
britų kolonijoje — Vakarinėje 
Indijoje. Jis mirė 1801 m. Lon
done...

Dabar, peržvelgę vieną kitą iš
davimo pavyzdį, atsigręžkime į 
“spartuolius” — provokatorius. 
Tai dar šlykštesnės, kaip išdavi
kai, dirvos “purentojai”: jėigu 
išdavikas savo pasielgimo biau- 
rumą gali pajusti tik baigęs sa
vo darbą, tai provokatorius iš 
anksto žino, kuo jo žygis “kve
pia”. Jis žino, kad turi kaltus 
ar nekaltus suvilioti savo pas- 
pestan tinklan ir tas suviliotą
sias aukas perduoti jų laukian
tiems sunaikinimui. Išdavikas 
išduodamuosius, vienokiais ar 
kitokiais sumetimais, laiko sa
vo priešais ar skriaudėjais, o 
provokatorius gerai žinb, kad jo 
išduodamieji yra jo draugai, 
vienminčiai, idėjiniai bendra
darbiai, juo pasitikintieji. O, 
vienok, provokatorius savo už
davinį vykdo. Kas aprėps žmo
gaus prigimties biaurumą?

Vienas ryškiausių ir šlykš
čiausių provokatoriškų pavyz
džių buvo praeito šimtmečio pa
baigoje ir šio šimtmečio pradžio
je carinėje Rusijoje. To pavyz
džio kūrėjas vadinosi: Azef Jev- 
no.

Apie jį L. Enciklopedijos I to
me 509 psl. liudijama:

“Azef Jevno (1869 Gardino 
gub. — 1918 Berlyne) XIX a(m- 
žiaus) pabaigoj ir XX a(mžiaus)

likęs kelis parašytus veikalus 
apie Šoclal-revollucionierių vei
klą ir siekius”. Geršūnio veikla, 
arešto aplinkybės ir jo bendra
darbių darbai yra vaizdžiai ap
rašyti veikale, j lietuvių kalbą 
išverstame: “Sprogstančios Bom 
bos”, šį veikalą, komunis
tai, 1940 m. okupavę Lietuvą, 
tuojau išėmė iš visų viešų bib- 
liotekų, bijodami, kad Geršiūni’o 
ir jo bendraminčių (Savinkov’o 
Boriso — “Išblyškusio Žirgo” 
ir panašių) veiksmai nepradėtų 
kartotis jų okupuotame krašte.

Geršūnį areštavus ir įkalinus, 
social-revoliucionierių partijos 
prišakin atsidūrė provokatorius 
Azefa’s Jevno. Jis taip pat or
ganizavo teroristinius aktus 
prieš caro pareigūnus, pats as
meniškai juose nedalyvaudamas. 
Jo paruoštus teroristinius ak
tus atlikdavo kiti tos partijos 
nariai, daugiausia jauni studen
tai ir šiaip inteligentai, pasišven
tę jaunuoliai. Nežiūrint, ar tie 
teroristiniai aktai pasisekdavo, 
ar ne, bet caro slaptoji žvalgy
ba visada išaiškindavo tų aktų 
vykdytojus ir juos paprastai, 
mirties bausme nubausdavo. Par
tijoje buvę pastabesnieji nariai 
ėmė įtarti, kad jų tarpe yra iš
davikas, kuris nurodo caro agen
tams teroristinių aktų vykdyto
jus. Vienas tokių, Burcev’as, 
susirinkęs pakankamai duome
nų, slaptame partijos narių su
sirinkime išdaviku apkaltino 
partijos viršininką — vadą — 
Azefą. šis puolė Burcevą, ir 
kumščio smūgiais jį sukruvino. 
Kiti tame susirinkime dalyva
vusieji pritarė Azefo elgesiui, 
nepajėgdami įsivaizduoti, kad 
pats partijos vadas galėtų bū
ti provokatorium ir išdaviku. 
To kurio laiko Azef as pateikė 
nuoseklų planą nužudyti patį Ru
sijos carą. Ir tame teroristinia
me akte jis pats prisiėmė vy
riausią vykdomąją rolę. Kas po 
to begalėjo abejoti to provoka
toriaus nuoširdumu ir atsidavi
mu partijai ?

Tačiau Azefo sumuštas ir par
tijos draugų pritarimo nesusi- 
aukęs Bureevas nenurimo: jis, 

nebijodamas būti areštuotas ir 
nuteistas už priklausimą social- 
revoliucionierių partijai, krei
pėsi į policijos departamento di
rektorių, kurio žinioje buvo ca
ro agentų sąrašai, Lopuchin’ą, 
maldaudamas jį pasakyti, ar 
Azefas yra tas išdavikas, kuris 
jaunus revoliucionierius siunčia 
vykdyti teroristinius aktus, o ly
gia greta pranešinėja “orchra- 
rankai” apie rengiamus žygius?

(Bus daugiau)

n e I p ynu. < *
HEART F U N 
IirId you r HEART

VINCAS ŽEMAITIS

LIETUVIŲ TAUTOS 
PRAEITIES PRAMATEJAS

Prie Reino pastoja jiems kelią vienin
telė likusi Reino sargyba — letes, baudai, 
įvksta didelis mūšis, kuriame žūsta Gai- 
či ari kis. bet vatidudliai, galanių padeda
mi, nugali Ii audus. 406 m. gruodžio m. 31 
d. jie ties Maincu (Mayence — Mainiškės) 
pereina Reiną, peržygiuoja Prancūziją ir 
109 m. užima Ispaniją, kurią pasidalina: 
aukšti n gi ai bei sueiviai pasiima Galiciją, 
galoniai gaūna Lusitanią (dnb. Portugali
ją) su Kartagenos uostu, vanduoliai, sė- 
lingiai įsitaiso Gvadalkviviro žemupyje, 
suteikdami tam kraštui savo vardą — Van- 
dHočia — (V) and a losi a (39 psl.).

