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HANOJUS SMERKIA PUOLIMĄ KAMBODIJOJE
ČIKAGOS ALTOS KONFERENCIJA SAIGONO ŠARVUOČIAI KAMBODIJOJE
ČIKAGA. — Amerikos Lietuvių Tarybos Čikagos skyrius —- 

Čikagos Lietuvių Taryba — sekmadienį sušaukė konferenciją Chi
cago Savings and Loan banko patalpose. Konferencijai pirminin
kavo M. Pranevičius. Priėmus darbotvarkę, susirinkusius svei
kino Lietuvos konsule J. Daužvardienė, pasidžiaugdama, kad dir
bančiųjų Lietuvos laisvės darbą tarpe matosi daug naujų, jaunų 
veidų. Ji pasveikino Čikagos Lietuvių Tarybą už sutartiną darbą, 
pridėdama, kad yra- ir tokių organizacijų, kuriose kažkas maišo, 
šantažuoja ir kenkia lietuviškai veiklai.

SAIGONAS. — AP žinių agentūra paskelbė, kad jau penk
tadienį Pietų Vietnamo kariuomenės daliniai su 25 šarvuočiais ir 
lydimi šarvuotų helikopterių peržengė sieną į Kambodiją ir pra
dėjo pulti komunistų dalinius. Dviejose pasienio vietose vyksta 
kovos ir arterijos susišaudymas, žygis prasidėjęs iš Vietnamo 
miesto Tinh Bien. Komunistai sudeginę penktadienį vieną Kam
bodijos kaimą, iš kurio apie 500 pabėgėlių atvyko į P. Vietnamą. 
Paskutinį kartą vietnamiečiai puolė Kambodiją tuoj po princo Si- 
hanouko nuvertimo 1970 m. kovo mėn.

Vyskupas V. Brizgys sveiki- 
' nimo žodyje išreiškė pagarbą ir 
pasigėrėj imą' vieninga tarybos 
veikla , palinkėjo sutartinai tęs
ti darbą. Altos pirm. dr. K. Bo
belis pareiškė, kad Čikagos Lie
tuvių Taryba yra pavyzdys ki
toms organizacijoms, kaip rei
kia bendrai dirbti. Sveikino S. 
Balčiūnas R. Katalikų Federaci
jos vardu, A. Juškevičius Ra- 
movėnų Čikagos skyriaus vardu. 
J. Tamulis — Kūrėjų Savanorių, 
O Vilimaitė — vyresniųjų Gied- 
rininkių ir A. Valeišaitė - Bru- 
sokienė — Simo Kudirkos Prisi
minimo Fondo vardu. Raštu su
sirinkimą sveikino Leonardas ši
mutis.

M. Pranevičius ir VI. šoliūnas 
padarė tarybos veiklos apžval
ga, o iždo globėjų revizijos aktą 
perskaitė J. Skorubskas. šiais 
metais taryba turėjo pajamų 9,- 
914 dol. Amerikos Lietuvių Ta
rybai konferencijos metu buvo 
įteiktas 6,000 dol. čekis. V. Man- 
kus perskaitė nominacijų komi
sijos paruoštą ateinančių lietų 
tarybos narių sąstatą. Pirminin
kaus Tautinės Sąjungos dele
guotas jaunosios kartos atsto
vas R. šarka. I. Andrašiūnas 
perskaitė komisijos paruoštą re
zoliucijos projektą, kuris su ma
žomis pataisomis buvo priimtas 
(bus skelbiamas kitoje vietoje).

Diskusijose dėl tarybos vei
klos buvo keliamas sovietų mui
tų siuntiniams klausimas. Dr. 
Bobelis paaiškino, kas tuo rei
kalu Altos buvo daroma. Kilo 
Pavergtųjų Tautų savaitės, Va
sario 16 minėjimų ir kitų tauti
nių švenčių reikalai. Visi lietu
viai, kurie domisi sovietų mui
tų klausimu, turėtų rašyti laiš
kus senatoriams, ypatingai sen. 
Henry Jacksonui, demokratui iš 
Washington© valstijos, kuris va
dovauja senatorių spaudimui So
vietų Sąjungai dėl emigrantų 
varžymo, rašant, kad jis keltų 
ir muitų sumažinimo akciją.

Konferencija, po dviejų va
landų sklandaus darbo, buvo 
baigta Lietuvos himnu.

Kinas susikirto
su sovietų atstovu
TOKIJO. — Japonijoje vyks

ta Azijos Ekonominio Komiteto 
konferencija, kurioje pirmą kar
tą dalyvauja komunistinė Kini
ja. Jos delegacija išėjo iš posė
džių salės kai kalbėjo Pietų Ko
rėjos, Pietų Vietnamo ir Kam
bodijos atstovai. Kinijos dele
gacijos vadas An Chi Yuan rei
kalavo, kad konferencijoje daly
vautų Viet Congo, princo Siha- 
nouko ir šiaurės Korėjos atsto
vai.

Kovingai nusiteikęs Kinijos 
delegatas kritikavo Sovietų Są
junga, kuri siekianti plėsti įta
ką Azijoje, norinti Aziją pada
linti ir valdyti savo imperijoje. 
Atskirsdamas sovietų atstovas 
Nesterenko pavadino kinų dele
gatą šmeižiku ir turinčiu liguis-
tą fantaziją. Kinas turįs įsidė
mėti rusų priežodį, kuris sako, 
kad tas, kuris spiauna prieš vė-

IŠ VISO PASAULIO

HONG KONGAS. — Kinijo
je atidaryta Kantono prekybos 
paroda, kurioje dalyvauti pir
mą kartą pakviestas ir Ameri
kos atstovas Daved Dean, konsu
lo pavaduotojas Hong Konge. 
Laukiama apie 30,000 biznie
rių, jų tarpe apie 50 amerikie
čių.

Nicosia. — Turkų mažumos 
vadas Kipro saloje ragino pra
dėti Graikijos-Turkijos derybas 
ir bendromis jėgomis garantuoti 
Kipro vidaus saugumą, nes smur 
tas ir riaušės gresia visiems sa
los gyventojams, kurie turi per 
daug ginklų, pareiškė Rauf Denk 
tash, kuris oficialiai laikomas 
Kipro viceprezidentu.

SAIGONAS. — P. Vietnamo 
prezidentas Thieu pasakė, grį
žęs iš kelionės, kad Europoje yra ,tu Nixonu gali iškilti ir Viduri- 
daug žmonių su komunistų pro-niųjų Rytų klausimas, nes mi- 
pagandos išplautais smegenimis nisteris Medici neseniai lankėsi 
ir jie nesupranta P. Vietnamo 
pozicijos.

WASHINGTONAS. — Sen. 
Kennedy pareiškė, kad Kambo- 
dijoje beveik pusė visų gyvento
jų, apie 3 milijonai, yra karo 
pabėgėliai, kurio vargsta (nuo 
Amerikos bombonešių puolimų.

TEL AVIVAS. — Izraelio po
licija suėmė nemažai arabų, ku
rie kaltinami sprogdinimais 1972 
m. rugsėjo ir spalio mėn.

♦ Belfaste nušauta 59 m. mo
teris protestantė, keršijant už 
šeštadienį nušautą vieną nedau
gelio protestantų airių, priklau
sančių slaptai airių armijai.

♦ Anglijoje dideli pasipik
tinimą sukėlė jaunas žmogžudys 
David McGreavy, 21 m. Jis nu
žudęs 4 metų berniuką ir dvi 
jaunesnes mergytes, pasodinda
mas vaikus ant smailių meta
lo tvoros virbalų, kur jie mirė 
didžiausiose kančiose. Policija 
žmogžudį jau sugavo.

Nauja Turkijos 
vyriausybė

ANKARA. — Naujai paskir
tas Turkijos premjeras sudarė 
24 ministerių kabinetą iš dviejų 
pagrindinių turkų politinių par
tijų. Naujoji vyriausybė vado
vaus Turkijai iki numatomų spa
lio mėn. parlamento rinkimų. 
Premjeras Nairn Talu pakvietė 
13 ministerių iš konservatyvios 
teisingumo partijos ir šešis mi- 
nisterius iš respublikos liaudies 
partijos. Re to, penki paskirti 
nepartiniai.
,Nauja vyriausybė pažadėjo ko
voti prieš visus kraštutinius 
elementus ir tęsti kariuomenės 
vadovybės reikalaujamas refor
mas.

ja, bus priverstas nusivalyti sa
vo veidą.

Konferencija baigsis balan
džio 23 d. Joje dalyvauja 45 val
stybės.

’''at

Šitaip, daug karty padidinta, atrodo iš mėnulio atvežta dulkė — geležies kristalas.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Prasidės bylos 
dėl Picasso turtų
LA JOLLA, Calif. — Mirusio 

dailininko Pablo Picasso nele
galūs vaikai ir jo buvusi per 11 
metu meilužė Francoise Gilot 
ruošia Prancūzijos teismuose 
byla reikalaujant dailininko tur
tų dalies, nes jis nepaliko jokio

du kartu, tačiau iš keturių vai
ku tik vienas yra teisėtas. Ponia 
Gilot, kuri su Picasso santvkius 
nutraukė nrieš 18 metu, dabar 
yra ištekėjusi už dr. Jonas Salk, 
nolio skienu išradėjo, ir gyvena

ITALIJOS PREMJERAS AMERIKOJE
ROMA. — Italijos premjeras Giulio Andreotti atvyko su savo 

užsienio reikalų ministerių Giuseppe Medici į Washingtoną pasi
tarti su prezidentu Nixonu. Prieš išvykdamas iš Romos Andreo
tti pareiškė, kad Amerikos-Italijos draugystei niekas negalės pa
kenkti. Ketvirtadienį premjeras New Yorke pasimatys su Jung
tinių Tautų sekretoriumi, o savaitgalį praleis Havajuose. Velykų 
dieną jis skris į Japoniją, kur viešės keturias dienąs. Kartu su 
premjeru važiuoja ir ponia Andreotti.

Pasikalbėjimuose su preziden-

Egipte, Libane, Saudi Arabijoje 
ir Izraelyje.

Premjeras Andreotti pareiškė 
susižavėjimą Amerikos pietinė
mis valstijomis ir sudarė komi
siją, kuri studijuotų Amerikos 
pietinių valstijų pramonės ir že
mės ūkio politiką, kad būtų ga
lima ir pietinėje Italijoje pritai
kyti Amerikos laimėjimus.

Andreotti Italijoje turi daug 
kritikų, nes dabartinė vyriausy
bė sudaryta iš centro partijų at
stovų. Daug kas pačioje krikš
čionių demokratų partijoje rei
kalauja naujos koalicijos su so
cialistais. Italų vyriausybių val
dymo laiko vidurkis yra tik 9 
mėnesiai, todėl daug kas galvo
ja, kad premjerui Andreotti atė
jo laikas pasitraukti.

Andreotti pareiškė nematąs 
konfliktų tarp Amerikos ir Eu
ropos Bendrosios rinkos. Kon
flikto pavojai esą teoretiški ir jų 
galima išvengti diskusijose ieš
kant interesų sutapimo ir ben
dradarbiavimo, pareiškė prem
jeras.

Prezidento Nixono 
kelionės planai

WASHINGTON AS. — Prezi
dentas Nixonas sekmadienį pa
reiškė spaudai, kad jis vyks šį 
rudeni į Europą ilgesnės kelio
nės. Prieš kelionę jis Washing
tone priims Prancūzijos prezi
dentą Pompidou.

Spaudos sekretorius Gerald 
Warren papildė prezidentą, pa
reikšdamas, kad numatoma ap
lankyti Britaniją. Prancūziją. 
Italiją ir Vakarų Vokietiją. Prieš 
prezidento kelionę į Europą lau
kiama atsilankant sovietų ko
munistų vado Brežnevo, tačiau 
jo kelionės detalės dar esančios 
nesutartos.

Prezidentas turėjo anksčiau 
važiuoti į Europą, tačiau Vietna-
mo karas ir Europos spaudas ir 
vyriausybių kritika Amerikai 
tuos plaus privertė atidėti.

Kinijos diplomatai
PEKINAS. — Trys Kinijos 

diplomatai išvyko į Washingto- 
ną, kur jie įsteigs ryšių įstaigą, 
nevadinamą ambasadą, bet turė
siančią tas pačias teises ir užda
vinius. Pirmai Kinijos delega
cijai vadovauja Han Hsu, būsi
mas pasiuntinio pavaduotojas, 
su juo atvyksta Chien Ta Yung, 
buvęs Kinijos užsienio reikalų 
ministerijos Amerikos skyriaus 
viršininkas ir Chi Chao Chu, 
pagrindinis Kinijos vertėjas ir 
premjero Chou En Lajaus drau
gas.

Kiek vėliau atvyks ir Kinijos 
misijos šefas Huang Chen, ko
munistų partijos centro komi
teto narys.

PARYŽIUS. — Viet Congo ir 
Saigono vyriausybės delegacijų 
posėdis dėl darbotvarkės politi
nei konferencijai nedavė rezul
tatų, nes nepavyko susitarti. Ki
tas posėdis vėl šaukiamas atei
nantį trečiadienį.

Čekoslovakijos prezidentei Liudvik Svoboda ir komunistyi partijos 
vadas Gustav H use k po Svobodos perrinkimo antrai kadencijai. Jis 
tik vienas iilika aukitoje vietoje ii Dubčeko Iciky. Kalbama, kad 

Svoboda turįs įtakingu užtarėju Kremliuje.