Roma 411 m. oficialiai pripažįsta Is
panijos Užkariavimą. Neužilgo po to, tais 
pat keliais į pietų Prancūziją, atžygiuoja 
gildai — vyčiai (vizi — gotai) vadovauja
nti savo karaliaus Aukštalehos ir jo pali- 
kttonio Valijos. Roma slapta sutartimi pri
žada jiems Ispaniją, jei išvys iš ten van- 
dttelius. Bet po keleto* mūšių, jie pama
to, kad iš to jų kivirčo naudos turės vien 
Roma, padaru taiką Ir slaptą sutartį, ku
rią vykdant Gundarikio brolis Genčiarikis 
129 m. žaibo karu užima tuometinę Afri
kos “provinciją”, kuri Romai turėjo reikš-

niės; kokią turi Ukraina — Rusijai.
Nors mūsų proseneliai arijai vanduo

liai, vadovaujami Genčiarikio jų užim
tuose kraštuose, elgėsi nepalyginamai 
švelniau už kryžiuočius, dabartinius mas- 
kvinius rusus — komunistus, ar pačius ro
mėnus, kurie pavergę, neapsakomai žiau
riai išnaudojo jų kolohijas, jie buvo už
antspauduoti Romos dvasiškiu “vandališ
kais barbarais". Ne Veltui obiektyvus ro
mėnas Salvinus yra pasakęs: “Pas gudus 
(Ispanijoje, Pietų Prancūzijoje, šiaurės 
Italijoje) tiktai romėnai gyvena palaidą 
gyvenimą, — pas vanduolius gi — net pa
tys romėnai sutvarkyti”. (61 psl.)

“Galutinoje išvadoje, seko autorius, 
susumuojant vanduolių epopėją, taurus 
jų divyris Genčiarikis priklauso tam ne
gausiam asmenybių ratui, į kurį įeina 
AiekMfldras, Kolumbas, Martynas Liute
ris, ir kurie savo išskirtiniu veiksniu ir 
nusistatymu pakeitė žmonijos raidą. Dar 
daugiau, jis apjungia savyje tuos tris — 
karvedžio, atradėjo ir pranašo pradus”. 
(Pagal E. Gauthier “Geneseric roi dės Van- 
dales). 64 psl.

Str. **Yrti ialfs"... autorius rašo:... 
"Kur Katinėlių įtakas sruvena Plušėtų eže
ran. Nuo Žąsolės kaimo ligi Gailiūnų 
miško plečiasi didžioji Serviečių ganykla, 
saugoma aukšto Matos bokšto. įkopus jo 
viršflnėh, patogu stebėti ne tik visą šeruo- 
lių sidabro plauko bandą, bet matyti Ar-

tėnai, Partėnai ir netgi Bajorą pilies bokš
tas.

Tokios šalies seniai nebėra, kaip sayys- 
tovaus vieneto. Tačiau smalsuoliams, ban
dantiems atspėti, kuriame Lietuvos kam
pe ji buvo nurodysime 'vietą, kur tebestūk
so Bajorų pilies griuvėsiai: La Rochelle, 
Aquitaine, France (Chateau de Boyard).

Pietų Prancūzijoje prie Atlanto aptikti 
lietuviškus vietovardžius, gana nuostabu. 
Ar yra istorinis pateisinimas? Taip: į pie
tus nuo Laaros visas kraštas priklausė “vi- 
zigotams”, atėjusiems V šimtmetyje po 
Kristaus Baltų karalių vadovybėje. Čia iš 
karto susidursime su protestais — gotai juk 
esą vokiečiai, ir tam įrodyti turime net 
bibliją, vyskupo Ulfilos “gotų” kalba iš
verstą, mokslo pasaulyje žinomą “Ccdex 
Argfenteus” vardu. Taigi, atsiranda dide
lis nesutapimas tarp iki šiol išlikusių lietu
viškų vietovardžių daiktinio įrodymą ir 
oficialios gotų istorijos, pangermanistų 
XIX šimtmetyje sukurtos. Kaip toji Ulfilos 
kalba atrodo?”

Autorius paduoda žiupsnį pavyzdžių, 
suskirstydamas juos grupėmis pagal jų 
kilmę. Jie užimtų daug Vietos, aš jų ne
kartosiu.

“Matome, jog pirmos grupės žodžiai vi
sai nedaug teatitolę nuo mūsų kalbos. Ant
roje yra slaVų skoliniai. Trečioje turime 
lietuviškus žodžius, sudarytus “LautVer- 
schiebung” — grynai vokiečių kalbinės 
apraiškos. Visos trys grupės sudaro apie

tris ketvirtis Ulfilos žodyno (Virš 2000 žo
džių jo biblijoje). Likusieji 700 turi nea
bejotinas vokiečių k. šaknis.

Tokiais moksliškos analizės duomeni
mis esame priversti pripažinti, jog toji ta
riama vokiečių prokalbė visai ne senoviš
ka ir ne savita, o pasibaisėtina baltų, sla
vų bei germanų mišrainė, morfologiniu at
žvilgiu labai panaši į latvišką, kurioje 
knibždėte knibžda svetimybės.