♦Pentagono spaudos atstovas 
Friedheim vakar pareiškė, kad Kalifornijoie.
komunistai pradėjo stiprius puo-1 Ponios Salk vaikai: sūnus 
limus Laose. Gali tekti atnau-, Claude Picasso. 24 metų ir duktė 
jinti ten Amerikos aviacijos Paloma, 23 m. tikisi, kad jų rei

kalavimus parems ir 38 m. Ma
ya Widemier, gyv. Marselyje. Ji 
irgi yra Picasso duktė, gimusi 
iš ankstyvesnės meilužės Marie 
Therese Walter, su kuria daili- 

nuhaustas už Libano puolimą!; ninkas gyveno 9 metus, iki 1936 
nes iki šiol taryba tik pareikš- 
davusi nepasitenkinimą, apgai
lestavimą ir pan.

jinti ten Amerikos 
puolimus, jei Laoso vyriausybė 
jų paprašytų.

♦ Egipto užsienio reikalų mi- 
nisteris JT Saugumo Taryboje 
pareikalavo, kad Izraelis būtų

Vaiku advokatai teisme ruo
šiasi iškelti dabartinės našlės

♦ Gvnvbos departamentas įtaka dailininkui- kai Jis Pase- 
pranešė kongresui, kad Ameri-. no- Per-paskutinius 10 metų 
koje bus panaikintos 224 ka. i vaikai nebuvo prileidžiami prie 
riuomenės bazės ir 50 bus ge-įte™'. Nuo 1%1 met« vaikai le' 
rokai sumažintos. Darbų neteks *al,ai naud°J° tėvo Pa^rdę, 
keli šimtai tūkstančių darbinin- JieTns ta teisė buvo duota Pran' 
kų.

♦ Vyriausybė ruošiasi paleis- j 
ti į rinką nemažus kiekius savo 
metalo atsargų, ypatingai aliu-1 
minio. Tas prisidėtų ir prie kai
nų sumažinimo.

♦ Kongrese vyksta gyvi de
batai dėl kainų kontrolės. Balsa
vimas numatomas trečiadienį. 
Demokratu dauguma siūlo su-i 
grąžinti kainas, kokios buvo ko- aPartmentuS Paryžiuje ir didelę

kolekciją meno kūrinių.vo 16 d. Kiti nbri kainas sugrą
žinti į sausio 10 d. ribas.
o zenith radijo korporacija Fulbrightas: žydai 

kontroliuoja senatą
WASHINGTONAS. — Sen. 

„ _ > įtakingų 
, priešu, pareikšdamas televizijo- j 
, je, “Face the Nation” programo- 
• j e, kad Amerikos senatas yra 
! per daug žydu itakoje. Sen. Ful- 
i brightas pridėjo, kad vyriausy- j 
| bei sunku imtis kokiu žygiu Vi- j 
, duriniųjų Rytų konflikto klau- 
: simu, nes “Izraelis kontroliuo- Į 
. ja Amerikos senatą”.
j Sen. Fulbrightas pareiškė, kad 
’ jis nusistatęs prieš sen. Jack-I 
šono ir 75 kitų senatorių įteiktą i 
papildymą prie Amerikos-Sovie- 
tu Sąjungos prekybos sutarties. 

į Tas papildymas draudžia vyriau- i 
sybei duoti kokių nors lengvatų | 
sovietams, kol tie varžys žydų 
emigraciją. Fulbrigtas neabe- I

į jojąs, kad tas papildymas sena- ♦ Iš Southampton©. Anglijoje 
, to bus priimtas. Didelė senato j išplaukė “Queen Elizabeth II 
dauguma , apie 80 nuošimčių vi-1 laivas su turistais, vykstančiais 

! siškai remia Izraelį ir duoda i i Izraeli švęsti Izraelio nepriklau- 
i jam, ko tik tas pareikalauja, pa- į soraybės sukakties. Apsaugos 
sakė sen. Fulbrightas. oriemonės laive buvo labai griež-

-----«ss— j tos. Jį lydės britų karo laivai.
♦ Maxwell House bendrovė j Daug keleivių yra amerikiečiai.

Čikagoje pagamino 10 milijonų 
spalvotos televizijos priimtuvų. 
Ta proga vienas aparatas buvo 
padovanotas prezidentui Nixo- 
nui, kuris aparatą paprašė nu- Fulbrightas įsigijo 
siųsti Veteranų ligoninei. '

testamento. Picasso buvo vedes, , , , .v , “ . 7 rikos. Saigono puolimas Kam-
fill kOFiII TOC1G11 icy Vfitnvin tmi

cūzijos teismo, tačiau 1971 m. 
Picasso per teismą atsisakė pri
pažinti. kad jis yra tų vaikų tė
vas. čia irgi įžiūrima dabarti
nės žmonos įtaka.

Niekas tikrai nežino, kiek tur
tų Picasso paliko, tačiau, spėja
ma. tarp 50 ir 100 milijonų dol. 
Dailininkas turėjo dvi vilas pie
tinėje Prancūzijoje, pilį, du

paskelbė, kad jos kavos urmo atskridę specialiai šiai kelionei, 
kainos pakeliamos du su puse■ Bijoma, kad arabai gali laivą 
cento už svarą. įpulti.

P. Vietnamo kariuomenės įžen
gimą į Kambodiją stebėtojai ver
tina ne kaip norą padėti Kam
bodijos vyriausybei, bet savi
saugos sumetimais. Saigono ka
riuomenė puola šiaurės Vietna
mo dalinius ir jos sandėlius 
Kambodijoje, nes komunistai 
čia grasina P. Vietnamo saugu
mui.

Komunistai paskelbė griežtą 
šio Saigono žygio pasmerkimą. 
Saigonas gavęs įsakymą iš Ame- 

bodijoje esąs kriminalinis veik- 
1 smas, kuris pažeidžia Kambodi- 
jos nepriklausomybę, suverenu
mą, neutralumą, taip pat laužo 
Paryžiaus susitarimą. ’Tai esąs 
labai pavojingas veiksmas.

Įdomu, kad nežiūrint patikimų 
pranešimų iš kovos lauko, pati 
Saigono vyriausybė paneigia, 
kad jos daliniai būtų Kambodi- 
joje. Iš P. Vietnamo praneša
ma, kad nauji kareivių daliniai 
pastebėti Chou Doc mieste, iš 
kur jie traukia sunkvežimiais 
Kambodijos link.

Kambodijos kariuomenės ži
niomis, komunistai sutraukė ne
toli sostinės Fhnom Penho apie 
40 batalionų kareivių po 300 vy
rų kiekviename batalione.

Dar trys tanklaiviai su gazo
linu prasiveržė pro komunistų 
pozicijas Mekongo upės kran
tuose ir atplaukė į Phnom Pen
ho uostą. Laivai buvo lydimi 
JAV bombonešių ir Kambodijos 
helikopterių. Nuo Vietnamo sie
nos iki Phnom Penho laivai plau
kė penkias valandas. Pavojin
giausias kelio ruožas buvo 16 
mylių prie pat Vietnamo — 
Kambodijos sienos.

Prašo lėšų naujų 
ginklų tyrinėjimui
WASHINGTONAS. — Penta- 

eronas prašvdamas kongreso 8.7 
bilijonų dolerių ginklu tyrinė- 
iimams ir konstrukcijai, pasiun
tė į Atstovu Rūmus tyrinėjimų 
skyriaus direktorių dr. John 
Foster. Jis pareiškė rūpestį, 
kad Sovietų Sąjungą gali per 
ateinančiu poros metu laikotar- 
oi pasiekti gan reikšmingų lai- 
mėiimų ginklu srityje.

“Kas atsitiktu, jei sovietai 
nirmi sugalvotų laserio spindu
liu sistema, kuri galėtų numuš 

Į ti iš padangių visus mūsų lėktu- 
' vus” — klausė Fosteris? Arba, 
i jei sovietai surastų visus mūsų 
i oovandeninius laivus? Arba, 
jei jie aprūpintų savo satelitus 
geresniais lėktuvais, negu turi 
Amerikos sąjungininkai? Dr. 
Fosteris pabrėžė reikalą Ame- 

Į rikai neatsilikti naujų ir geres
nių ginklų ieškojime.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas

  JONAS ADOMAVIČIUS, M. D. —————

NIEŽULIO TVARKYMAS
Niežulys gali būti labai nemalonus ir būtinai pra- 

šalintinas susirgimas. Gyvenimo tiesa

Vešėjimas yra visiškai as- sutrikimu ar turėdami neurolo- 
meninis - subjektyvus dalykas, ginę n^erovę turimus jutimo
Iž tai pirmiausia reikia sužino, 
ti, ar tikrai žmogui niežti. Yra 
pasentų, kurie jaučia nesamus 
kvapus, kurie mato nesamus 
vjrzdue, ar girdi nesamus gar
sus. Tai vis įvairios haliucina
cijos: nesamų dalykų įvairiopas 
jutimas. Jos pasitaiko smege
nis pakrikus savo veikloje. Se
niau dėl minėto smegenų sutri
kimo visokie stebuklai gimdavo' 
žmonių galvosenoje. Dažnai dar 
ir šiandien pasitaiko, kad žmo
gus ima skųstis blogu burnos 
kvapu visai tokio blogio ten ne
sant. Kita moteriškė pradeda 
dejuoti, kad jos moteriškieji or
ganai atsiduoda, visai tokio at
sidavimo ten nesant. Dar kita 
mergina ima eiti nuo gydytojo 
pas gydytoją, mat, ji jaučianti 
vienoj vietoj nugaroje degimą 
— niežėjimą, kartais net skaus
mą — ji ima vėžio bijoti Dabar 
reikia tik jai sutikti nesąžinin- 
g 'jį, kuris tekią gali visokerio
pai išnaudoti nes jokio kūno 
pakitimo nuodugnūs ištyrimai 
net pakartotini — jai nesuran
da. Taip ir esti įvairiopai išnau
dojami įvairiai jausmais pakri
kusieji Seniau žmonės savo 
dvasinius sunkumus (proble- 
fmas) spręsdavo histerinėmis re
akcijomis. Viduramžiais net 
masinės histerijos miesto rin
kose pasitaikydavo. Dabar taip 
tik mergaitės masiniai į niekus 
išeina besiklausydamos kokio 
dainininko, kojų — strėnų be
sisukinėtojo balso, šiaip žmo
nės dabar jau kitais keliais tvar
kosi su savo jutimais. Jie su
serga žaizda, asthma ar širdimi. 
Todėl ir niežėjimo atveju rei
kia nuodugnią medicinišką isto
riją surašyti, pirm negu nu

statant niežulio (pruritis) diag
nozę. North Carolina univer
sitete dirbąs dermatologas dr. 
Clayton E. Wheeler kalbėjo apie 
niežulio tvarkymą odos gydyto
jų suvažiavime, įvykusiame Bal 
Harbour mieste, Floridoje.

Pirmiausia reikia išklausti, 
ąr pats pacientas negnaibo sa
vo odos visai jai neniežtint. Mat, 
rimta psichoze susirgęs ima 
gnaibyti — krapštyti odą, norė
damas iš jos iškrapštyti ten ne
samus, bet įsivaizduotus para
zitus.
Niežt'įae priežasties nusekinąs

Sėkmingai galima su niežuliu 
kovoti susekus ir prašai in a s nie
žulio priežastį. Tai nevisada pa
vyksta. Yra pacientu, kurie ap
gaudinėja save, simuliuoja. Kiti 
kutenimą laiko niežėjimu. Tre
ti negaluodami kraujo apitakos

sutrikimus (sumažintą ar pa
didintą jautrumą) palaiko už 
niežui;. Kartais galima paste-
bėri sukasytą, subraižytą odą, 
išrautus plaukus, nulygintus na
gus vis tai tikro niežulio ženk
lai. Kiti žmonės turi niežulį be 
viršui minėtų ženklų. Viršui 
minėti stisįdraskymai bei plau
kų išpešiojimai pasitaiko ir be 
niežulio — tai psichiniai ne
sveikųjų padariniai.

Susekus, kad pacientas tikrai 
turi niežulį, reikia kreipti dė
mesį į to niežulio priežasties pa
keitimą ar prašalinimą. Dažnai 
tenka pasitenkinti simptemati- 
niu gydymu. Sunkiausiai pasi
duoda tie niežulio atvejai, kur 
nesurandama niežuliui priežas
ties, kai negalima priežasties 
prašalinti ar pakeisti.

žinoma, reikia visą paciento 
odą .apžiūrėti, o ne tik lopelį jos 
stebėti. Sumenkusi oda, paki
tusi jos spalva, nenormalus su
siklostymas bei esami odoje pa
kitimai lengvina niežulio prie
žasties susekimą. Po odos ap
žiūrėjimo, reikia atlikti reikia
mus kraujo tyrimus laborato
rijoje. Kartais priseina nugnyb
ti ma*ą gabalėlį odos ištyrimui 
per mikroskopą.

Niežulys gali būti ne dėl pa
čios odos pakitimų atsiradęs. 
Gali sirgti kuris kūno organas, 
o niežėti visa oda. Toks simpto
mai i nis odos niežėjimas atsi
randa žmogui turint perdaug 
kraujo (polycythemia), padidin
tai veikiant gūžio liaukai (hy- 
perthynndism), kai kuriais liau
kų vėžio atsitikimais (Hodg
kin’s disease). Tai vis bendro 
— viso kūno odos niežulio atsi
tikimai. Įdomu, kad bendra vi
so kūno liga — cukraligė suke
lia tik vietinį — ribotą niežulį.

Kartais pakartotinai atsiradęs 
niežulys nurodo į ligos sugrį
žimą, pvz., limfinių liaukų vė
žio atveju. Kartais niežulys ri- 
šasi su odos išbėrimu (urticaria) 
esant kepenų ligai — hepatitui, 
ar padidintai veikiant gūžio 
liaukai (hyperthyroidism). La
bai kankinantis niežulys gau
nasi žmogui sergant nepagydo
ma inkstų liga, kai šlapalų daug 
susirenka kraujuje (uremia).

Tais atvejais, kai nuolat ir 
sunkiai niežtint nerandama tai 
ligai priežasties, ir ji nesuseka
ma. ligos istoriją surašius ir pa
cientą apžiūrėjus, priseina at
likti sekančias kraujo tyrimus: 

l ištiriamas kraujuje cukraus 
Į kiekis, šlapimas, kraujo vaiz
das, šlapalų kiekis kraujuje,

■ creatinina*. serumo elektrolitai, 
1 kepenų veikla (susekant SGOT, 
SGPT, biMrubino kiekį), balty
mų kiekis kraujuje, gūžio liau
kos veikla, urie acid kiekis krau
juje ir išmatos dėl parazitų.
Kartais dar reikia padaryti 

plaučių nuotrauką, ištirti virš
kinamasis kanalas ir inkstai. Dar 
priseina atlikti odos išpiovimas 
ištyrimui per mikroskopą. Jei 
visi tie tyrimai esti neigiami, 
priseina niežtintį pacientą siųs
ti pas psichiatrą.
Simptomatinis niežulio gydymas

Niežtinčiai odai naudojami 
Įvairūs vaistai. Pirmasis gy
dytojo uždavinys yra nuramin
ti niežtintį žmogų. Nuoširdus 
su ligoniu apsiėjimas ir vietinis 
įvairių vaistų odai vartojimas 
palengvina niežulį. Kartais ke
lioms valandoms niežudį odoje 
galima prašalinti vartojant karš
to ar šalto vandens kompresus. 
Vartojama 120—130 F laipsnių 
karščio vanduo, ar šaltas bei 
ledų vanduo. Dabar sėkmingai 
niežulys šalinamas vartojant 
ant odos kortizono mostį (ster
oids). Ypač gerai kortizonas 
veikia egzemos bei dermatitų 
atvejais. Kitais atsitikimais ne 
taip gerai niežulį šalina korti
zonas. Tik niekada niežtinčiai 
odai tvarkyti nevartokime anti- 
histaminų bei vietiniai jautru
mą mažinančių (anesthetics) 
Pastarieji įjautriną pacientą — 
gaunasi alergiją. Žinoma, rei
kia paciento mitybą ir gyveni
mą atstatyti į žmogiškas vėžes., 
Tik taip tvarkantis, galima kuo- 
geriausiai niežuliu besiskun
džiančiam padėti. Apie niežus 
odoje dabar labai retai prisei
na pagalvoti.

Išvada. Matom, kad niežu
lys yra daugelio negerovių pa
sėka. Jas prašalinus, niežulys 
net negydomas prasišalina. 
Daug reikšmės turi žmogaus nu
siteikimai — nuraminimas pa
ciento padeda jam atsikratyti 
niežulio. Todėl pradėkime su 
niežuliu kovoti pagrindinai ša
lindami jo priežastis. Niekada 
nelaukime stebuklo — po piliu
lės paėmimo niežulio pranyki
mo. Kiekvienas negerumas ša
linamas ne burtais, bet sunkiu 
darbu. Nebijokime sunkaus 
darbo, nes be jo galingi nyksta.

Pasiskaityti. Chronic diseases, 
March 1973.

skausmas. Tai strėnose ne pati 
dažDMuuūoji, bet tikrai gan* 
dažna negerovė. Ypač darbovie
tėje dažnai žmonės gauna dis
ko išnirimą ar plyšimą. Liga 
ilgai tęsiasi, vargina žmogų ne
retai prisęina operaciniu būdu 
tą. negerovę tvarkyti. Neteisin
gai keliant sunkų daiktą pasi
taiko disko iSnirimas (pav. 1). 
Dažnai kartojantis strėnose 
skausmams, skaudant vieną ko
ją ąr ne reikia įtarti “paduškė- 
lės” išnirimą ar plyšimą (pav. 
2). Mat, nervas ne visada esti

suspaudžiamą*. Todėl ne visada 
strėnose skausmas esti su vie
nos ar abiejų kojų skausmu. Sė
dimasis nervas, išeinąs iš stu
buro smegenų keliomis šakni
mis strėnų srityje, šaknims šiu
šu jungus, vienu kamienu eina 
kojon ir išsišakoja. Tas nervas 
vadinasi “nervus išhiatieus — 
sciatic nerve). (Pav. 3). Nuo čia

STENKIMĖS TEIS’NGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

ar susinešiojus (degeneration) 
atsiranda strėnose skausmų pa
didėjimas (48% visų susirgi
mų) kosint, čiaudant ar vidu
rius įtempiant (pav. 5). Nesu-

minėtos priegalvėlės susirgimų 
atvejais pasitaiko viršui ap
rašyti 4 negerumai; strėnose 
skausmai, kojose negerumai, ju
timo kojoje ar judėsiu joje su
trikimas, kosint skausmų pagau
sėjimas. Tokiais atvejais suse
kamas tik apie 35-40% skausmų

atsiradimas pe užgavime (pa
silenkimo, pakėlimo, ^aaisuki- 
mo). Dažujauei*! 'anksčiau — 
kadaise įvykęs strėnų pakenki
mas esti pacientų minimas, bet 
jo reikšmė medicinos dar neiš
ryškinta. Daugiau apie tai — 
sekantį kartą. 4 -
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Lietuviams reikalinga literatūra
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vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis, 
čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Jučus Kapažinskas, SIAUBINGOS DIENOS Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtmių stovyk
lose Vokietijoje 273 psl.. kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. AuBėnas, PASKUTINIS POSėDLS. Minučių tikslumu aprašyt* 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4 00.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose, Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 
Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas girdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $100. Yra taip pat 
išversta j anglų kalbą.

D. Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU | VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai Dhistnseta foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

D. KuraitH, KELIONE I ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitpropo propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Maciūnas, VINCAS KRtVt SAVO LAIŠKUOSE, 1944-54 m. 49 
psl. $4.4)9. Didžiojo klasiko mirtys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rinį gyvenimą. Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunitmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra oe mažiau juo
kingi Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl $1.09.

šie 1r kiti leidiniai yra gaunami.
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atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekj ar piniginę perlaidą.

Strėnų skausmai dėl tarpstubur- 
kau linės “paduškėlės” ligos

Klausimas. Prašau, gerb. dak
tarą paaiškinti, kas darosi kai 
strėnose kartojasi skausmai? 
Kaip pažinti, kad diskas, kaip 
čia žmonės jį vadina, išėjo iš 
vietos. Kaip tokios ligos iš
vengti ir kaip su ja tvarkytis? 
Ačiū iš anksto.

Atsakymas. Stuburas suda
rytas iš daugelio vienas prie ki
to glaudžiai prisišliejusių stu
burkaulių. Kiekvienas jų vie
nas nuo kito atskirtas” paduškė- 
fe” — plokšte, disku. Tas dis
kas savo viduje turi kremzlinį 
skritulį (nucleus pulposus). Tas 
skritulys kartais išnyra iš sa
vo vietos. Tada tarpas tarp 
slankstelių susiaurėja ir gauna
si tarp kaulų išeinančių iš nu
garos smegenų nervų suspaudi
mas. žinoma, tada jaučiamas

Lietuvos žmonėse vardas “Iši- 
jas”, čionykščių žmonių vadina
mas “sciatic” Tai niekas dau
giau, kaip prispausto nervo su
jaudinimas — skausmas. Tai

laikymas išmatų retai tepasitai
ko (apie 1%). Tik pusei visų

Great 
American 

Dream 
Machine.

•/W

ne liga, o simptomas. Liga: iš
nirimas tarpslanksteiinės pagal
vėlės. šitą išnirimą ar trūki
mą sutvarkius, be atskiro gy
dymo pranyksta “išijas”.

Jau pusšimtis metų kaip ži
nomi medicinoje atsitikimai, kad 
išnirusi ar suskilusi bei susi
nės iojusi pagalvėlė gali sukelti 
“išiją”, bet tik 1934 m. gydyto
jai Mister ir Barr aiškiai ap
rašė tarpstuburkaulinės pagal
vėlės susirgimą, iššaukianti strė
nose skausmą su kartais pasitai
kančiu vienoj ar abiejose kojo
se skausmu, šiandien nedauge
lis gerai išmokytu gydjrtojų ne
atpažins strėBOBe atsiradusį 
skausmą su ar be kojose skaus
mu ir jutimo bei judesių paki
timais. (pav. 4)t Todėl daugelis 
strėnų skausmai* besiskundžian
čių jų dabar gauna reikiamą pa
galbą.

Po sunkesnio pakėlimo strė
nų skausmais ima skųstis apie 
98% pacientų. Skausmas per
siduoda į vieną ar abi kojas ir
gi tiek pat dažnai. Tik kartais 
skausmas neina į visą koją, o 
tik iki klubo ar šlaunies. Pagal
vėlei plyšus, iŠ 'vietos išėjus

America is the place that is made 
out of dreams. And, UJS. Savings 
Bonds have been helping to make 
happy dreams come true for years.

Now, Bonds mature in less than 
six years. That means your dreams 
can come true faster than ever before.

You can buy shares in your parti
cular dream by joining the Payroll 
Savings Plan where you work, or the 
Bond-a-Month plan where you bank.

Before you know it, your American 
’ Tam will be a reality.

Take stock in America.
Bonds mature in less than six years.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, Ilk 60608
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JURGIS JALINSKAS

Spaudos pabiros
‘ (Tęsinys)

“...Kleščinskis santykiuose su 
žmonėmis laikėsi drąsiai, visuo
met turėjo keletą naujų anek
dotų, mielai juos pasakojo, ir 
dienos metu galima buvo j j daž
nai sutikti Laisvės Alėjoje, kai 
kada kavinėse^ Gyveno žaliame 
Kalne, vieno mūsų kariškio na
muose, antrame aukšte. Pats na
mas stovėjo nuošaliai, prie ne
grįstos ir ne kaip apšviestos gat
vės. Sekimas ėjo normaliai, nie
ko sensacingo nedavė, bet se
kančiam naktiniam pasimatymui 
jau buyo geriau pasiruošta. Pra
ėjo savaitė, ir naujo tokio pasi
matymo nesulaukėme...

Aš porą kartų irgi susidūriau 
su generolu; ne tik nevengiau,

bet tyčia užkalbinau. Pastebė
jęs jo silpną pusę, paklausiau, ar 
neturi kokio naujo anekdoto —- 
kai kada tai padeda geriau nu
teikti asmenį, po tokio juoko 
lengviau kalbėti apie reikalą. 
Generolas ne tik turėjo, bet toks 
mano prašymas jam patiko, sa
ko: “Aš jums specialiai ant po
pieriuko surašysiu keletą ir su
tikęs perduosiu”. Jis buvo la
bai patenkintas tokia jam pati
kėta '“slapta misija”, pradėjo 
skųstis nuobodumu, kvietė užei
ti pas jį arbatos ir vėl antrą kar
tą išsidavė paklausdamas:

— Ar nežinote, kas čia, Lie
tuvoje, vadovauja Lenkijos špio
nažui? — žinodamas jo ryšį su

.Corietu pasiuntinybe, supratau,, 
kad tas uždavinys išaiškinti bu
vo jam iš ten duotas.

— žinote, tai gera įdėja. Mes 
čia visą dėmesį kreipiame į vi- I 
daus politiką, o nesidomime pa- Į 
kankamai šnipais: nei laiko ne-. 
lieka, nei tinkamų žmonių netu- ‘ 
rime. Be to, aš tik pradedu įei- 
ti į darbą; jūs, generole, žinote, į 
kad tai ne metrikacijos biuras...

— Kaip gi, kaip gi, žinau, bet 
jei nurodysite man asmenį...

— Gerai, pabandykite. Aš įta
riu, kad tikras centras yra XX 
bendrovėje, kurios direktorius 
Z. neva prekybos reikalais va
žinėja po visą Lietuvą, o tuo 
pasinaudoja, steigdamas infor
matorių tinklą, ir surinktas ži
nias veža į užsienį...

“Grįžau namo. į Lietuvos vieš
butį, kur tuo metu gyvenau. Sa
vo kambary turėjau atskirą te
lefoną. Po kiek laiko skambu
tis. Skambino direktorius Z.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA
STATO

■ BIZET 4 V. OPERĄ

“CARMEN”
SPEKTAKLIAI: Balandžio 28 d., 8 vai. vak.

Balandžio 29 d., 3 vai. popiet, 
Gegužės 5 d., 8 vai. vak., 
Gegužės 6 d., 3 vai. popiet.
MARIA HIGH AUDITORIUM 
67 ir California Avenue.

BILIETAI GAUNAMI:
MARGINIUOSE — 2511 W. 69th St, A

CHICAGO, ILLINOIS 60629. Tel. PR 8-4585.
Diriguoja ALEKSANDRAS KUčICNAS.
Dekoratorius ADOLFAS VALEŠKA.