Istorija gi visai tiksliai paaiškina, kaip 
toji Ulfilos kalba atsirado. Jinai priklausė 
mažai tautelei, gyvenusiai trijų tautų teri
torijų susidūrime: jotvingių (vyčių - gudų), 
Slavų (ostro - gotų) ir švabų. Toji tautelė 
taip pat vadinosi “mažiasiais gotais”, ir 
nieko bendra su tikrais gudais neturi. Tą 
faktą vokiečių kalbininkai ne tik nutyli, 
bet bando tą žargoną primesti ostro — go- 
tams, vyčiams — gudams, vanduoiiams, 
varuliams, varingiams, kam tik pakliuvo, 
be jokių įrodymų, tik prisidengdami ben
dru gotų vardu. Bet ir mažųjų gotų tarmė 
kartais išlaikė vertingų mūsų senų žodžių: 
Stiklą kaldais vatins — stiklas šalto van
dens; thatei Goth gavath, manna tamma 
ni skaidai — tatai ką Gūdas — (Viešpats, 
Dievas) sujungė) (suguvo), žmonės (ge) 
monys tan neišskaidys; Tu is sūnūs meins 
sa liuba — Tu esi sūnus mano (mėi) lyba 
(sis)”. 66 psl.)

Vokiečių tebevartojamas tas pats Gan
do — Got žodis Dievo — Viešpaties, Aukš
čiausiojo Valdytojo prasme, o tarp pat tur-
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tingo, gero, kilnaus ir pan., įrodo, jog jų 
ponai buvo gudai, todėl jie daro nedova
notiną klaidą —, reikšdami dabar preten
zijas į gudų tautą. Juk negalima būti kar
tu ir ponu, ir pačio savęs vergu? Bet mes 
jiems davėme ir kitų valdžios terminų: 
kauningas — koenung, koenig, valdyti — 
valdjan, gewalt, verwaltung, garda valdans 
— pilies valdovas, šeimos galva, gau — 
apygarda, gaula; fara — (dvaras) didva- 
ra, būrų baudžiavos vara, varytinio darbo 
laukas, gudija — dvasiškis ir 11.”

Visas vokiečių pastangas bei argumen
tus pasisavinti mūsų vyčius — gudus, kaip 
germanų “vizigotus”, sužlugdo stoka vo
kiečių pavardžių ir vietovardžių Ispanijo
je. Kaip neieškotum, jų ten nėra (68 ps.).

Straipsnyje “Sidabro žėruolių banda”, 
autorius istoriniais ir etimologiniais pa
grindais nagrinėja buvimą ispanų kalboje 
žodžių: žėruolis (AkVitanijos Charalais), 
sostinės Tulūžos šventojo patrono Ser- 
nin (šernėnas), piėmenų ganaderų stebė
jimo matos stiebe įkopusiam žvalgui ma- 
teločiui pavadinti arba kujokams zanca — 
žanga, iš žengti, vis tai parodo, kad vy
riai — gudai kalbėjo Hėttiviškai (psl. 69 — 
71).

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienrašti “Naujienas”



TEE. PR 8-3229

DR. ANNA BALIONAS
AKIU. AUSŲ, NOKIM 

IR MKKLRS LIGOS

2858 W. 63rd Street

Valandos pagal susitarimą

VIKTORAS NAKAS

ŽVILGSNIS IŠ ANN ARBORO

Rara tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUSKRUA |R MOTERŲ LIGOS 
GINIKOLOGINR CHIRURGUA 
•449 So. Pulaski RL (Crawford 

dtodkal Buildins). ToL LU 5-6444 
Priima ligonius pagal susitarimą. 

*ei neatsiliepia* skambinti 374-8012

DR. C K. BOBELIS 
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKU 

CHIRURGIJA 
Talof. 495-0533 

Fox Valioy Medical Center 
S4S SUMMIT ST.

ROUTE 51, ELGIN. ILLINOIS

PHYSICIAN ANO SURGEON 
MM WEST 71N STREET 

Ofisas: HEmlock 44849 
Reside mnn

OFISO VALANDOS: 
nnaadieniais ir ketvirtai 1—7 vsL 
antrai, penktadienį nuo 1—5. tree, 

ir šeštai tiktai susitarus.

Ros.: GI 8-0*73

DR. W. EISIN - E1SINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGUA 

•132 So. Kedzio Avo^ WA 5-2470
Valandos pagal susitarimą- Jei neat- 

' siiiepia, skambinti Mi 3-0001.

0R. NINA KRAIKU- 
KRIAUCEUŪNA1TĖ

SKUAERUA i* MOTERŲ LIGOS 
4132 So. KEDZiB AVE. 

Talof. WA 5-2470.
Neatsiliepus — skambinti 

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofiso tol.: HE 4-181S arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9001

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie
niais, ketvirtadieniais ir penkta
dieniais nuo 3 iki 7 vai. popiet 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

Penktadieni, kovo 22 d., pra
dėjo snigti Ann Arbore tarp 7- 
tos ir 8-tos valandos vakaro. Po 
dvidešimt keturių valandų Ann 
A r boras buo apdengtas virš 
pėdos sniego. Tuo metu prasidė
jo Ann Arboro Tarptautinis Fes
tivalis. Oficialus atidarymas 
buvo 6-tą vai. vakare. Iš viso, 
23 paviljonėliai ir tarptautinė 
valgykla sudarė Festivalį, kuria
me buvo atstovauta 20 tautybių, 
jų tarpe dvi iš Afrikos konti
nento, viena iš Pietų Amerikos, 
7 iš Europos, ir 10 iš Azijos. Iš 
pabaltiečių tautų dalyvavo ir 
Latvija.

Tarptautinio Festivalio talen
tų programose pasirodė beveik 
kiekviena iš dvidešimt tauty
bių. Lietuviai buvo vieni iš jų, 
kurie nepasirodė, nes Detroito 
tautinių šokių grupė šilainė ne
pajėgė atvažiuoti per apsnigu
sius kelius ir greitkelius. Penk
tadienio vakare apsilankė nema
žas būrys žmonių. Festivalis tę
sėsi visą dieną šeštadienį, bet dėl 
mažo dalyvių skaičiaus, dviems 
valandoms anksčiau užsidarė pa
roda.

GRAOINSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Tree. ir sakm. uždaryta.