DAINUOJA: SOLISTAI —
ROMA MASTIENĖ,
ALDONA STEMPUŽIENE, 
GINA ČAPKAUSKIENE, 
MARGARITA MOMKIENĖ, 
KRISTINA MILERICTE-LINDQUIST, 
NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, 
STEPONAS WICIK, 
ALGIRDAS BRAZIS,

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS CHORAS, 
KRISTIJONO DONELAIČIO MOKYKLOS

LIUDAS STUKAS,
VALENTINAS LIORENTAS,
VYTAS NAKAS,
JULIUS SAVRIMAS,
MARIUS PRAPUOLENIS,
VACLOVAS MOMKUS, 
BERNARDAS PRAPUOLENIS,

VAIKŲ CHORAS.

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI MŪSŲ 
OPEROS SPEKTAKLIUOSE DALYVAUTI

Philomena sako...

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų,

jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Įdedant penkis šimtus dolerių, 
gausite labai naudingą dovaną 
nemokamai, gražų spalvotą dekį — 
“blanket”.

90 Day 
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings $5,000 or more
Certificate Savings
(1 to 2 years) Certificate

(2 to 10 years)

CHICAGO HE*
6245 South Western Ave. 476-7575 •avino* and loan association

((mano nurodyta- generolui ta
riamas Lenkijos šnipas), pra-! 
nešdamas man, kad pas jį dienos i 
metu atėjo generolas Kleščins- 
kis, prašydamas duoti jam ko-j 
kią nors tarnybą.

Aš paprašiau direktorių, jei I 
gali, kad priimtų, bet ne į kon-1 
torą, o kad pasiūlytų generolui1 
dirbti pardavime, už procentus, 
garantuojant jam minimumą.

Z. žadėjo pagalvoti, o kitą 
rytą man apskambino, kad pa
siūlė, kaip buvo kalbėta ir gene
rolas sutiko.

Jau tą patį vakarą ministras 
Merkys pakvietė pas save 6-7 
žmones. Pats Merkys norėjo tą 
reikalą paskubinti ir man padė
ti. Tiktai mudu žinojom žaidi
mo prasmę. Visi kiti buvo sta
tistai. Bevakarieniaujant, Mer
kys pradėjo kalbėti apie taria
mai planuojamas reformas ka
riuomenėj ir apskritai krašte — 
tai turėjo duoti Kleščiui medžia
gos greitam susitikimui su ne
pažįstamuoju. Aš irgi savo pri
dėjau... Kleščinskis mažai kal
bėjo, bet galima buvo pastebėti 
jo nervingą įtempimą. Po va
karienės atsiprašiau ir nuskubė
jau į įstaigą.

Ir tą vakarą pasimatymas ne
įvyko. Supratome, kad jam bu
vo per vėlu perspėti kitą pusę... 
Visi buvome įsitikinę, kad tą 
dieną bus lemiama...

šį lemiamą popietį žaidžiau 
Metropolyje biliardą su Marty
nu Yču. čia pat sieninis tele
fonas... žaidėme toliau, bet man 
laikas nepaprastai prailgo. Pa
galiau — skambutis!

— Jau parke, — išgirdau; — 
yra ir tas kitas.

— Susitiksime ties Įgulos baž
nyčia — pasakiau į ragelį ir pa
mojavau ranka savo partneriui, 
atsisveikindamas...

...Tryse nuvykome Vytauto 
parko link, bet prie Vytauto pro
spekto kampo, tai yra prie pa
čios Sovietų pasiuntinybės bu
vome sustabdyti agento, kuris 
pranešė, kad šį kartą Kleščins- 
kas su “nepažįstamuojuj tik pa
sisveikino ir nusivedė pas save 
į butą... Nuvykome tenai ir, ne
privažiavę namo, palikome au
tomobilį... Aš su A. N-a ir dar 
vienu agentu ruošėmės įeiti į 
butą, kai sugirgždėjo durys, ir 
ant laiptų viršuj pasirodė ge
nerolas. Jis buvo vienas, be ke
purės, ir dairėsi aplink, ar kelias 
laisvas ir ar galima išleisti sve
čią. Ir generolas nepasitenkino 
paviršutiniškai apsidairydamas. 
Jis atsisėdo ir, pridėjęs dešinę 
ranką prie kaktos, žvalgėsi labai 
atidžiai.

Tą momentą aš ir palaikiau 
tinkamiausiu. Keliais šuoliais 
atsistojau prieš generolą:... 
“Kvietėte arbatos — atėjau...”

Na, taip, bet aš svečių galiu 
turėti, — kaip ir prikaišiojo, bet 
nedrąsiai ir pusbalsiu...

— Veskite į vidų, generole, 
mandagumams ne laikas, kaip 
tik noriu matyti jūsų svečius.

Nepaisydamas ėjau su gene
rolu ir agentu iš paskos. Mes su 
generolu sėdome valgomajame 
už stalo. Svečio nebuvo matyti, 
bet N-a jau šeimininkavo po bu
tą ir iš sandėliuko, esančio prie 
priemenės, jau vedėsi ne tik 
“svečią”, kuris ten buvo pasislė
pęs, bet nešėsi ir kelis lapus po- 
pierio, kuriuos tas “svečias” no
rėjo atsikratyti... Paklausiau jo 
vardo ir pavardės.

— Semion Sinicyn.
— Sovietų pasiuntinybės pa

reigūnas?
— Taip, raštvedys, — atsakė.
...Po kratos ir apklausinėjimo 

paleidau jį namo...
Kleščinskis prašė, kad jo ne- 

suimčiau:...
— Negerai Lietuvai, skanda

las, buvęs generalinio štabo vir
šininkas — geriau leiskite iš
važiuoti į užsienį...

— Tai ne mano kompetencija, 
aš savo užbaigiau, tolimesnis 
sprendimas yra valdžios reika
las”...

Taip priėjo liepto galą šnipas, 
lietuviškas Arnold Benedet — 
generolas Kastantas Kleščinskis.

Dabartinis Lietuvos okupan

Pavergtoje Lietuvoje
--------------------------------------------------------- . FOTO REPORTAŽAS

Vilniuje buvusi Gedimino gatvė dabar okupantų vadinama Lenino prospektu. Vilniuje autobu
sai yra varomi elektra, todėl ten ir oras truputį švaresnis, negu Chicagoje. Be autobusų, Vil
niaus gyventojus dar aptarnauja 600 automobilių taksių. Vilniuje yra 900 taksių, bet 300 yra 
sugedę ir netinka žmonėms vežiotu Okupantas negali pagaminti mašinų pataisymui reikalin

gų dalių.

goję — 1944 metais antrą kartą 
įsibrovęs į Lietuvą, rado čia vi
same krašte dešimtis tūkstan
čių neatlaidžiai kovai su tuo 
okupantu pasiryžusių jaunuolių 
ir mases jų ryžtui pritariančių 
lietuvių. Ir, kai okupantas iš 
naujo pradėjo tęsti jo pirmosios 
(1940—1941 m.) okupacijos me
tu vykdytus žygius — pavergti 
po savo komunistiniu batu bu
vusį laisvą kraštą, — jaunimas 
ėmėsi ginklo ir visame krašte 
įsiliepsnojo žūtbūtinis karas. 
Okupantas, talkinamas negau
saus skaičiaus palankiai jam nu
siteikusių lietuvių, į tą partiza
ninį karą metė vis daugiau ir 
daugiau savo galvažudiškų da
linių. Trys pilnos sudėties ir 
moderniais ginklais aprūpintos 
specialios paskirties bolševiki
nės divizijos iki pat 1952 metų 
kovėsi su gimtojo krašto laisvę 
gyvenančiais lietuviais.

(Bus daugiau)

NEKROLOGAS NE VIETOJ
Kartą Henrikas Heine per

skaitė laikraštyje žinią apie savo 
mirtį.

— Labiausiai mane siutino 
tai, — pasakė poetas, — kad re

dakcija šios žinios nepatalpino 
pirmame puslapyje.

• Avinų armija, vadovauja
ma liūto, yra stipresnė nei liū
tų armija, vadovaujama avino.

DĖDES ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaiti - Dėdę šerną as
meniškai pažino, skaitė jo straipsnius, knygai 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, VIENIJO 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

i Mes švenčiame S0 m. sukaktį 
' Mokame iki 6% Dividendus ir 

dar duodame dovanų. Universal 
SAVINGS

JEI 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, antradienį 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
Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Tek 421-3070

1800 So. Halsted St

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti.

tas, II-jo Pasaulinio Karo bai-
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tenai, o Gedvilą už tau* feljetonus buvo siunčiamas j 
Varnių stovyklą. Dėl tų feljetonų jis buvo išsiųstas ne , 
9 kartus. Kalėjime ir stovyklose Gedvilą susitiko su ten 
buvusiais keliais komunistais ir pasidavė jų įtakai. Lie
tuviai nebuvo komunistai, koJ nepriklausomoje Lietuvoje

t

MŪSŲ RŪPESČIAI IR UŽDAVINIAI

DeL mūsų kalbos IŠEIVIJOJE
P. STRAVINSKAS

other USA localities 120.00 per year, 
111.00 per six months, $6.00 par 
three months. Canada $22.00 per year; 
ither countries $23.00 per year.

tyrė. Liaudininkų partijai jis priklausė tiktai nuo 1926

metams_______
pusei metų ___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams ______

Praeitų metų pabaigoje, artėjant Sovietų Sąjungos 
50 metų sukakčiai, visa komunistinė spauda kėlė viešu
mon “sveikus Sovietų Sąjungos pagrindus” ir noriai mi-

*twp fygi* lygi” Jis turėjo galvoje, kad “tarybinė” Lie

tų dalyku, Gedvilą rašo:

sveikumą” niekas į ginčus nėjo, nes pačioje Sovietų Są- žutė, “liliputė”, bejėgė, kad jei ji tokia būtų šiuo me-
“padarytą pažangą” dar ir šiandien rusai pasigiria, tik
tai kitataučiams ir svetimšaliams tos “pažangos” jie ne
drįsta rodyti. O kad patys rusai nepatirtų, kiek pasaulis' 
per 50 metų nužengė pirmyn, tai jie uždraudė į pačią 
Rusiją ir rusų pavergtus kraštus įleisti užsieniuose spaus
dinamus laikraščius ir žurnalus.

Minėtos sukakties proga kalbas sakė ir straipsnius 
rašė visi įtakingesnieji ir gabesnieji rusų komunistų par-

ra vietos nei pasisukti, nei pajudėti, ypač šių laikų 
susisiekimo priemonėmis. Lietuva, Latvija, Estija

davė pats Leonidas I. Brežnevas, Sovietų Sąjungos ko
munistų partijos pirmasis sekretorius. Iš eilės teko rašyti 
Justui Paleckiui, Antanui Sniečkui, M. šumauskui ir ki
tiems partijos priešakyje stovintiems nariams. Lietuviai

oro... Pasiturintieji ponai galėjo keliauti po visą 
pftfwwlj, ilsėtis užsienio kurortuose, prekiauti. Dar
bo žmogus turėjo progos išvykti kitur tik tuo atveju, 
jei parsisamdydavo latvių buožėms vasaros darby
mečiui, arba, įvairių užsienio emigracijos kompa
rtijų suvilioti, išvykdavo už jūrų marių ieškoti ge
resnio gyvenimo. Šiandien mes laisvai keliaujame po

čioje Lietuvoje ir visame lietuvių ūkyje. Lietuvos komu
nistai įrodinėjo rusams, kad lietuviai komunistai priklau
sė Sovietų Sąjungai dar tuo metu, kai tos Sąjungos ne
buvo. Lietuviai norėjo būti rusiškesni ir komunistiškesni, 
negu patys rusai.

Apie padarytos “pažangos” klausimą prašneko ir Me
čislovas Gedvilą, 1901 metais šalia Šiaulių Stibiuose gi
męs neramus žmogus. Ar “tarybinė” Lietuva padarė di
delę pažangą, šiandien būtų sunku pasakyti, bet pats Me
čys Gedvilą tikrai padarė ją didelę. Iš paprasto mokytojo, 
liaudininkų partijos nario, Žemaičio ir Darbo Žemaičio 
redaktoriaus, jis jau kelintas metas eina pavergtos Lietu
vos švietimo ministerio pareigas. Gedvilą buvo komunis
tų partijos narys, “darbo žmonių” komisarų tarybos pir
mininkas. Jis priėjo įsitikinimo, kad Lietuvoje mažai jis 
ką tegalės padaryti, jeigu nepajėgs išauklėti kitokio jau

jungos respublikose. Mums prieinami visi tarybų Są
jungos muziejai, teatrai, istorinės vietos. Visur mes

mūsų žmonių daugiau ar mažiau moka sąjunginę 
kalbą — rasų kalbą”. (Gimtasis kraštas, 1972 m., 
lapkr. 10 d., 4 pst).

Gedvilą rašinį pavadino “Tarp lygių lygi”, bet vie. 
itintdį dalyką, kurį jis sulygino, tai Lietuvą su komunis-

somoje Lietuvoje žmonės parsisamdę ar aep&rsisamdę, 
bet vis delta galėjo po visą pasaulį važinėti, tuo tarpu 
šiaatisen lietuvis turi teisę važinėti tiktai po rusų paverg
tus kraštus. Jeigu Lietuva būtų lygi su Rusija, tai Ged
vilą būtų galėjęs pasakyti, kiek rusų pramoko lietuviškai 
Jis pasigyrė, kad daugiau ar mažiau jis visur susikalba 
rusų kalba. Jeigu Lietuva būtų lygi Rusijai, tai tokias 
pačias pareigas turėtų turėti ir rusai. Kodėl rusai, kad

Niekad Lietuvos gyventojai nenešė tokios vergijoj 
kokių jie neša šiandien. Tai kiekvienas lietuvis ir 

Gedvilą yra energingas, bet iki šio tneto mažai Jis tepa-jkštkvienas komunistas. Tai žino ir Mečys Gedvilą. Savo 
laiku Gedvilą kovojo už lietuvių gerbūvį, tKrbe ligonių 
kaspse, tuo tarpu Kasdien jis, išsiderėjęs iš okupanto

reigų, išsiųsti į Maskvą, j specialius aukštuosius kursus, 
o vėliau įpareigoti Gedvilą perauklėti Lietuvos jaunimą.

siekė, nes dar ir dabar jei ne vienas, tai kitas praktikuo
ja Gedvilo vedamą darbą.

Dabar aiškėja, kad lietuviai Gedvilą labai mažai pa
žino. Jis pradėjo garsėti Telšiuose, kai atsistojo Žemai-

Esame susirūpinę tuo mūsų 
jaunimu, kuri* nemoka mūsų 
bendros lietuvių kalbos.

Kalba riša mus į mūsą tauti
nį bendruomenę, bet tik tada, 
kai mes ją mokame, kai savy
bėje ja kalbamės, kai laikome 
ją didele tautine vertybe, mū
sų bendru dvasiniu turtu, kai 
dėl to mes ją gerbiame ir my
lime. Todėl ir mūsų jaunimas 
turi mūsų lietuvių kalbą mokė
ti. Antraip jis neturės kalbi
nio lietuvybės ryšio su savo 
tauta.

Be to, kalba yra durgi ir 
raktas į mūsų lietuviškos kul
tūros lobyną. Tik mokėdamas 
kalbą, įpūsų jaunimas galės 
pažinti mūsų mokslą, mūs li
teratūrą ir pan. Mokėdamas 
kalbą, jis geriau galės pažinti Idelę žalą, 
ir visą mūsų kultūrinį, politinį, 
socialinį, visuomeninį gyveni
mą, net ir pačią tautą, jos sie
lą, kuri irgi atsispindi pačioje 
raiboje.

Gi štai ką rašo apie tautos 
pažinimą iš jos kalbos vokie
čių mokslo vyras, buvęs Lie
tuvos (VD) universiteto profe
sorius dr. Victor Jungfer savo 
knygoje “Litauen, Antlitz el
nes Volkes (1948 m. 1., 11 psl.):

“Kiekviena kalba yra tautos 
galvosenos ir jausminio gyve
nimo atspindis. Ji teikia me
nišką ir spalvingą jos vidinės 
esmės paveikslą ne tik tuo, ką 
ji pasako, bet ir tuo, ką ji nu
tyli. Nes žodžiai ir sąvokos vi-\ 
suose jų niuansuose, netgi ir 
pačios gramatinės konstrukci
jos — jei tik į jas nežiūrima fi
lologo akimis — tėra tik sim
boliai visų tų elementą, kurie 
sudaro tautos dvasios, jos sie
kas gyvenimą ir kuriais ji (tau
ta P. S.) išsiskiria iš kitų”.

Taigi va, ir mūsų jaunimas,! 
ypač akademinis, turėdamas 
augštesnį dvasinės kultūros 
lygį, gerai pažindamas mūsų 
kalbą, pažintą iš tos kalbos ir 
pačią mūsą tautą, jos vidinį 
pasaulį, josios sielą, kaip tą 
yra pažinęs ir minėtas vokie
čių mokslo vy ras prof. dr. Vic
tor Jungfer, puikiai išmokęs 
mūsų kalbą, taip pat ir kiti 
mums svetimų tautų vyrai, kaip 
šveicarai, !net ir kai kurie 
amerikonai.

Lietuvių kalba, kaip irgi ži
nome, yra labai graži, žodinga, 
sena, labai įdomių gramatinių 
konstrukcijų. Dėl to ja gi ir 
domisi visi žymieji kitų tautų 
lingvistai. Mes, lietuviai, tuo 
labai didžiuojamės. Tuo gali 
pagrįstai didžiuotis ir mūsų

Mūsų vaikai turi būti moko
mi lietuvių kalbos iŠ pat ma
žens, pačių tėvų jų šeimoje, 
nes, jiems pradėjus kalbėti ki- 

, ta kalba, savosios iš mažens 
neišmokus, vėliau jiems bus 
nelengva savąją gerai išmokti. 
Suaugusiam išmokti kalbą 
sunkiau nei mažam.

Tėvai turėtų šeimoje kalbėti 
tik lietuviškai, ne tik tarp sa
vęs, bet ir su vaikais. O dabar 
mūsų lietuviai tėvai, pvz. su 
savo mokyklinio amžiaus vai
kais, įpratusiais mokykloje kal
bėti tik angliškai, namuose 
(šeimoje), kartais kalba ne lie
tuvių o anglų kalba, nors šios 
dar nei patys gerai nemokėda
mi. Jie nesupranta, kad tuo 
būdu jie daro savo vaikams di-

Kad vaikai iš mažens įpras
tų šeimose lietuviškai kalbėti, 
tėvai turėtą parūpinti jiems 
lietuviškų knygelių, tik ne iš 
okup. Lietuvos, kur net ir jau
nučiams skirtose knygelėse 
(netgi elementoriuose!) ran
dame komunistinės propagan
dos, skirtos vaikų sieloms 
nuodyti (vieną jų čia pateikiu 
Naujienoms kaip įrodymą).

Lietuvių kalbos mokymas 
turėtų būti sustiprintas ir litu
anistinėse mokyklose.

Jaunimo organizacijos galė
tų turėti dargi ir kalbos studi
ją sekcijas, kuriose jaunimas 
galėtų ne tik pratintis geriau 
kalbėti ir rašyti lietuvių kalba, 
bet dargi galėtų mūsų kalbą 
studijuoti, kaip tautos pažini
mo priemonę ir šaltinį, kaip 
tautos dvasios, jos sielos veid
rodį. Ir sugestija tinka, žino
ma, tik vyresnio amžiaus ir 
aukštesnio išsilavinimo jauni
mui, turinčiam didelį pamėgi
mą gilintis į kalbos mokslą, į 
jo problematiką, pvz., ne tik 
į gramatiką, bet darši ir “gra
matikos filosofiją” (nes gi yra 
ir toks mokslas).

Kalbant apie
kultūrą apskritai, rūpinantis tos 
kalbos kultūros ugdymu išei
vijoje, reikėtų prašyti, mūsų 
kalbininkus tęsti “Gimtosios 
kalbos” leidimą, pradėtą 1958 
m. ir, deja, dėl bendradarbių 
stokos sustabdytą 1968 m., at- 
šventus tam tikrai vertingam, 
mažiam žurnalėliui savo de
šimtmetį. Tik, žinoma, visuo
menė ir jos viešieji fondai 
turėtų tą leidimą paremti.

Jis buvo gerai redaguojamas 
ir per tą savo dešimtį metų jo 
išėjo vis dėlto net 40 numerių, 
apimančių ' net 672 puslapius. 
Jame bendradarbiavo net 40 
asmenų, bet daugiausia į jį sa-

tojų daugumai trūksta oro..- Gedvilos mokykloms siun- jaunimas. Tik, žinoma, jis tu- 
čio redakcijos priešakiu. Laikraštį išpopuliarino ir visoje čiaaios instrakrijoa to troškaus oro aepravedins. ri tą kalbą mokėti.

vo prakaito įliejo ir darbo įdė
jo tai mūsų kalbininkas Damb- 
riūnas, tas pats, kuris dabar, 
ana, užsiima visokiais niekais, 
net ir ne labai gerais darbais, 
kaip pvz., kritikavimu mūsų 
teologų (prel. L Gižinsko’ “ka
talikiškame” Drauge arba oku
panto glostymu “Akiračiuose”. 
Oi, kaip gaila to gero vyro, 
dargi ir mano idėjos brolio, 
pamėlusio kelią dėl takelio, 
net aiškiai klaidingo, nuvedu- 
sio jį į kažkokį bruzgulyną...

Tą patį galėčiau pasakyti ir 
dėl kito savo idėjos brolio — 
tai dėl mūsų kalbos žinovo ir 
tyrinėtojo St. Barzduko.’ Jis 
irgi bendradarbiavo Gimtoje 
kalboje, tik labai mažai. Jei 
tokie mūsų kalbos puoselėtojai 
ir darbeivos, kaip L. Dambrifi- 
nas GK prirašė apie 300 pusla
pių, Pr. Skardžius apie 1<K), o 
Jonikas apie 70, tai mūsų PLB 
Pirmininkas ten brūkštelėjo 
tik vieną kitą straipsnelį, pa
sirinkdamas jo širdžiai mielas 
temas, pvz., kad ir šitą: “įvar
džiai pagarbai reikšti’’.'..

Tiesa, PLB Pirm. St. Barz- 
dukas mus dabar pamoko lie
tuvių kalbos savo “Pasaulio 
Lietuvyje”, jo skyriuje “Mūsų 
’calba”. Tai geras darbas ir 
gal vienintelis nuopelnas, ku
rį gerb. LB vadui reikia pripa
žinti, nes Bendruomenei va
dovauti, ypač pastaruoju me
tu, jam labai nesiseka. Ir tas 
skyrelis gal gi bus vienintelis 
“Pasaulio Lietuvio” ‘ kampelis 
>e jokių tendencijų, be skirs
tymo lietuvių į “savuosius” ir 
“svetimuosius”, be “kavdrati- 
nės filosofijos”, (pvz., rašant 
apie politiką (, kurią St. Barz- 
dukas taip mėgsta, ir be tų 
visuose laikraštuko kampeliuo
se prikaišiotų savo foto nuo
traukų — nuotraukėlių visokio 
se pozose, kurios nieko nepa
sako ir nieko niekam neduoda. 
Tai tik popierių gadinimas — 
ir nieko daugiau.

Kažin, ar nebūtų geriau tą, 
sakyčiau, savo turiniu dabar 
menkavertį (neskaitant jo kal
bos skyriaus) žurnalėlį, dargi 

mūsų ka/bosj tokį tendencingą, lietuvius 
skaldantį, pertvarkyti ir jį vi
są padaryti “Mūsų Kalbos“ žur 
nalu.

Jei kokiame LB kompeten
tingos valdžios kolektyve aš tu
rėčiau balsą, tai balsuočiau už 
tai net ir abiem rankom.

TRECIOJI RANKA
' Marlena Dietrich taip apibu

dina viešbučio porterį:
— Tai genijus, kuris sugeba 

viena ranka atidaryti automobi
lio duris, antraja ranka pagelb
sti išlipančiam svečiui ir visa
dos suranda dar vieną ranką iš
tiesti arbatpinigiams.

JONAS BERTAŠIUS

TEISĖ AR SMURTAS?
i.

Akivaizdoje 36 metų maskolių atneštos 
komunistinės vergijos, kurioje mūsą Tau
tos kamienas begyvendamas patyrė tiek 
kančių, sudėjo daug tūkstančių aukų Sibi
ro plotuose, motinos ir vaikai upeliais iš
liejo ašarų ir galop mūsų pačią, kaip Tau
tos skeveldros, atsidūrusios už Tėviškės 
ribų esame išsinešę savo dar neišlygintas 
skolas, anksčiau duotus garbingus paža
dus: ginti Laisvę ir būti vertais Lietuvos 
vaikais, reiktų rimtai pagalvoti, ar ne pats 
aukščiausias laikas mums ryžtis vieningai 
ir sutartinai suglausti savo gretas, suderin
ti savo išgales ir susikaupti ties dviem pa
grindiniais mums pasilikusiais uždaviniais: 
t y. I) stiprinti ir išlaikyti lietuvybę įdie
giant savo J autos meilę ir pagarbą mūsų 
jaunojoje kartoje ’r 2) priartinti valandą 
Lai svės žiburiui įžiebti Lietuvos padangė- 1 
je. Neišleiskime iš akių realios tikrovės, 
kuomet mūsų gretos smarkiai retėja dviem 
kryptim: senimas išmiršta, o jaunimas nu- 
taatčja.

Jeigu gyvendami Lietuvoje buvome pa- ; 
siskirstę į įvairias politines organizacijas, 
kurių buvo net per daug mūsų mažai Tau
tai, tai atsidūrus tremtyje ir atšventus 50 
metų Lietuvos Nepriklausomybės paskel-' 
bimo jubiliejų ir savo smegenyse pažadi

nę iš lietuviško kaimo išsineštą protą, ar 
nereikėtų sutikti, kad nedaug bėra pras
mės savo tarpe kovoti ir visokiu* priekaiš
tus vieni kitiems daryti?

Neužmirškime, kad šiandien esame sa
vo Tautos tarnyboje, todėl nedarykime 
liuksuso ginčams savo terpe, bet galvoki
me apie praktišką politiką ateipalaidueda- 
mi nuo visokių asmeniškumą.