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLININKAS 
(PUIRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. FRANK NEOUS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261* W. 71st St. — Tai. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SBBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso talęf.: 77*28*0 
Naujas raz. telof.: 448-5545

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
B«ndra praktika ir chirurgija 

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tai.: 925-8296

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

uždaryta.
Raz. tai.: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

ToL: P* 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie- 
nials 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

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

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso tolof.: H Hm lock 42123 
Rezid, talof.: Glteson *4195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jai neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195

f. ŠILEIKIS, 0. P.
KK ORTHOPEDAS-PROtEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban-
W dalai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
VaL: 9—4 ir 6—*. Seštadiehiai* 9—1.
2*50 West *3rd St., Chicago, Ilk 40629

Tolof-: PRoopoct 6-5084

MAUMMAS

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GĖLINYįlA 
2443 WEST.63rd STREET 

Telefonai: PR 841833 Ir PR *0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Ž E RĖ NA S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

. MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
ToL: F Ron tier 6-1882 

i i n m i <
/T=-------- 1...................................... '■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS .ALANDOS I 

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

I Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį šuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Telef.: HEmleck 4-2413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

V -r-. -----------------

Ann Arbor** buvo tiek snie-1 
ge paskandintas, kad žmonės 
gatvėse slidinėjo pašliūžom ir1 
važinėjo savo sniego mašinom. 
Ann Arboro lietuvių studentų 
nuotaika krito su kiekvienu au
gančiu sniego inčų, nes nekan
triai ir beviltiškai laukėm ši
lainės atvažiuojant. Nors ir ne
teko puotauti su šilainės šokė
jais, bet mažas būrys studen
tų vistiek susirinko Tarptau
tiniame Festivaly šeštadienio 
vakare pasilinksmint

Nežiūrint blogo oro, sunkus 
studentų darbas nenuėjo nie
kais. Studentai tikrai gražiai ir 
įdomiai suruošė lietuvių kultū
ros parodą, žiūrovai domėjosi 
kanklėmis, skudučiais, ir kitais 
lietuviškais muzikiniais instru
mentais, kurie buvo pasiskolin
ti iš Čiurlionio Ansamblio.

Visiems labai patiko Uršulės 
Astrienės šiaudinukų menas, 
įvairūs audiniai, ir rankdarbiai 
iš Lietuvos. Patraukliausieji 
eksponatai buvo Prano Baltuonio 
skulptūra ir gintaro papuošalai. 
Fone sukabintos Čiurlionio re
produkcijos, kartu su kitais ex- 
ponatais atšvietė labai spalvin
gą paviljonėlį. Didžiausia visų 
mūsų problema, tai žiūrovų no
ras pirkti ar gintaro, ar rankdar
bių, ar audinių. Pardavimui mes 
nieko neturėjom.

Be kultūrinės parodos, kuri 
buvo pagrindinė paviljonėlio da
lis, buvo dar dvi dalys, pava
dintos “Lietuviai Pasaulyje” ir 
“Lietuviai žiniose” papildė pa
viljonėlį. “Lietuviai Pasaulyje” 
turėjo pereitų metų IV-tos Tau
tinių šokių šventės Čikagoje 
nuotraukų ir laikraščių iškarpų; 
Dariaus ir Girėno plakatą bei 
trumpą Lituanikos kelionės ap
rašymą; sąrašą žymių lietuvių; 
įdomius faktus apie lietuvių vi
suomenę Amerikoj ir Kanadoj; 
ir reportažą apie lietuvių operą 
Čikagoje.

“Lietuviai žiniose” skyrėsi 
nuo “Lietuviai Pasaulyje”, nes 
pirmasis padarė politinę apžval
gą Lietuvos ir paskirų lietuvių. 
Knygos, laikraščių ir žurnalų iš
karpos ir dokumentai kreipė dė
mesį į Romą Kalantą, Simą Ku
dirką, riaušes ir religinį perse
kiojimą Lietuvoj. Tačiau, dau
gumas žmonių nesidomėjo ta 
paviljono sritim, nors buvo ir 
tokių, kurie daugiausia laiko ten 
praleido.

Sekmadienį, kai jau oras žy
miai pagerėjo, žmonių skaičius 
padaugėjo, ypatingai po pietų. 
Festivalį pratęsė dviem valan
dom, iki 8-tos vai. vakaro, bet 
dėl įvairių įsipareigojimų, lietu
viai studentai uždarė savo pa
viljoną, kaip buvo anksčiau nu
tarta, 6-tą vai. vakaro.

Tie studentai, kurie šiaip taip

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI
NAUJIENAS

MARIJA KUZMIENfi
Pagal tėvus Belertaitė

Gyv. 6212 So. Francisco
Mirė 1973 m. balandžio mėn. 8 dieną 8:00 vai. ryto, sulaukusi 84 

metų amžiaus. Gimusi Rusijoje, Petrapilyje.
Amerikoje išgyveno 23 metus. —*
Paliko nuliūdę: sūnus Vaieutiaas, duktė Liuda Butikienė, žentas 

Jurgis, anūkai — Ramunė ir Vytautas, marti Elena, anūkai — Ginta
ras. Dalia. AureUa Mareck, jos vyras Joseph. Daiva, jos vyras John, 
du prvanūkai. marti Genė, anūkai Algis ir jo žmona Janice Rasa Mo
ser. jos vyras Mark ir proanūkė; seserėnas Norbertas Taru lis; žmona Fi
lomena ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

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

Trečiadieni, balandžio 11 dieną 9 vai. ryto bus lydima iš koply
čios j Sv. Kryžiaus pąrapijoa bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. Marijos Kuzmienės giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sūnus, dūkto, anūkai.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. TeL RE 7-8600.