čia gi netenka ginčytis dėliai Žemės 
Reformos neliečiamos normos, bažnyčios 
atskyrimo nuo valstybės, civilinės metri
kacijos įvedimo ir 1.1 ir t L

Buvęs Lietuvos prezidentae dr. K. Gri
nius, mums dar Vokietijoje tebesant, jam 
išvykstant į Ameriką suruoštame pagerbi
me metė nuoširdų šūkį: *pmdreftkiwie vie
ni kitiem* amnestiją" t y. uimtriHi ii— pra
eitį ir sekime himno žodžiais: Vardan tos 
Lietuvos. Vienybė težadi-

Tremtyje b—e 11—trt , kuo—tt ne
reta net ir bin—o Mžiu* pakeisti: vietoj 
“Saulės Lieta vos į Dievą* LieMro**. Na, 
bei fial būt nats Btovuli* reš*niiatori*ms 
davė proto apsiraminti ir vadovautis visos 
Tauto* pasirinktai* tdmao žodžiais.

čia Amerikoje, VLIKui iš Vokietijos at
sikėlus, buvo momentas, kuomet pavie
nės politinė* grupė* buvo pasitraukusios iš 
bendro kovos fronto. Buvo sukurtas net ir 
atskiras Nepriklausomybės Fondą*. Tar 
būt buvo pasišovusi mintis vadovautis 
•Tautos Vade" itoaintitni ir nepriklauso
mai vairuoti Lietuvos Laisvės atgavimui.

Galop, vieni greičiau, kiti vėliau grįžo ir 
vėl įsijungė į bendrą frontą, nors Nepri
klausomą Fondą pasilaikė savo reikalams.

Ne be to, kad būną ir tokių momentų 
— laikotarpių, kuomet, rodos, visos ais
tros aprimsta ir įsiviešpatauja tylos laiko
tarpis, vedąs prie didesnio susikaupimo 
ties pagrindiniais uždaviniais, kuriais ga
lėtame pasiteisinti prieš Tautą, kuomet 
skandžiai valandai artėjant mes pasitrau
kėme iš Tėvynės, palikdami Tautą dide
liem* bandymams ir kančioms, už ką kai 
kas gal ir turi pagrindo mus pašiepti, va
dinant “Škumiakais”.

Bet štai, 1969 metais, žymus tentiainkų 
partijos veikėjas — M. Kavolis, pasitelkęs 
daugiau vienminčių, savaitraštyje “Dirva” 
Nr. S3, 85, 87, 95 ir 9S pasišovė naujai na
grinėti temą: “Kontroversija dėl Gruodžio 
17-tas akto” arba ‘Išsiaiškinkime pagrin
dinę petPen—e priritaatT-

toto pritaakis atototaga klausimas: ar 43 
metą neužteko tauttebikam* pažvelgti į 
pratotį gaspadoriška protu ir atsakyti į 
klaaeiiuą. ar tai nei, era pirmutinis ir labai 
didelis lūžis mūsų Nbpriklausomo gyveni
mo Irelyja?

kr nereikėtų šį klausimą palikti spręsti 
istorija*' kwi tikrai teisingai išspręs. o 
muaas čte tremtyje nereikėtų to bnvusio 
tarpusavyje plyšio ir ieškoti didvy
rių, nr nusikaltėlių?

Tenka tik stebėtis, kad nuo 1926. XII. 17 
dienu* išgyvenusiems tiek daug kontraver

sijų, rodos, turėjo užtekti laiko, kad ra
miai, be pykčio ir neapykantos išanaliza
vus visas iš to įvykio išplaukusias pasek
mes, išgyventus džiaugsmus ir skausmus ir 
viską pagrindus neginčijamais daviniais, 
galima būtų susidaryti galutiną sprendimą.

Skaitant suminėtus M. Kavolio straips
nius ir į juos kiek giliau įsigilinus, gaunasi 
lyg ir kažkoks minčių mišinys. Vietomis 
M. Kavolis yra aiškiai apsisprendęs dėtim 
įvykusio perversmo priežasčių ir jis tik 
kiek labiau nusiskundžia isterikais ir teisi
ninkais, kurie savo pasisakymuose “nepa
reigingai prašliaužia aplink svarbią pro
blemą” galvodamas, arba jie neturi savo 
nuomonės, arba varžosi ją pasakyti.

Tačiau kitoj vietoj rašo: “nėra lengva 
padalyti išvadą kokia buvo pagrindinė 
perversmo priežastis ir pasekmė, nes tokių 
išvadų gelmėj yra pavojingos mokslinio ir 
politinio vandenyno uoto*”.

Todėl M. Kavolis kviečia neatidėlioti
nai surašyti ir paskelbti savo atsiminimus 
kuo plačiau pasisakant kokios priežastys 
iššaukė perversmą. Prašo rinkti visus is
torinius faktus ir objektyvius sprendimus 
be komlipentu ir neapykantos.

Pilnai reikia sutikti su M. Kavolių, kad 
šiuo atveju bet kok* diletantizmas nepri
imtinas. M. Kavolis teisingai rašė: “ar 
ne keista, kad mūsų perversmo pagrindi
nė* priežasties ir pasekmės klausimu mes 
jau daugiau kaip 40 metų vis dar vaikščio-

jame aplink lyg katinai šokinėdami apie 
karštą košę? Ar tai yra tinkama valstybin
gumo reprezentacija?”

Tat prisiskaičius panašių paraginimų 
rašyti ir pasisakyti, sumaniau ir aš savo 
trigrašį įterpti be jokių pretenzijų į istori
kus, teisės žinovus, bet kaip eilinis, Lie
tuvos ūkininko išmokytas gaspadoriškai 
galvoti, spręsti ir būdamas įsitikinęs, kad 
M. Kavolis su tuo klausimu yra giliai susi
pažinęs, pagrindinius faktus surinkęs, 
juos giliai išanalizavęs, tik gal kai kuriuos 
faktus savo rašiniuose nesuminėjęs, noriu 
dabar juos priminti ir tuo pačiu išgirsti iš 
M. Kavolio papildomo analize ir taipgi iš 
savo pusės pastatyti M. Kavoliai keletą 
klausimų, kurie mano supratimu turi ry
šio su perversmo priežastimis ir jo pasek
mėmis ir kaip mums lietuviam* tokiais at
vejais reikėtų ateityje elgtis?

SKELBTOS PERVERSMO PRIEŽASTYS
Tur būt niekas neginčys, kad per visą 

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpį spau
doje po 1926. XII. 17 dienos perversmo bu
vo visiems kalama galvon, kad pagrindi
nės perversmo priežastys buvo šios: 1) rei
kėjo degančiai gelbėti Lietuvą nuo komu
nistų ruošiamo perversmo ir 2) reikėjo už
kirsti kelią polonizacijos procesui, kuris 
buvo susidarę* prof. Čepinskiui davus lei
dimą lenkų mažumai įsteigti 60 mokyklų.

(Bu* daugiau)
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DR. ANNA BALIONAS
4KHJ, AUGU. NOBIS* 

11 GBRKLBB LIGOS a

TORONTO NAUJIENOS
Mergvakaris. — Naujienietė*. — Toronto "Varpas" 

dvidešimtmetis ■
2858 W. 63rd Street

Valanda* pagal susitarimą
Rara. tel. 239-46*3

DU lt G. DALUKAS 
AKUttttJA Nl MOTERŲ LIGOS 
GINRKOLOGIN* CHIRURGU A 
•449 So. Pulateci Rd. (Crowford

Medical Building). Tel. LU 5-644* 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepiąs skambinti 374-8012

čia Toronte įsigyveno papro
tys ruošti pobūvius besirengian
tiems apsivesti jaunuoliams. 
Juos jau ir “apkrikštino” merg
vakariais. Retai aš į juos pa- 
kliūvu, nes vėliau čia atsiradęs 
kažkaip ne į visus papročius įau
gi — prigyji. O čia tiek tų pa
rengimų, kad nevisada ir pa
reigos, ir sąlygos leidžia daly
vauti.

DU C K. BOBELIS
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHtRURGUA 
Telef. *95-0533 

Fez Valley Medical Center 
*40 SUMMIT ST.

ROUT! 5*. ELGIN. ILLINOIS

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

*434 WIST 71 at STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5*49 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS: 

annaditmiais » ketvirtsd. 1—7 vaL. 
entrad., penktadienį nuo 1—5. treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.

šį kartą, bal. 8 d„ sekmadie
nio vakarą, pakliuvusi į abiejų 
lietuvių J. Norkutės ir R. Rus- 
lio, besiruošiančių apsivesti, pa- 
gerbtuves nesigailėjau. Tarp 
daugelio pažįstamų vyresniųjų 
buvo daug jaunuolių mergaičių. 
Josios pačios labai gražiai api
būdino ir jaunųjų susitikimą 
ir abiejų jaunuolių motinų do
vanų reikšmę, ir dar nuo va
karo rengėjų ateities gyvenimui 
receptą perdavė. ’

Vaišių stalas buvo papuoštas 
— labai skoningai — neperkrau-

Rezu GI 84873

OR. W. E1SIN - BSINAS 
AKUMERUA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINt CHIRURGIJA 

•132 So. Kodzie Ava., WA 5-2*70
Valandas pagal susitarimą. Jei neat

siliepia. skambinti Ml 3-0001.

CRADlNSKAS
OR. MNA KRAIKEI- 

KRIAlKEUŪNAITE
* KUBE RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

<132 5e. KEDZH AVĖ.
Telef. WA 5-2470. 

Neatsiliepus — skambinti 
4714025.

Valandos pagal susitarimą.

GRUNDIG j
AAA-FM Radijas, Magnetofonas

Attd. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9.
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1990

GĖLININKAS
(PUTRAMENTAS)

Ofiso tol.: HE 4-1018 arba RE 7-9700 Linksmumo arba liūdesio valandom
Rezidencijos: PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
3454 WEST Tlsf STREET

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

gražiausios gėlės ir vainikai antka
pių papuošimui ir sezoninės 

kapams gėlės.
ROY R. PETRO (FUI RAMENTAS)

5525 So. Harlem Ave. — 5*6-1220

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2610 W. 7ls» St. — Tel. 737-5149 

Tikrina akte. Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SBBUTfS
INKSTŲ, PŪSLES IR , 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
3*56 WEST 63rd STREET

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

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

GUŽAUSKŲ
GĖLES VISOMS PROGOMS

BEVERLY HILLS GELINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R. Š E R Ė N A S

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chtrurgija

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek- WA 5-3099

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairi? atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Lietuvi? kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 

_ vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Telefu HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

L 

tai, kaip mes lietuvės neretai pa
darome. Dabar tik tenka laukta 
ir tikėtis, kad jaunuoliai, sukūrę 
lietuvišką šeimą, ją tokia ir iš
laikytų, o mes linkime jiems lai
mės.

Ten pat teko sutikti porą ka
daise stiprių Naujienų bendra
darbių — ponias Mariją F. Yo- 
kūbynienę ir Oną Indrelienę. 
Jiedvi abi, nors Naujienoms da
bar neparašo, bet Toronto gy
venime yra dar veiklios. Ir šią 
dieną, p. Indrelienė, grįžtant 
kartu namo, sakėsi dieną pra
dėjusi nuo 9-nių vai. ryto. Atbu
dusi ir SLA Toronto kuopos su
sirinkimą, ir tautinių Toronto 
šokėjų grupės “Atžalynas” krik
štynas, o dieną užbaigusi čia 
mergvakary. Indrelienės ener
gingumo sugėdinta ir aš prisi
verčiau Naujienoms parašyti.

Toronto choro “Varpas” 
dvidešimtmetis

Ne iš muzikos žinovo lygio 
rašau, bet tik iš mažo publikos 
atomo taško. Muzikos aš nesu
prantu — ją tik išgyvenu. Esu 
girdėjusi muziką, kur jos kaip 
tokios ir nebuvo. Kada likimo 
palikta viena, mano motina su 
adytom alkūnėm megztuku, už
migdė savo kūdikį nakčiai, šyp
sena jos veide man muzikos gar
sus teikė. Ir kada jaunos moti
nos, apsprendžiant būtiną at
skyrimą su savo nesveiku kū
dikiu motinos akyse skausmo 
ašaros spindėjo — muziką ir čia 
girdėjau.

Tad jeigu eilinį klausytoją 
choro daina pajėgia perkelti pa
braidyti po Lietuvos panemunės 
pievų grožį, jei leidžia paklam- 
poti brolių Sibire praeitais ta
kais, ar to neužtenka? O Var
po choras tai įstengia padaryti. 
Tad paklauskime, koks išeivijos 
gyvenimas būtų be Varpo choro ?

Varpo choro gražiai išleista
me dvidešimtmečio leidinėlyje 
—Akte sakoma, kad choras gavo 
savo pavadinimą 1953 m. gegu
žės mėn. 9 d. O Lietuvos Gene
ralinis konsulas, gerb. J. žmui- 
dzinas savo sveikinimą tame lei
dinėlyje pradėjo žodžiais: “žila, 
daug mačiusi, iš lietuvio sielos 
sidabro nukalta mūs daina. Ji 
nenutilo ir tada, kai lietuviškas 
žodis buvo užrakintas vario rak
tu ir — mūs daina mūro akme
nį skrodė ir jinai mirties šešė
lyje, girių siaptumoje, mūsų 
laisvės kovotojus guodė”...

O Toronto lietuviams, užpil- 
džiusiems didžiąją naujų To
ronto lietuvių namų salę kovo 
mėn. 10 d. koncerte Varpas tuo 
skambėjimu savo sielą atidavė. 
Programa nebuvo trumpa, bet 
tuo niekas nesiskundė. O pasi
baigus girdėjosi sakant “Dar 
tokio koncerto neturėjom”. Dar 
kiti sakė “Pilki keliai” ašaras 
išspaudė.

Apie tris vai. trukusių progra
mą atliko Varpo choras, solistė 
G. čapkauskienė, sol. V. Veri- 
kaitis, dirigentai — muzikai St.