Ann Arbor studento* Birutė Kutkuto Ir Asta Banionytė, kartu su jaunais 
žiūrovai*, stovi prio liotvvly p*vil|onėtfo Ann Arbor Tarptautiniame Fse- 
Nvalylą. Nnotr. R Conner

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI K PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

Nu*iž»minklt« tad* p* galinga ranka Diav», Idant Ha HteafTų |e* 
tikra laiku. 1 Patro 5:6.

Ištikrųjų nelengva yra vaikščioti nuaiženunimo 
valdyti kūniškus norus ir laikyti auką ant altoriaus iki 
taip darydami mes su baime ir drebėjimu išdirbsime savo 
žiūrėkime, kad nepasirodytame nevertais gauti aukštojo 
nimą, kuris pažadėtas ištikimiems pergalėtojams, kurie 
pėdų atspaudomia mūsų palaiminto Pirmtakūno, ...kuria buvo 
ir nuolankios širdies.
x Jeigu taip esame nusižeminę ir ištikimi, tik tada Dievas naudoja mus 
kaip indus apsakymui savo vardo kitiems. Jei ištuštiname save, tada ji* 
pripila mus savo dvasia ir savo tiesa, ir tada galime žengti pirmyn stiprūs 
Viešpatyje, Jo galybės itiprybeje ir atlikti garbės vertą tarnavimą, kaip* 
geri kryžiaus kareiviai.

yra daug, bet ne

tau* bažnyčia. I visu šiuo* rrarbiai klauiimua rasite atsakymus 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai g

*V. RAITO TYRINBTOJAI

įstengė kėblinti tarp sniego pus-1 padėką reikia išreikšti pirminin- 
nių, daug ir nuoširdžiai dirbo, "kei Astai Banionytei, kolegei 
kad suruoštų ir prižiūrėtų tik- i Birutei Kutkutei ir sekretorei 
rai gražų paviljonėlį. Ypatingą \Pranutei Laucaitei.

Amerikos Lietuvių Tarybos nariui

Dr. STEPONUI BIEŽIUI 
mirus,

gilią užuojautą reiškia Jo žmonai Onai, duk
teriai Jolandai ir kitiems giminėms.

Amerikos Lietuvių Taryba

Lietuvių Susivienijimo Amerikoje 322 
Kuopos Valdybos Pirmininkui

Dr. STEPONUI BIEŽIUI 
mirus,

Jo mylimai žmonai poniai Onai Biežienei, 
dukteriai Jolandai ir kitiems giminėms gilią 
užuojautą reiškia

SLA 322-tros Kuopos Valdyba

a. + a.

ALICE KOPOCHIS 
Yuškaitė

Gyv. 4020 So. Campbell Avė.
Mirė 1973 m. balandžio mėn. 8 dieną, 6:25 vai. vak., sulaukusi 

pusės amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ramygalos parapijoj.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko'nuliūdę: sūnus Bruno, marti Martha, mirusios dukters Šei

mos Cathis vyras Bruno, sesuo Veronica Elliott, brolis Julius Yuška, 
jo žmona Mary, 4 anūkai , 3 proanūkei, daug sūnėnų ir dukterėčių bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Kęstučio Pašalpos klubui ir Brighton Parko Lietuvių 
Moterų klubui.

Kūnas pašarvotas P. Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California Ave.
Trečiadienį, balandžio 11 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojama Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Visi a. a. AHee Kopochis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnų*. sesuo, broli*, giminė*.

Laidotuvių Direktorius Petras Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

Trijų Metų Mirties Sukaktis

BERNICE J. TAMAS 
(ABRAŠKEVICICTĖ) 

Gyvenusi 2120 N. Mango Avenue

Mirė 1070 m. balandžio mėn. 10 d., sulaukusi 64 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje. Panevėžio aps.. Traupio vis., 
Alukėnų kaime.

palaidota Lietuvių Tautinėse kapinėse. y

Paliko nuhudę: vyras Juozas, posūnis Zenonas Tarnas, 
sesuo Nellie Miller ir jos vyras Dan bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausioji, niekuomet neužmiri*- 
ine. Tjjį pas nyus jau nebesugrįši, bet mes aukščiau ar vė
liau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:

Vyras, posūnis, sesuo ir kiti giminės.

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehill 6-234M

1410 So. 50th Ave^ Cicero
Telef.: TOwnhall 3-21K-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AlKS'l'Ė AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

---------------- ------- •

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tek: TArde 7-1741 • 1742

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

MODEKrtlŠKOS AIK-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių
Direktorių
Associacijoa

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTL

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE NUĖSTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Are., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

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

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACHAWICZ)

2424 W EST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
11028 SOUTHWEST HIGHW AY, Palos Hills, III. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Olga Korbutaitė - lietuvaite
Sportininkė Olga Korbutaitė senų rusiškų įpratimą, jų da- 

Chicagoje buvo labai gražiai.bar vadino bielaruse, baltaru- 
paties mero priimta ir jai įteik-įse. Tikrovėje turėjo sportinin-
ti Chicagos miesto raktai. Kad kės vadinti gudėinis, nes kitos
ji galėtų juos tinkamai pavar
toti, tai prie jos pristatė ketu
ris stiprius policininkus. Me
ras nenorėjo, kad jai ar kuriai 
kitai atvykusiai sportininkei 
Jias atsitiktu šiame dideliame 
pramonės centre.

Olga Korbutaitė laimėjo ke
lis aukso medalius Olimpiado
je. Ji labai lengvai ir ritmin
gai moka lankstytis ir slidinėti 
nelygiose paralelėse. Ji, vos 
pirštų galais palietusi kartį, 
nuo jos neatlimpa ir labai lan- 
kstingai apie ją sukinėjasi.

Visa amerikiečių spauda 
kalbėjo apie Olgą Korbut, kaip 
apie gabių rusų sportininkę. 
Olga nieko nesakė, tiktai šyp
sojosi. O ta šypsena tokia di
delė, kaip ir josios lūpos ir bur
na, reikalingos dideliems kie
kiams deguonies įtraukti. Ra
dijas, televizija ir amerikie
čių spauda ne tik jų, bet ir 
visų sportininkių grupę vadi
no rusaitėmis. Jos visos tylėjo, 
nes angliškai nesuprato ir ne
žinojo, kų apie jas žmonės 
pasakojo.

Jeigu “Sun-Timės” laiškų 
skyriuje nebūtų pasirodęs 
trumpas laiškutis, tai niekas ir 
nebūtų žinoję, kad Olga Kor
but visai nebuvorusaitė. Pagal

i sportininkės yra gudaitės. Ta
mara Lazakoviėaitė yra kilu
si iš Vitebsko, o Antanina Ku
melaitė kilusi iš Minsko. Tuo 
tarpu Olga Korbutaitė, lanks
čiausia sportininke iš visų Ame 
rikon atvažiavusių , yra gimu
si ir augusi Gardine.

Gardinas, kaip lietuviai ži
no, visų laikų buvo Lietuvos 
miestas, lietuvių gana tirštai 
apgyventas. Jau nuo 1565 me
tų Gardinas buvo Lietuvos aps
kričio miestas. Didysis kuni
gaikštis Žygimantas Augustas 
paskirstė Lietuvą vaivadijo
mis. Vilniaus vaivadijoje buvo 
paties Vilniaus, Ašmenos, Ly
dos, Ukmergės it Breslajaus 
apskritys. Trakų vaivadijoje 
buvo Gardino, Kauno ir Upytės 
apskritys. Gardinas jau šešio
likto amžiaus viduryje buvo 
svarbus prekybos ir pramonės 
centras. Tais laikais Gardinas 
buvo svarbesnis, negu Kaunas. 
Gardinas buvo pagarsėjęs kai
lių išdirbiniu. Iš visos Lietu
vos kailiai buvo vežami į Gar
dinu, kad specialistai iš jų pa
darytų gerų, minkštų oda.

Gardine dar ir šiandien gy
vena daug lietuvių, bet Stali
nas, atidavęs Vilnių lietuviams, 
nesutiko atiduoti Gardino. Pa-

Dvi garsios filmu artistės pasižymėjo ir Broadway scenoje. Kairėje 
anglė Glynis Johns, gavusi Tony premiją už "A Little Night Music", 
dešinėje — Debbie Reynolds, pasižymėjusi muzikiniame veikale 

"Irene".

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reikia

• PRODUCTION LINE MECHANIC
Minimum 3 year’s experience die 
set-up and tooling changes.

• TOOL ROOM MACHINIST 
Experience required on die set-up.

Paid vacation and hospital plan. 8 
paid holidays. Public transportation 

to door.
CALL KEN McELROY 

TRIO METAL CAP DIV. 
Kerr Glass Mfg. Corp.
317 No. FRANCISCO 

632-1010

MANAGEMENT
Do you like working with people — 
but don’t like selling? Can you 
accept an income of $1,800—S2.500 
per month? If you are strong & 

decisive, call:
JETTA CARLETON

887-9190

KEY PI NCH
Experienced. 029-129-059. Excellent
working conditions. Fringe benefits.

Contact JOSEPH PETERS
254-2518

RELIANCE TRADING
3716 So. IRON ST.

KEYPUNCH OPERATORS 
JUST MOVING IN. 

Need 2 experienced keypunch opera
tors. 3M Business products sales. 

2301 LIVELY BLVD.
ELK GROVE VILLAGE 

Call 547-8401
An Equal Opportunity Employer

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALI ‘ REAL ESTATE FOR SALE

Namai, Žema — Pardavimui Namai, Žemė — Pardavimui

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT AS — VERTIMAI 

RTsų rūšių draudimo agentūra j

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

DĖDĖS. ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę Šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygas ir klausėsi jo paskaitų 
Dabar jie gali paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą. 
Jiems bus Įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienišo Žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas jį atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
jų kieta, ideologine veikla.

Antanas Rūkas, VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado
maičio .- šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA “NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE

sakoįama, kad jis beveik bu
vo linkęs ir Gardiną priskirti 
prie Lietuvos, bet sovietų karo 
vadai norėjo turėti saugesnėje 
savo kontrolėje šį svarbų stra
teginį centrą. Gardine gimusi 
ir augusi sportininkė gali būti 
lietuvių kilmės.

Latvis Viktors Viksnins, 
klausimo arčiau neištyręs, skel
bia, kad OIga Korbut yra bie- 
larusė. Jo tvirtinimas yra tais 
pačiais argumentais pagrįstas, 
kaip ir pasakojimas, kad ji yra 
rusė, būtent, pagrįstas neži
nia. Aš manau, kad ji lietu
vaitė, nes ji labai panaši į lie
tuvaitę M. Gardinietis

tį stovėjo ir viešbutin einan
čius žydus erzino septyni Ame
rikos “nacių partijos” nariai, 
rudais marškiniais apsivilkę ir 
svastikos raikščiais rankoves 
persi rišę. Muštynėms tarp žy
dų ir tų nacių prasidėjus, po
licija areštavo 3 “nacius” vyriš
kius ir vieną moterį.

Varšuvos žydu sukilimas 
prieš vokiečius nacius įvyko 
1943 metų balandžio mėnesį ir 
truko ištisas 3 savaites.

HELIARC WELDERS 
Heliarc welding on aluminum. 
Experienced consumable welding 
helpful. Group insurance, paid 

holidays, vacation, etc. 
1550 W. COURTLAND

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

General housework, one day per 
week steady, in Winnetka. Own 

transportation, good wages.
References. 446-0697

] I Š CHICAGOS I R | 
I APYLINKIŲ |

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 

>

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certifikatai. 

V. VALANTINAS 
I.l ..I .............

Otto Kemer prašo 
antro teismo

Buvęs Illinois gubernatorius 
Otto Kerner prašo federalinį 
teisėjų leisti kitam teismui 
svarstyti jo bylą. Kerner ir 
kartu šuo juo nuteistas Isaacs 
tvirtina, kad buvęs prisieku
siųjų teismas nebuvo toks jau 
teisingas. Jis padarė bendrus 
ir labai griežtus sprendimus, 
gubernatorių pripažindamas 
kaltu pagal visus prokuroro 
kaltinimus. Tuo tarpu proku
roras James Thompson įteikė 
40 puslapių raštą, kuriame 
įrodinėja, kad naujo teismo 
Kerneriui nereikia. Jis mela
vo prisiekusiems teisėjams, dėl 
to gavo tokį griežtą sprendi
mą.

čikagietė Kambodijoje 
matė savo dingusį sūnų
Mrs. Phyllis Allard, gVv. 

1654 W. Byron St. Chicagoje, 
pareiškė Kambodijoje mačiusi, 
susitikusi ir gavusi pabučiuoti 
savo sūnų JAV karį Richardą, 
25, kurs buvo skaitomas “din
gęs be žinios” karo veiksmuo
se Kambodijoje 1967 metais. 
Majoras George Kaine iš Pen
tagono sako, kad karys Richard 
Allard yra vienas iš 1,328 ka
rių, skaitomų dingusiais be 
žinios Indokinijoje.

Mrs. Allard pranešė spaudai, 
kad 1972 metų sausio mėnesį 
ji buvo nuvykusi į Kainbodiją 
savo sūnaus ieškoti po to kai 
jį atpažino viename Viet Kan- 
go rodytame filme, sūnus pa
tekęs į nelaisvę Pietų Vietna
mo ir Kambodijos pasienyje 
komunistams numušus ameri
kiečių helikopterį.

TRUMPAI

SECRETARY 
STENO - TYPIST

Near North. Vicinity Grand - Ash
land. Good area. Many benefits, 

including profit sharing.
You will like it here.

Call TA 9-1400 
Ext. 248

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS

Experienced. Good pay. Steady. Air 
cond. plant. Good fringe benefits.

WHEELER COMPANY 
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

RECEPTIONIST — 
BOOKKEEPER 

Needed by busy near north ENT 
physician. 5 day wk. Salary* open. 

' Phone Mrs. SMATHERS 
787-7631

GIRL FRIDAY
Help out in purchasing dept, and 
production control. Some typing 
required. Companv benefits.

ROY’ WINKELMAN 
384-1000

_______ .L.________■■ 1 1_______• W

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku <r Darbininkių

PIGLAI PARDUODAMAS medinis pa- BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
jamų namas Marquette Parke. Po 6 DRAUDIMAI. NAMU IR NEKILNO- 

val. vakaro telefonuoti 434-9583. * JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS 

i BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

M. A. Š 1 M K (I S
Real Estate, Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pūdomi pilietybes pareiškimai ir 

kitokį blankai.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4669

A. & L. INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

SIUNTINIAI f LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avo. 

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

NORITE NAMŲ?
8 KAMBARIU architekto moderni 

mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga- 
j ražas. Gage Parke. $33,500.

GRAŽUS 6 KAMBARIŲ mūras. 
Moderni kabinetų birtuvė. Naujas 
gazu šildymas. Alum, langai. Gara
žas. Arti mūsų. $22.900.

I AUKŠTAS 6 BUTŲ MŪRAS. Gage 
Parke. Alum. langai. Gazu šildymas. 
Platus lotas. Geležinė tvora. Naujas 
garažas. Apie $7,000 pajamų. Rin
kos kaina.

| 2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
i5% ir 4^ kambarių. Karpetai. Alum, 
i langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy- 
•mas. Garažas. $18.800.
i 10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70.000.

PRIEŠ DEŠIMT metų, prieš Mar
quette Parką, statytas mūro luksus 
pajamų namas. 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31,500.

6% KAMBARIŲ didelis Georgian. 
1% VONIOS. Įrengtas sausas beismon- 
tas. 2 auto garažas. Apie 20 metų, 
kaip naujas. $23,000.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų 
mūras. Cent, bro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas, baras. 1% vonios. 40’ lo- 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS T OTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

Valdis Real'Estate
7051 So. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Prof. Vaclovo Biržiškos

SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ ISTORIJA

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4*00, o kietuose 

viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsfed Street Chicago. Illinois 60608

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
KNYGOS ANGLŲ KALBA

A VISIT TO SOVIET OCCUPIED LITHUANIA. čikagletės Įspūdžiai oku 
puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psl Kaina $1.00.

J. Jasmines, A KISS iN THE DARK. Pikantiškų ir intymių nuotyki: 
aprašymai, paimti iš gyvenimo. Lengvas stilius, gyva kalba, gražiai išleista 
150 psl. Kaina $2.50.

Kristijonas Donelaitis, THE SEASONS. Klasinės poemos "Metai” poetr 
Hado Rastenio vertimas. Gražus leidinys, 127 psl. Kaina $3.00.

Dr. Juozas B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLK 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybės ir jos kaimynų istoriją 
211 psl. Kaina $3.06. Kietais viršeliais $4.00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis. Jas h 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čekį ar 
piniginę perlaidu.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street. Chicago. UI. 60608

Nušovė vyra ir 
paslėpė ginklą

Trisdešimt metų Mildred 
Watkins prisipažino policijai, 
kad ji keturiais šūviais nušo
vusi savo vyrą ir pakišusi gink
lų po nepažįstamo automobilio 
sėdyne

Ji pranešusi policijai, kad 
nuo jos besiskiriąs 43 metų vy
ras George Watkins užėjo į 
josios butą, esantį 1061 East 
Rosemont ir pradėjo prie jos 
kabinėtis. Ji paleido į jį ketu
ris šūvius, išėjo laukan ir pa
prašė pirmo pravažiuojančio, 
kad ją pavėžytų. Tas sutiko. 
Ji paliko ginklą po sėdyne. 
Ginklas užtaisytas.

Policija nori tų revolverį su
rasti, bet ji nežino, kur ieško
ti. Policija kaltina Mildred 
Watkins vyro nužudymu.

Žydų ir nacių muštynės
Daugiau kaip 1000 žydų pra

eitą sekmadienį susirinko 
Pick - Congress viešbutyje, 
Chicagoj, paminėti prieš 30 
metų įvykusį žydų sukilimą 
prieš vokiečius Varšuvos ghete.

Gatvėje prie įėjimo į viešbu

— Leonardas Brenza, Vincas 
Brizgys, Diana Bružaitė, Arvy
das Grybauskas, Michael Gun- 
terius, Ronaldas Jobaris, Ro
bertas Pankauskas, Ronaldas 
Rudokas, Ričardas Shimkus, 
Angela Sinickaitė, Vida Slavins
kaitė ir Martynas Urba yra Illi
nois universiteto Urbanoje gar
bės studentai. Keletas tokių stu
dentų iš to universiteto buvo 
paskelbti anksčiau.

— Kristina Piktužis - Konstant 
išrinkta St. Xavier kolegijos 
ahimnų iždininke. Ji yra St. 
Barnabas mokyklos mokytoja.

— Michael Rarkus yra Marist 
aukšt. mokyklos garbės moki
nių sąrašuose.

— Denis Paškauskas iš St. Ig
natius jun. kolegijos priimtas į 
West Point karo akademiją. Jį 
rekomendavo Kongreso atst. 
Morgan F. Murphy.

— Dick Butkus svarsto 3—5 
metų sutartį su Chicagos Bull’s 
futbolo komanda ir reikalauja

"NAUJIENOS* KIEKVIENO

LIETUVIO
DRAUGAS IR BIČIULIS

PATERN - MAKER
Leading women’s apparel mfr. has an 
opening for an experienced pattern 
maker. This position is an addition to 
a department. Very convenient loca

tion near Loop. Good benefits.
Salarv open.

Ph. 263-0651 for app’t.
An Equal Opportunity Employer M-F

A. TVER AS
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: RBpublic 7-1941

tikrina ne tik geras ligoninės 
personalas, bet ir gerai organi
zuota savanoriškų pagelbininkų 
tarnyba. Kovo mėn. už tokią 
tarnybą buvo pagerbta Ona 
Sliterienė, savanoriškai išdirbu
si artimo pagelbai 3,000 va
landų.

BUILDERS AND CONTRACTORS
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
nerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo nečius. air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai.

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. DI. 60609. Tel.: VI 7-3447
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virš milijono dolerių atlygini
mo. Jam yra lengva derėtis, nes 
turi pasiūlymą žaisti praeitais 
metais 1-mą vietą gavusioje Mia
mi futbolo komandoje Dolphins. 
Re to, jis yra pirkęs namus Mia
mi mieste ir mėgsta ten gy*venti.

— Ponia Martha Daukant, 
Westminster, Calif., k^rtu su 
prenumerata atsiuntė vajui 5 
dol. Vajaus komisija visiems 
rėmėjams nuoširdžiai dėkoja.

— Stasė Jurėnas iš Brighton 
Parko ir Charlotte Shirvis iš 
Chicagos šiaurės vakarų apylin
kės pratęsdamos prenumeratą 
atsiuntė vajui po 3 dol. P. Le- 
vanauskas iš Omahos atsiuntė 
už kalendorių 3 dol.

— šv. Kryžiaus ligoninei yra 
paskirtas metinis Security World 
žurnalo pažymėjimas už vidaus 
saugumo geriausius rezultatus. 
Jis bus įteiktas International 
Security konferencijoje. Saugu
mą ir patogumus ligoniams už-

v ♦ Naujasis Jurgio Gliaudos 
romanas “SUNKIAUSIU KE
LIŲ”* įdomiai vaizduoja Lietu
vos nepriklausomybės pradžią 
— mūsų tautos ryžtą eiti nuosa
vu laisvės keliu, M. Sleževičiaus 
vyriausybės sudarymą, savano
rių pašaukimą ir kita.

Išleido Dr. K. Griniaus Fon
das — % J, Urbelis, 1649 No. 
Broadway. Melrose Park, Bl.
60160. z (Pr).

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogu dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažvtoio darbai. 
Veltui Įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas

INCOME TAX 
Nekilnojamo turto pirkimas 

pardavimas 
REAL ESTATE 

Parašų paliudijimas 
NOTARY PUBLIC 

Draudimo Informacijos 
INSURANCE 
NAUJAS ADRESAS 

ŠIMAITIS REALTY 
2951 W. 63 St. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878♦ Chicagos Lietuvių Taryba 
š. m. balandžio mėn. 15 dieną, 
sekmadienį, 3 vai. popiet, Chi
cago Savings and Loan salėje, 
6245 So. Western Ave., šaukia 
metinę KONFEBENCIJĄ.

Visos organizacijos, sudaran
čios Chicagos Lietuvių Tarybą, 
prašomos atsiųsti savo atstovus. 
Taip pat, visi lietuviai, kurie in
teresuojasi ALTOs veikla, mie
lai prašomi į konferenciją atsi
lankyti.

Atskirai kvietimai nebus siun- 
tinėjamL x

Laukiame visų atsilankant!
Chicagos Lietuvių Tarvba

(Pr).

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. G. AUTO REBUILIERS 
čia automobiliai išlyginami ir nuda
žomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai

nos nebrangios.
I 3518-14 W. 63 rd Street, Chicago, III. 

TEL. — 776-58M
Anketas Garbačiauskas, sav.