Arabo ūkininko didžiausias turtas yra avys ir ožkos. Jam tolinti net* 
džios rūpesčiai apie karą su Izraeliu.

Dr. Julija Vilinskaitė 
chirurgė ir profesorė

Nuo komunistų raudonojo ma
ro pabėgusieji lietuviai, pažen
klinti “DP” prievardžiu, džiau
giasi Naujajame Pasaulyje ra
dę ramią, laisvą ir palankią užuo
vėją sau tarpti ir piktų okupan
tų apsėstai tėvynei Lietuvai pa
gal išgales gelbėti. Bet gali 
džiaugtis ir Naujasis Pasaulis 
lietuvių tremtiniams ir pabėgė
liams savo vartus atkėlęs — kiek 
talentingų jėgų įvairiausiose 
darbo ir kūrybos -srityse Jung
tinės Amerikos Valstybės iš 
naujųjų ateivių lietuvių laimė
jo. _

Turint galvoje I>r. Sauliaus ši- 
moliūno, kurs-laikas Naujieno
se vadamą nepaprastai svarbią 
informacinę skiltį apie lietuvius 
mokslo pasaulyje, kiek dar to
kių neįkainuojamų jėgų veikia 
Amerikos labui patiems lietu
viams nežinomų. Bendram la
bui, o lietuvybės labui ypatin
gai, kviečiame tautiečius apie 
įvairiose srityse iškilusius lie
tuvius intelektualus bei profesio
nalus būtinai savąją spaudą pa
informuoti. Žemiau, perspaus

dinamas vertingas pranešimas 
apie talentingųriietuvaitę medi
kę Juliją Vilinskaitę: J. Pr.

Connecticut universiteto žur
nalas “The Connecticut Alum
nus” kovo mėnesio numeryje pa
skyrė net šešiomis nuotrauko-

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI R PAAIŠKINIMAI, 
rjZWENA DIENA B0TIN1 KRIKŠČIONIUI

Ii Riteles pilnumo burna kalba. Geras žmogus ii gero širdies iždo

KŠŪ0N1U1

Mat. 12:34, 35.

Todėl pirmiausia turime daboti savo širdį, žiūrėti, kad jos palinkimai 
ir pasielgimai būtų duot: valiai dieviškos malonės, kad visi tiesos ir teisin
gumo principai turėtų vietos mūsų širdyje; kad teisybė, mielaširdystė, lab- 
daringumas, broliškas malonumas, mandagumas, meilė, tikėjimas, ramumas, 
susilaikymas, augšėiausias Dievo ir Kristaus godojimas ir karštas mylėjimas 
visokios šventumo skaistybės, būtų tvirtai nustatytas ir valdytų visus mūsų

Kristus pasakė, kad jis įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
riešam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris- 
bažnyčia. I visus šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
Utėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
kyšite takte adresu: F. Zavtot, 3715 W. 66th SU Chicago, Illinois 60629

•V. RABTO TYRINCTOJAI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
*»Z 2533 W. 71st Street

Telef.: GBovehill 6-2345-G

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

3464 WEST Tlet STREET
Ofiso tel6f.: HEmlock 4-2123
Redd. tolaf~ Glbson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl; 
valandos skambinti telef. HE 4-2123 | 
Jei neatsiliepia, tai telef. Gi 8-6195 Į

P. ŠILEIKIS, 0. P.98 ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban

ta dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch SopporH) ir t. t

VaL: 9—4 ir 6—8. SeJtadieniais 9—1
2850 West 63rd St„ Chicago, UI. 60629

Telef.: PRaaųaet 65084

-i T
Sffiši

F* H"**
NAWfCNA^

Gailevičius ir A. Ambrozaitis, 
akompaniatoriai D. Viskontie- 
nė ir J. Go vedas.

Nors koncertas buvo sukaktu
vinis, bet kalbų nebuvo, be pir
mininko J. Račio padėkos žo
džio, kuriame jis pasakė, kad 
šios šventės kalba — buvo dai
na. O chorui padėka buvo gė
lės, nes scenoj jų buvo daugy
bė, o publika nepašykštėjo ka
tučių.

Matomai Varpui “skolingi” 
jaučiasi ir kiti. Kovo 18 d. savo 
rezidencijoj visam chorui pri
ėmimą suruošė p. Strazdai. P. 
Strazdai man asmeniškai nepa
žįstami, bet J. Strazdas yra vie
nas iš choro krikšto tėvų — 
globėjų, ir šiaip Toronto visuo
menėj dažnai girdimas. Sako
ma, priėmime dalyvavo nemažai 
ir jaunimo, o tas ir svarbiausio 
choro gyvybei palaikyti.

Balandžio mėn. 28 d. Varpas 
ruošia akademiją — vaišes To
ronto naujuose liet, namuose. 
Tad atsidėkodami chorui už pa
siaukojimą, už jo indėlį savo 
darbu musų tėvąi žemei, mes pa
klauskime, kur choras nėra dai
na uęs? Padėkime Varpui pa
baigti atšvęsti savo gimtadienį 
gausiu atsilankymu bal. 28 d., 
tuo įrodydami, kad mūsų širdys 
dar plaka lietuviškai, kad ta “ži
la iš lietuvio sielos sidabro nu-, 
kalta mūs daina” dar mums daug j 
ką sako.,,.- Izabelė

mis paįvairintus keturis pusla
pius jaunai 34 metų chirurgei 
dr. Julijai Vilinskaitei. Straips
nį parašė redakcijos narė Ka
ren A. Grava. Jis pavadintas 
“Dr. Julija Vilinskaitė — ryž
tinga moteris vyrų darbo srity
je”.

Vilinskaitė gimusi Lietuvoje 
1938 m., iš kur tėvai pabėgo, 
kai komunistai veržėsi į Lietu
vą. Su tėvais atvyko į JAV. 
Nuėjusi į pradžios mokyklą, ne
mokėjo angliškai susikalbėti su 
kitais vaikais, bet šie buvę jai 
nepaprastai draugiški. Jų tėvai 
ją pasikviesdavę į namus.

Labai gerai baigusi aukštes
niąją Hartfordo mokyklą, gavo 
stipendiją ir 1960 m. baigė 

i Hartfordo universiteto chemijos 
-zoologijos skyrių. Vėl gavusi 
stipendiją, įstojo į Phidadelphi- 
jos moterų medicinos kolegiją, 
kurią baigė taip pat labai gerai. 
Vž' patologhrius ’tyrimus gavo 
Baucho-Lombo medalį ir Shear- 
do-Sanfordo žymenį.

George Washington© univer-: 
siteto ligoninėje atlikusi priva
lomą praktiką, dr. J. Vilinskai
tė pradėjo dirbti Hartfordo li
goninėje ir Veteranų ligoninė
je East Orange, N. J.

Jos širdį traukė chirurgija. 
Atlikus nustatyta praktiką ir 
išlaikius reikalingus egzaminus, 
dr. J. Viiinskartei buvo suteik
tas chirurgės vardas. Dabar ji 
sėkmingai daro beveik visų rū
šių operacijas daugiausia ve
teranų ligoninėje Newingtone. 
Be to, ji operuoja McCook ir 
Hartfordo ligoninėse.

Dr. J. Vilinskaitė ne tik ope
ruoja ligonius, bei ji yra chirur
gijos profesoriaus asistentė, 
skaito studentams paskaitas ir 
vykdo mokslinius tyrimus pa
tologinės fiziologijos, plaučių 
kvėpavimo ir kitose srityse. K.

PAVYDI DAKTARIENĖ
— Čia kalba Sofia Lorėn. Pra

šyčiau, kad daktaras tuč tt»- 
jau ateitų pas mane. Mano šu
niukas labai sunegalavo.

Momentas tylos. Po te, ve
terinarijos gydytoje žmona at
sakė: , j

— Gaila, bet mano vyras gy
do išimti uai tik kates.

SUSttINKBlį- Į

PRANEŠIMAI

— Žamaiči? Kultūra* Klote eilims 
narių susirinkimas įvyks trečiadienį, 
balandžio 18 d. 700 vai. vak. Holly
wood salėje. 2417 W 43rd St. Nariai 
kviečiami aptarti klube reikalus, ka
rių yra daug, taipgi laikas užsimokėti) 
nario mokesti. Po susirinkamo bus 
vaišės. t

Rožė DicHpalvis, rast.

— Humteldt Parko Lietuvi? Klubo 
mėnesinis narių susirinkimas įvyks! 
balandžio mėn. 18 (L. teečiadieni. 
12:15 vai. po pietų Alntera Simons į 
parkelio svetainėje. 1640 N. Drake! 
Ave., pirmame aukšte. 103 kambary
je. Nariai ir narės prašomi laiku at
vykti ir atsivesti kandidatu istoflimuil 
i mūsų klubą. Pe susirinkimo busi! 
kuklios vaišės.

W. Mankus, rast

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

MAŽHKAsEVANS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ. LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

. . .. • i,

TeL: YArda 7-1741 - 1742 •

' 4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas: LAfayette 3-9440

MODLK^teKUS AiK-CONiMTiONED KOPLYČIOS

NARIAI
Chicagos
Lietuvių

Direktorių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

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

BUTKUS - VASATTIS
1446 So. 50th Avė., 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
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpnbtic 7-1213
23H WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672
1W28 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, IB. 974-4410

P. J. RIDIKAS
3354 Eg. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911
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Plėšikai — žiaurūs žudikai
Ketvirtadienio naktį savo 

apartmente, 4807 So. Green
wood avenue, buvo plėšikų su
raišioti ir užrištęmis akimis ir 
burmis nušauti 31 metų amžiaus 
vyras John Fields ir 21 m. žmo
na Alveta, Illinojaus Technologi
jos instituto studentė. Butas 
apiplėštas ir daiktai kambariuo
se išmėtyti, žudikai išeidami 
paliko garsiai grojantį radiją ir 
atviras duris.

Elektros kėdė grįžta
Illinojaus seimas priėmė du 

Įstatymus, kuriais už kai ku
rias žmogžudystes priteisiama 
arba automatiškai skiriama 
mirties bausmė. Visi įstatymai 
pasiųsti scvatui, kurs tačiau 
dar nieko nepadarė.

Pirmuoju įstatymu, priimtu 
91 balsu prieš 37 balsus, jury 
gali nutarti mirties bausmę už

Sharon McKinley iš Pekin, III., labai nustebo, kai kėgliuoįant vienas 
kėglis skilo per pusę nuo palyginti nestipraus smūgio.

_____j i Wwl u r 
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

SECRETARY
for lui Salle St. law firm. Good 
skills. Salary commensurate 

with ability.
Mrs. CONNOLLY 

CE 6-9290

HELP WANTED — MALI 
Darbininkų Reiki*

DEPENDABLE MAID
To serve one woman adult. Other 
help employed. North Lake Shore 
Drive Apt. Own Room. Top Wages 
and home for right person. Recent 

References. English necessary.
Write A. F. Box 807

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

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS 

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

WHEELER COMPANY
224 W. HURON ST. 

Tel. SU 7-1156

TEKINTOJAI VARSTOTUOSE
Vadovaujanti valcuotų skardų dirb
tuvė turi darbo tekintojams varsto
tuose antroje pamainoje nuo 3 po p. 
iki 11 vai. vak. Dirbame karbido 
grąžtais. Progresuojanti bendrovė. 
Didelis atlyginimas, nuolatinis dar
bas, viršlaikis. Pakeliamas atlygini
mas pagal gabumus. Nemokama ap- 
drauda ir pensijų planas. Apmoka
mos atostogos ir šventės. Modernūs 
Įrankiai. Puikios darbo sąlygos. Vė

sinamas Įrankių kambarys.
Kreiptis asmeniškai i samdymo ofisą:

TEMPEL.
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

GENERAL OFFICE
Experienced biller typist. Take charge 
tvpe. Phone orders, billing, light 
bookkeeping for small advertising 

sign company.
Salary open. 

726-0227 
630 W. ADAMS 

4th floor.

SAWGRINDER
Carbide experience helpful, but not 
necessary, will train. Hospital insu
rance. 40 hour week. Good wages.

Call 489- 3342
Bet. 11 A. M. — 3 P. M.

Ask for GEORGE

REAL ESTATE.
REAL ESTATE FOR SALE ‘ I REAL ESTATE FOR SALE 

Namai, Žemė — Pardavimui Namai, Žeme — Perdavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1M0KEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
penus KAZA.NAUSKAS. Pretidraui

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ VALDYMAS — NOT ARIAT A S — VERTIMAI

plSŲ fttšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA |

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

šešias žmogžudystės kategori
jas, būtent už nužudymą poli
cininko arba gaisrininko; už 
nužudymą pagal susitarimą, už 
nužudymą asmens dalyvaujan
čio viešame pasirodyme, už nu
žudymą kalėjimo sargo arba 
už pagrobimą žmogaus ar lėk
tuvo.

Priimtu papildymu, mirties 
bausmė automatiškai skiriama 
už nusikaltimą antrą kartą, bet 
neskiriama už pirmą kartą.

Antruoju įstatymu, jury’ 
sprendžia du kartu; pirma nu
sprendžia ar asmuo kaltas ar 
nekaltas, antrą kartą susi
renka, jei asmuo kaltas, ar 
jam paskirti mirties bausmę.

Nuteistasis gali jury sprendi
mą apeliuoti Illinois aukškiau- 
siam teismui. Tas įstatymas 
priimtas 90 balsų prieš 38-nis.

Speckas laimėjo patogumą
Astuonių gailestingųjų se

selių žudikas Richard Speck, 
kurs 1966 metais įlindęs į 
slaugių studenčių bendrabutį 
Chicagoje nužudė astuonias 
studentes, buvo nuteistas mir
ties bausme ir buvo laikomas 
Illinojaus valstybiniame kalė
jime Chester, jo prašymu per
keltas į Stateville kalėjimą.

>f-eck skundėsi, kad Chester 
kalėjime su kaliniais jis nega
lįs sugyventi ir net grasinta 
prieš jo gyvybę. Stateville ka
lėjime jis paskirtas dažytoju h- 
ten jam nereiėksią. maišyti su 
kitais kaliniais.

Ar gubernatoriui seksis 
sukliudyti “Crosstown”?
Susirėmimas tarp Illinojaus 

gubernatoriaus Walker, kurį 
remia tūkstančiai Chicagos gy
ventojų ir Illinojaus legislatu
res pirmininko Blair, kurį re
mia stambieji biznieriai, pra
deda įgauti tempą.

SECRETARY - LEGAL
Girl needed immediately for dicta-
phone, typing, preferably shorthand. 

Good salary. 
Pleasant loop office.

782-4250

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkų <r Darbininkių

KEY PUNCH OPERATOR
1 year experience Alpha Nume
ric key punching on IBM 029 

or 5496.
Lincolnwood location.

Call personnel 677-7400

ĮRANKIŲ IR GRĄŽTŲ TEKINTOJAI 
Vadovaujanti valcuotų skardų dirbtu
vė turi darbo Įrankių ir grąžtų tekin
tojams antroje pamainoje nuo 3 p. p. 
iki 11 vai. vakaro. Teks dirbti karbi
do grąžtais. Progresyvi bendrovė. Di
delis atlyginimas, nuolatinis darbas, 
viršlaikis. Pakeliamas atlyginimas 
pagal gabumus. Nemokama apdrauda 
ir pensijų planas. Apmokamos atos
togos ir šventės. Modernūs įrankiai. 
Puikios darbo sąlygos. Vėsinamas 

įrankių kambarys.
Kreipkitės asmeniškai i samdymo 

ofisą:

TEMPEL
STEEL COMPANY

1925 Bryn Mawr Ave.
Call — 271-8100

PIGIAI PARDUODAMAS medinis pa
jamų namas Marquette Parke. Po 6 

vai. vakaro telefonuoti 434-9583.

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO
JAMO TURTO PIRKIMAS - PAR- 

PARDAVIMAS.
SAVININKAS PARDUODA 5^ kamb. 
mūrini bungalow su 2 miegamais ir 2 
masinu garažu prie 68-tos ir Campbell 

už virš $20,000. Tel. 436-5392.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

metu pastebėtos Dlinojuie ir 
Missouri “skraidančios lėkš
tės” ir kad esą pasiseku net nu
fotografuoti, atsakė, kad deja, 
foto nuotraukos nenusiseku-

FOLEY SAW FILERS

Model F61 only. New or used. 
489-3342,

11 A. M. — 3 P. M.
Ask for GEORGE

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas, 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo- 
I nios. Įrengtas sausas beismontas, nau- 
Ijas gazu šildymas, aliuminijaus lan
gai, garažas. Greit galima užimti, arti

GEROS DOVANOS
ŠIOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik -------------- $3.00
Minkštais viršeliais tik —______________________ $2.00

Dr. A. J. Gusson — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europą įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik _____________________________________~_____ $1.50
Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čeki arba 

money orderį.

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

“Aš esu priešingas Crosstown sios. Illinojuj toks neatpažin- 
greitkelio statybai”, pareiškė tas objektas (UFO) matytas 
gubernatorius Walker”, ir te- vasario 21 d. naktį kabant ąpie 
gul dėl to niekas neabejoja. 1500 pėdu viršum transforma-

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Hgų metų patyrimas.

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

, ------------

Pirmininkas Blair lošia blo
giausios rūšies politiką — jis 
žaidžia likimu tūkstančių žmo
nių, gyvenančių ir dirbančių 
toje srityje” (per kurią greit
kelis planuojamas statyti). 
Tatai reikštų, kad tie žmonės 
turės apleisti savo namus ir iš
sikraustyti. Tai yra grubus ne
siskaitymas su žmonėmis”, pa
sakė jis.

Blair, kurio planus šiltai re
mia miesto-meras Daley, į 
gub. Walkerio pareiškimus at
sakė: “Vienintelis kelias elg
tis su obstruktorium yra tai to
ki visiškai aplenkt”. Greitkelio

toriu stoties Murphvsboro, Jac
kson apskrityje. Objektas kai
taliojęs keturias skaisčias švie
sas, bet kai stoties superinten
dentas įbėgės vidun prie tele
fono, “lėkštė” pranykusi. Mė
nesi vėliau panašu ar tąpatį ob
jektą matė visas krepšinio spor
tininkų būrvs Piedmonte, Mis
souri. UFO pastebėtas beka
bąs viršum medžių ir išgąsdin
tus sportininkus paginęs per 
kokias 40 pėdų staiga prany
kęs. <

MACHINISTS
< BENCH

Job shop assembling and erecting ma
chinery. 5 yrs. min. exp. req. Have 
own tools. Work from prints. Bene

fits. permanent. 
Apnlv 8:30—3:30. 

STANDARD PROCESS CORP. 
2704 W. ROSCOE ST.

WOODWORKING FOREMAN
Exnerienced man with knowledge of 
saws and wood. Furniture background 

heln^ul but . not necessary.
STYLEMASTER FURNITURE 

3640 So. KFDZIE 
254-8585

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

/—■ 1 -. . . . . . . . . . . .
A. & L. INSURANCE & REALTY

A. LAUKAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange įstaigoj)
Pigūs automobiliu draudimai

mūsų ofiso. $19,500.
8 KAMBARIŲ architekto moderni 

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

2 BUTŲ PUIKUS MŪRAS. Arti 
mūšų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30.000.

1% AUKŠTO MŪRAS. 2 butai — 
5% ir 4Vž kambarių. Karpetai. Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
Kedzie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

I 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.

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

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 metų

NESUMUŠTAS REKORDASĮ
Sporto rekorduose yra mini-

SPRING-MAKERS
4 slide set un men and machme oue- 
nafonę nee^er] for our Evanston 
location. These are permanant nosi- 

t’onq with nvprtimo and henofifs
A. G KR4TC MANUTFAr'TTTPTNTC: pQ 

1235 DHDGE AVE FVanSTON 
764-1822 or 869-6117

šalininkai įsitikinę, kad pavyks mas Stan. Giratis iš Wash ing-

M. A. š I M K U S 
Real Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE 

4259 S. Maplewood. Tel. 254-7450 
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Avė. 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

mūras. Cent, oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas. baras. 1% vonios. 40’ lo-
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

gu- tono kolegijos Maryland valsti- 
joje. 1929 m. jis žaidė tos ko
legijos krepšinio komandoje ir 
laimėjo 5 aikštės taškus laike 
59 sekundžių.

TOOL AND DIE MAKER
Wifh isemo exnerienco in nrnvrocsivo 
T»ies. Fvn. set-nn imn for 'P-mch 
r,roS<! Dent Small nlanf in Addison 
Top wages & Ins naid vacation +

CALL 543-8763

A. TVER AS 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: RBpubllc 7-1941

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

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

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago. Bl. 60609. Tel.: VI 7-3447

TRUMPAI

— LT? Marquette Parko apy
linkės valdvba, susitarusi su. 

autorium

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. Ved. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas, gražiai 

įrištas, 431 psl. ------ --- --------------------------------- $7.50
Prof. Vad. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO- 

RIJA, I dalis. 208 psl., įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — $2.00; II 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. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl. $5.50
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais. ------------------------------------------------------- $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl.--------------------- -------- — $3.00
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. _______________ __ ------------------------ $1.00
S. Michelsonas, 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,

ežeras
nuostolių pulk. K. Ališausku,

“Kovos dėl Lietuvos nepriklau
som vbės”. užsakė 31 tos kny
gos egzempliorius vietoj dova
nos vietinės Kristijono Donelai
čio Aukštesnėsės Mokvklos abi-
turientams ju mokvklos baigi-

1739 S. Halsted St, Chicago, HL 60608. — Tel. HA 1-6100
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baisiai
šiuo

legaliais manevrais apeiti 
bernatoriaus “obstrukciją”.

Prašo leisti nužeminti 
Michigan ežero vandenį 
Chicagos meras Daley nuvy

kęs į Washingtoną paprašė J 
Kongresą leisti nužeminti Mi 
chigano ežero vandens lygį, 
kadangi dėl labai aukštai pa
kilusio vandens lygio, 
miestui jau padarė
daugiau kaip už 12 milijonų 
dolerių. Meras prašo kongre
so vietoje dabar nuleidžiamų 
į Illinojaus kanalus 3,200 ku
binių pėdu vandens kas sekun
dę leisti po 10,000 kubinių pė
dų.

“Ežero vanduo yra
pakilęs”, pareiškė meras, 
metu vanduo yra 38 inčais aukš 
čiau normos, o Armijos inži
nierių Korpusas tvirtina, kad 
iki liepos mėnesio vanduo pa
kils iki 16 inčų aukščiau nor
mos”.

Nepaprastas Michigano van
dens pakilimas ypač darosi 
nuostolingas Indianos “San- 
dūnams”, kur nemažai ir lie
tuvių dėl to nukentėjo.

mo proga. Mokyklos direkto
rius Julius širką visai pritarė, 
kad tokia knvga abiturientams
būtų viena iš tinkamiausių.

O “lėkštės” skraido

— Adomas ['sėlis ir Stasys 
Grigaravičius, LB Marquette 
Parko apvl. valdybos nariai, 
rūpinasi kuo greičiausiai suda
ryti vietos registruotų lietuvių 
sąrašus, labiausia ’remdamiesi 
kartoteka, nes tie sarašai tu
rės būti perduoti JAV LB Ta
rybos rinkimų komisijai, ir 
bus pagrindu apylinkės bal
suotojų. Rinkimai įvyks gegu
žės 19 — 2D dienomis visoje 
Amerikoje.Northwestern universiteto

astronomijos profesorius Dr,1 —Arūnas Dagys iš Gage Par- 
J. Allen Hynek į Kevin Krugo ko apylinkės baigė matemati- 
iš Schaumburgo paklausimą, kos mokslus magistro laipsniu 
ar tiesa, kad paskutiniuoju Illinois u-to Circle campus.

— Sol. Gina Čavkauskienė i§ 
Monfrealio atwko i Chicaffos 
Lietuviu Oneros statomos “Car
men” paskutines repeticiias. 
Ansistoio pas savo paraniionus 
Sofija ir Vytaute Ripskius 
Evergreen Parko apylinkėje.

— Janet Janulytė iš Reverb’ 
anvlinkės vra Illinois universi
teto Normal — Rloomingtone 
garbės studentų sąrašuose.

— Ponia Zuzana Puiris iš 
Marquette Parko apylinkės at
siliepė i Naujienų paskelbtą 
nauju skaitvtoju vaju ir užsi
sakė Naujienas vieneriems me
tams.

— Antanas Urbaitis, East 
Chicago. Ind., kartu su prenu
merata atsiuntė 3 dol. už kalen
dorių.

— Palys Klovas iš Marquette 
Parko apylinkės pratęsdamas 
prenumerata atsiuntė vajui bei 
mašinų fondui 28 dol. Visiems 
aukotojams , naujiems skaity
tojams ir platintojams Vajaus 
komisija nuoširdžiai dėkoja. 
Visus skaitytojus prašo remti 
Naujienas ir daryti pastangų 
suradimui bent po vieną nau
ją skaitytoją. Visi lietuviai yra 
kviečiami užsisakyti Naujie
nas..

BUSINESS CHANCES 
Biznio Progos

DEL SAVININKO MIRTIES 
Bridgeporte ir Marquette Parke ne
brangiai parduodami dvieji namai 
su tavernomis ir visais Įrengimais. 
Informacijoms kreipkitės pas A.

Čepuli, skambinant telefonu 
LA 3-1387 

po 6 Vai. vakaro.

DEL AUKŠTOS KOKYBES KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

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

AL BELEAKUS. Tel. 238-8656

MISCELLANEOUS 
(vairūs Dalykai

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos), 8236 Kean Ave.. Willow 
Springs, m., siūlo nuomoti piknikams 
vietą: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10, liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpjūčio 12—19. Taip pat yra dar 
neišnuomota bet kuriam šeštadieniui.

Kaina 60 dol.
Reikia įnešti 20 dol. rankpinigių. 

Tel. 839-9584

♦ Onutės Konkulevičienės ir 
Broniaus Zabuko importuotų ir 
vietinių gaminių maisto krau
tuvė. 4064 So. Artesian Ave., 
Tel.: 247-7871.

Priimami užsakymai viso
kiems namų gamybos keps
niams, kaip tai: tortai, pyragai
čiai, ruliadai ir visi Velykų 
stalo patiekalai. Su užsakymais 
prašome nesivėluoti. (Pr).

SKAITYK IR KITAM PATARK 
SKAITYTI DEMOKRATINĮ 

DIENRAŠTĮ "NAUJIENAS*

Federalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 

I N C O ME 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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

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

TEL. — 776-5888
Anicetos Garbačleuskas, sav.

•NAUJIENOS’ KIEKVIENO 

LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS




