
NAUJUMO*

Ootr Oof Million Lithuanian In The United Statot
(Jr.

VOL. LV 187

Debesuotas, gali lyti
Saulė teka 5:50; leidžiasi 7:59

1730 So. Halrted Street, Chicago. HL 0OfO6 
HA/market 1 • 6100

TŽn Firtt ml GntttnĮ Lithtmm Dnity in AwriJ

Library of Congress’ 
Periodical Division 
Washington. t?. Č. 20?40

IŠ VISO PASAULIO Automobilių laužas

If

SHOWERS

ratdienis, Rugpiūčio-August 9 d., 1973 m. Kaina 15cChicago, DI.

WASHINGTONAS. — Maryland© federaliniai prokurorai, 
padedami viceprezidento vieno bičiulio ir buvusio padėjėjo, nar
plioja tris tardymo vadas kvotoje dėl įtarimo, kad kontraktoriai 
davę kyšių ir mokėję jam pelno procentų. Viena prielaida sako, 
kad Agnew gaudavęs po $1,000 savaitėje, kai jis buvo Baltimorės 
apskrities pareigūnas (1962—1966) ir Maryland© gubernatorius 
(1967—1969). Tariama, kad mokėjimus jis galėjęs gauti dar ir 
tapęs viceprezidentu. Prokurorai taip pat turi informaciją, kad 
vienas kontraktorius vienu kartu sumokėjęs $50,000 gyvais pini
gais 1970 ar 1971 metais už praeities ir busimąsias paslaugas.

Kvotėjai taip pat tikrina in
formaciją, kad Agnew kampani
jos pagrindiniai organizatoriai 
reikalavę duoklių iš kontrakto- 
rių, pažadėdami valstijos ir fe- 
deralinių kontraktų. Pasak vie
no informatoriaus, duotieji pini
gai galėję būti ko gero panau
doti asmeniniams, o ne politi
niams Agnew reikalams.

Kad Agnew buvę mokama po 
$1,000 savaitėje, liudija Jerome 
B. Wolffas, Baltimorės apskri
ties kontraktorius, vicepreziden
to bičiulis ir buvęs jo padėjėjas. 
Wolffas buvo Maryland© valsti
jos kelių komisijonierius ir pa
dėjėjas viceprezidento įstaigoje 
1969 m.

J. E. Greinerio kompanijai 
1967 m. buvo atiduotas $130 mi
lijonų kontraktas pastatyti Che
sapeake įlankos tiltą, kuris ne
seniai atidarytas. Tą-kontraktą 
gauti padėjo J. B. Wolffas. Įše-^ 
jęs iš viceprezidento įstaigos, jis 
nuėjo tarnauti Greinerio kompa
nijoje. Birželio mėnesį Knighto 
laikraščiai rašė, kad Wolffas des
peratiškai ieškąs imuniteto nuo 
teismo ir galįs įvelti Agnew. Tos 
garantijos Wolffas negavęs, bet 
JAV distrikto prokuroras G. 
Beallas pažadėjęs atsižvelgti į 
jo kooperavimą, jei jam bus iš
kelta byla.

Remdamasis Wolffo išpasako- 
jimu ir kita kvotėjų surinkta in
formacija, prieš savaitę Beallas 
pranešė laišku Anew, kad jis yra 
pasidaręs “taikiniu” prisieku
siųjų teismui. Laišką patikrino 
teisingumo departamentas, prieš 
jį įteikiant Agnew.

Įtarimai prieš Agnew tebėra ne
įrodyti ir remiasi tik Wolffo ir 
kitų žodžiais, kuriems gali būti 
keliamos bylos. Tačiau teisin
gumo departamento šaltiniai tei
gia, kad Beallas nebūtų siuntęs 
laiško Agnew, jei įrodymai ne
būtų stiprūs ir įtikinami.

Gynybai Agnew turi pasisam
dęs du naujorkiškius kriminali
nius advokatus. Į senesnių metų 
Agnew veiklą gilintis gina įsise
nėjimo teisė. Užtat manoma, 
kad dabartinė kvota liečia vice-» 
prezidento veiklos paskesnius 
metus.

Karo nusikaltėlė 
grąžinta Vokietijai
NEW YORKAS. — šiomis 

dienomis buvo grąžinta į Vo
kietiją Mrs. Hermine Byan, 53 
metų amžiaus, kuri ištekėjusi 
už amerikiečio 1961 metais imi
gravo į JAV ir per 10 metų iš
gyveno New Yorke. Ji buvo sar
gų prievaizda nacių kacetuose 
pirma Ravensbruke, vėliau Maj- 
daneke, Lenkijoje.

Ji kaltinama žiaurumu," kali
nių kankinimu ir žudymu. Vo
kietijoj jai gresia viso amžiaus 
kalėjimas, o Lenkijoje mirties 
bausmė.

CAIRO, Egiptas. — Iš politi
nių sluoksnių patirta, kad tarp 
Egipto ir Libijos Tripolio mies
te vyksta pasitarimai, kokios 
kokios rūšies sąjunga tarp tų 
dviejų kraštų turėtų būti ir nuo 
kada j’i turėtų pradėti galioti. Li
bija nori jau rugsėjo mėnesį, bet 
egiptiečiai yra atsargesni ir no
ri liberališkesnės santvarkos, kai 
libiečiai reikalauja Islamo reli
ginius įstatymus griežtai taikin
ti visoms gyvenimo formoms.

ANCHORAGE, Aliaska. — 
čia buvo teismo nubaustas $20,- 
000 pabauda vieno Pietų Korė
jos žvejų laivo kapitonas Lee 
Nyong Sik už žvejojimą Jungti
nių Valstybių vandenyse. Kartu 
su pabaudomis laivo Dong Bang 
kompanijai, Pietų Korėja turės 
sumokėti JAV apie $100,000.

BANGKOKAS, Tailandas, jj bėję reikalauja griežtos, prieš- 
A. V. agrikultūros departamen- j britiškos linijos. Kova gali būti 
tas davė $90,000 Kasetsarto uni- j vedama žodžiais arba diplomati- 
versitetui, kad pradėtų studijuo- nia^s žygiais.
ti, kokius pasėlius vietoj e opiu- į. Londoną pasiekė gandai, kad 
mo galėtų su nauda sau augin- isPanai ketina atsisakyti diplo- 
ti šiaurės tailandiečiai. Kai ku-, ma-binių švelnybių ir virš Gi- 
rie ligšioliniai opiumo auginto- braltaro aerodromo iškabinti už- 
jai pradėjo kultyvuoti vynuoges ^varos balionus, kurie padarytų 
ir obuolius.

LIMA, Peru. — Miesto centro 
aikštėje masinėje ceremonijoje'sįsiekti su pasauliu, nes žemės 
kartu buvo sutuoktos 134 jauna- kelius Ispanija jau seniai užda- 
vedžių poros. Tokias masines rė.
vedybas suruošė pati miesto vai-1 Britai nebus linkę Gibraltaro 
dyba, norėdama legalizuoti dau- perleisti Ispanijai, kol šios uolos 
gelį poromis gyvenančių be san- 29,000 gyventojų įstaigoms va- 
tuokos. Daugelio porų vestuvė- (dovauti renka tokius pareigūnus, 
se dalyvavo ir jų vaikai.

HAIFA, Izraelis. -— Jūrinin- ■ Pa^^Ų- 
kų streikas išsiplėtė po visą Iz
raelį, apimdamas daugiau kaip 
100 laivų. Izraelio jūrininkų uni
ja įsakė visiems jūrose tebešau
tiems savo nariams, kad jų lai
vams pasiekus bet kokį uostą 
tuojau pradėtų streiką ir atsi
sakytų laivus iškrauti ir pakrau
ti. Unija reikalauja naujo kon
trakto su algų pakėlimu. , . ,

MASKVA. — Tass pranešimu gnf 
dėl nepaprastu liūčių pietiniame 
Sibire, Ulan Ude miestui aptvi- 
nus teko skubiai evakuoti 20,000 
gyventojų ir šimtus tūkstančių 
gyvulių. Geros organizacijos dė
ka, gyvybėmis aukų nebuvę. Vi
tim ir Selega upės .ir Baikalo 
ežero sritis esą patvinę, bet van
duo pradedąs stabilizuotis.

SANTIAGO, Čilė. — Teroris
tai dinamitavo gazolino laidus į 
pietus nuo Santiago, sužeisdami liner parsivežė keletą iš kinų 
mažiausiai 11 asmenų, sugriau- gautų gimdymo kontrolės prie- 
dami keletą namų ir užmušdami nlonių pavyzdžių. Iš savo pusės 
ūkininkams šimtus gyvulių. San Dr. Berliner nuvežė kinams Ame 
Fernando, apie 155 mylias nuo rikos moterų vartojamų kontra- 
sostinės, dinamitu susprogdinti cepcijos pavyzdžių, kuriuos de- 
8 colių gazolino laidų vamzdžiai monstravo kinų mokslininkams 
ir pašautas vienas farmos dar- ir valdininkams. Jis tiki, kad 
bininkas. Streikas prasidėjo mokslininkai išras būdus kaip 
protestu kam valdžia atsisakė iš bendromis pastangomis bus ga- 
naujo samdyti 97 angliakasius, lirh'a kontroliuoti žmonių prie- 
dalyvavusius “yakaute”;V ■' 4 atfglį.' * ’ ' ■- *

Turizmo malonumai. Autobusui Romos gatvėj# sugedus, juo važiavę turistai ir savanoriai pra
eiviai perima autobuso motoro pareigas...

Varžybos dėl

LONDONAS. — Gibraltarą 
valdo anglai. Pretenzijų į jį turi 
ispanai. Atrodo, kad rudenį Gi
braltaro nuosavybės klausimas 
iškilsaštresne forma. Mat, nau- 

oro susisiekimą nebeįmanomą. 
O aerodromas bėra vienintelė 
spraga, per kurią britai gali sū

kurie nori, kad dabartinė būklė

I Naują puolimą Ispanija pra
dėjo Jungtinėse Tautose, pasiųs
dama notą generaliniam sekre
toriui Kurtui Waldheimui, skųs
damasi, kad Britanija nevykdo 
ankstesnės - JT rezoliucijos — 
pradėti derybos esu Ispanija dėl 
Gibraltaro “dekolonizavimo”. 
Notoje priduriama, kad Ispani
ja turėsianti imtis “tolesnių žy- 

t”, jei Britanija ir toliau ne
paisysianti JT reikalavimo.

Žemieji rūmai remia vyriau
sybę, kad neverta pradėti de
rybų, kol to nereikalauja Gibral
taro balsuotojai. Gibraltarą bri
tai valdo, nuo 1704 metų, kai bri
tų ir 'olandų jungtiniai laivynai 
jį atėmė iš Ispanijos.

S AN (FLANCISCO. — Grįžęs 
su savo žmona, anatomijos pro
fesorė, iš Kinijos Dr. David Ber-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
O Dean Ruskas, ilgus metus 

tvarkęs JAV užsienio reikalus, 
guli Mayo klinikoje. Jam bus 
taisoma arterija, kuri nepajėgia 
stumti kraujo j širdį.
• Sen. Ervinas paskelbė vie- 

tergate komitetui. Komiteto na
riai susirinks tiktai ateinančio 
mėnesio pradžioje. Nemanoma, 
kad vedamas apklausinėjimas 
bus toliau rodomas televizijoje. 
Komiteto advokatai ir specialis
tai studijuoja svarbesniu liudi
ninku parodymus, kad (galėtų 
pasiūlyti patraukti juos teisman.

•Prezidentas Niksonas ruo
šia krašto gyventojams kalbą, 
kurioje jis rengiasi panagrinėti 
ir pasiaiškinti dėl kelių preziden
tui ir jo vyriausybei metamų ne
pagrįstų kaltinimų.
• Sekretorius Williamas F. 

Rogersas pareiškė, kad jis neis 
į aukščiausiąjį teismą nebus JAV 
ambasadorium bet kurioje vals
tybėje. Leidžiami gandai, kad 
valstybės sekretoriaus vietą už
ims Dr. H. Kissingeris. Tuo tar
pu sekretorius Rogersas nesiren
gia trauktis ir nemano užimti 
jam ruošiamų tarnybų.
• Bostone buvo iškelta dar 

viena byla bombardavimams su
stabdyti Kambodijoje. Teismas 
atsisakė bylą spręsti.

Kalėjimo malonumai
MUNCY, Fa...— Frank Zaf- 

fina, 45, nuteistas kalėjimu už 
žmogžudystę, susirado moterų 
pataisos kalėjime už žmogžudys
tę įkalintą Mrs. Susan Feldman, 
25, ir jiedu planuoja apsivesti 
kai tik bus paleisti į laisvę. Zaf- 
fina parolės laukia ateinančiais 
metais, o Susana jau įteikusi 
prašymą ir nesą abejonės kad 
parolę gaus. Jiedu esą paleidžia
mi į kalėjimo kiemą pasivaikš
čioti.

“Poroms yra leista laisvai lau
ke pasivaikščioti gražiame ore. 
žinoma, drausmė yra, bet ne to
kia griežta”, pasakė superinten
dentas Murphy. “O jei Suzana 
ir Frankas vieną kitą bučkį nu
skina, kaip ir kitos susižadėju
sios ir vesti planuojančios poros, 
tai viskas tvarkoje. Visiškai nor
malu ir natūralu”, kalbėjo super- 
intetndentas.

Kiniečiai kursto rytu Europos tautas prieš 
dabartinę sovietų užsienio politiką

MASKVA, Rusija. — Dabartinė Kinija yra imperializmo są
jungininkė, — rašo Rusijos komunistų partijos organas Pravda. 
Dabartinė Kinijos vyriausybė tapo tiesioginis bentdradarbis pačių 
blogiausių imperializmo sluoksnių. Tokius tvirtinimus partijos 
organe daro I. Aleksandrovas, ilgametis sovietų užsienio minis
terijos valdytojas. Pravdos svarbiausias mintis amerikiečiams 
atpapsakoja Michael McGuire, Chicago Tribune korespondentas 
Maskvoje.

Tai buvo pati griežčiausioji 
reakcija į kiniečių nuolat duria
mus dyglius, sako koresponden
tas. Pravda tvirtina, kad dabar
tinė Kinijos valdžia peri intri
gas Vakarų Europoje prieš da
bartinę Sovietų Sąjungos užsie
nio politiką. Kiniečiai pasisakė 
ir prieš sovietų politiką Rytų 
Europos valstybėse. Aleksandro
vas tvirtina, kad dabartinė Kini
jos vyriausybė stengiasi sukel
ti rusams priešingas nuotaikas.

Kiekvieną dieną dabartiniai 
■Kinijos vadai išranda priemones 
Sovietų Sąjungai ir josios drau
gams šmeižti. Kiniečiai stengia
si įvaryti kylį tarp Sovietų Są
jungos ir kitų komunistinių vals
tybių. Paskutin iu metu sovietų

WASHINGTONAS. — John'spaudoje nesimatė tokių aštrių 
Hopkins universiteto mokslinin-' puolimų prieš Pekino vyriausy- 
kai pagamino mašinėlę, kuria bus (bet Aleksandrovo straipsnis 
galima pakrauto širdies mušimui i anksčiau buvusius puolimus at- 
skatinti krūtinėje įdėtas baterė-jnauJ’no- Husams nepatinka ki-

Širdies bateriją 
galima pakrauti

jokios operacijos.

šiuo metu pasaulyje yra apie 
150,000 žmonių, naudojančių pa- 
cemakerius, bet visa bėda yra, ■ nepavyko susitarti su kiniečiais 
kad kas dveji metai tenka ligo- dėl įvairių pasienio nesusipra- 
ninėje operaciniu būdu’tą pace-jtinių. Kiniečiai nesitenkina vien 
makerių iš krūtinės išimti ir iš- j pasieniu, jie nori, kad rusai pa
sekusias baterėjas pakeisti nau-> sitrauktų iš visos eilės teritori
jomis.. John Hopkins pagerin- ju, kurias rusų carai pagrobė ir 
tieji pacemakeriai galės pasi- * dabartinė vyriausybė tebelaiko, 
likti krūtinėje “per daugelį de<-Naujai spausdinami kiniečių že- 
šimtmečių”, juos pakraunant mėlapiai dideles teritorijas, da- 
per krūtinės odą iš'lauko pusės, bar rusų kontroliuojamas, te-

belaiko savomis. Be to, tvirti
nama, kad naujai atmuštas Euro
pos žemėlapis taip yra skirtin
gas. Lietuvą, Latviją ir Estiją 
kiniečiai laiko nepriklausomomis 
valstybėmis, tiktai rusų okupuo
tomis. Kiniečiai nenori pripa
žinti Sovietų Sąjungai tų žemės 
plotų, kuriuos sovietų karo jė- 

' gos pavergė ir sovietų policija 
Iš kasmet surenkamo 8.8 mi- tebelaiko savo žinioje. Tokių že- 

lijonų bonkų kraujo apie ket- mėlapių paruošimą ir paskelbi- 
virtadalis nueina niekais, kadan
gi nesunaudotas transfuzijoms 
kraujas po 3 savaičių skaitomas 
nebetinkančiu naudoti.

Dėl tos pačios netikusios tvar
kos 850 pacientų kasmet miršta 
nuo netikusio kraujo transfuzi- 
jos, o apie 100,000 per kraują 
apsikrečia kepenų liga hepatitis, 
pasakė Dr. Henry Simons, HEW 
asistentas sveikatos reikalams.

Kraujo aikvojimas
WASHINGTONAS. — Svei

katos, švietimo ir šalpos (HEW) 
departamento pranešimu, JAV 
dėl netikusios tvarkos kasmet iš-' 
metama lauk po ^2.2 milijonus 
bonkų sugedusio kraujo.

Čilė nuslopino I
~ , ♦ vai nuneriu ix i uou

SANTJAGAS. —Čilės laivy- (komisija, kuri bandė nustatyti 
nas praneša, kad nuslopino dvie-, tisklias sienas kelios Kinijos 
jų karo laivų ruoštą sąmokslą vietose. Kiniečiai nori atgauti tas 
prieš Allendės vyriausybę. Są- žemes, kurias rusai pagrobė pa
moksle dalyvavusi laivų įgula ir sienio susirėmimų metu. Kelios 
civiliai ekstremistai, kaip pra- smulkmenos Pekino komisijai pa
nešime sakoma. Suimta 30 as-, vyko aptarti, bet patys didieji 
menŲ- klausimai liko neišspręsti. Praei-

Ijiivyno pranešimas rodo, kad tą mėnesį Pekine buvusi sovie- 
kariuomenė tebėra dar vis nėra- tų komisija išvyko atostogų. Ki
mi, nors lojalūs daliniai numal- niečiai bijo, kad Sovietų Sąjun- 
šino tankų pulko sukilimą prie ga, susitarusi su JAV ir Vaka- 
prezidento rūmų birželio 29 d. (rų Europa, permes didesnes ka- 
Tada susirėmime žuvo 20 karių.-ro jėgas į Kinijos pasienį ir ma-

Sąjunga siekianti atomo pagal
ba užvaldyti pasaulį.

- Iki šio meto Sovietų Sąjungai 

mą rusai laiko didžiausiomis in
trigomis prieš Sovietų Sąjungą.

Be Rytų Europos, Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos politika labai 
skiriasi Afrikoje, Artimuose Ry
tuose ir Pietų Amerikoje. Sovie
tų ambasadoriai stengiasi ben
dradarbiauti su pietų Ameri ko- 
je esančiomis vyriausybėmis, 
tuo tarpu komunistinės Kinijos 
atstovai kursto vietos komunis
tus “Kelti revoliuciją”, kaip Le
ninas su Stalinu savo laiku yra 
kurstę. * •

Jau keturi metai Pekine slap
tai posėdžiavo kiniečių ir rusų

CHICAGO. — Dėl blogo kon
trakto miestas, parduodamas į 
laužą senus ir pamestus automo
bilius, turės mažų mažiausiai du 
milijonus dolerių nuostolių.

Chicagos miesto supirkimų 
agentas, pasirašydamas 5 me
tams kontraktą su Illinois Elec
tric Steel korporacija, praleido 
neįrašęs kliauzulės, kad tuo at
veju, jei metalo laužo kainos pa
kils, miestas ’ iš korporacijos 
už jai parduodamą laužą gaus 
aukštesnes kainas. Kontrakte 
kaina visiems penkiems metams 
nustatyta po $7.60 už toną. Pra
ėjo dar tik 18 mėnesių nuo kon
trakto pasirašymo, o metalo lau
žo kaina jau pakilo iki $20 ir 
. daugiau:jjžLtoną.   &

Chicagos mieštas "minėtai Uli- 
nojaus Electric Steel corp. 1971 
metais pardavė 42,175 senus au
tomobilius, o 1972 m. pardavė 
44,858. Vidutiniškas automobi
lio svoris yra pusantros tonos.

Laurence Kaplan, vienas 
stambiausiu laužo brokeriu Vi- 
durvakariuose, pranašauja, kad 
Chicagos miestas dėl savo neti
kusio kontrakto turės dar di
desnius nuostolius, kadangi kai
nų kontrolę nuėmus, metalo lau
žo kainos dar labiau pakils, žur
nalą Iron Age metalo laužo kai
na tonai jau nustatyta $48.

Dabartintis miesto supirkimų 
agentas James Arnold žada ieš
koti legalių patarėjų, kurie pa
gelbėtų surasti priežastį kon
traktui iš naujo rašyti.

pardavinėtojus
ČIKAGA. — Illinojaus valsti

jos pareigūnai išsiuntinėjo pra
nešimus septynioms dešimtims 
žemių už valstijos ribų parda
vinėtojų, kad jie bus kviečiami 
dėl licencijų neišsiėmimo, už ku
rias valstija turi gauti tūkstan
čius dolerių. Trisdešimt firmų, 
pardavinėjančių žemes daugiau
sia pietvakariuose, sumokėjo 
$12,000 iš anksčiau užsilikusių 
mokesčių.

Valstijos žemės pardavinėji
mų skyrius tikrins, ar už valsti
jos ribų žemės pardavinėjančios 
firmos yra finansiškai pajėgios 
ir neprigaudinėja pirkėjų. Viena 
sukčių firma, bankrutavusi pra
ėjusiais metais, Arizonoje iŠpar- 
davinėjo niekam netinkamos že
mės ir sklypų už $6 milijonus su 
viršumi. Devyni šios firmos pa
reigūnai už įvairias suktybes ko
vo mėnesį atsidūrė Phoenixo pri
siekusiųjų teisme.

riausiai lauktu momentu pradės 
ten karo veiksmus, kaip rusai 
jau ne vieną kartą yra padarę.



DR. K. PAUTIENIS

Kas yra ta šienligė, anglis-Jigės priežastis ir jos gydymų, 
kai Hay fever. §ienligė nėra in--Kiek nuošimčių žmonių Amęri- 
fekcinė liga ir dėj to ji nėra už-įkoje kenčia nuo cheminių už
krečiama. Ją sukelia augalų (teršimų, dar statistinių tikslių 
dulkės, šienlige sergąs ligonišfžinių nėra. Tik šaukiama apie 
nei kosėdamas, nei čiaudėda-i taršą per radiją, svarstoma 
mus kito asmens dažniausiai (kongrese, 
neužkrečia, žmogus turįs slo-^čiuose ir 
gą, gripą ar Azijos flu, gali kia, 
užkrėsti kitą asmenį, ir tokių į Taršos 
ligonių reikia saugotis, kadije vįsaį

rašoma daug laikraš- 
vis mažai ką nuvei-

klausimas Anieriko- 
neseniai iškilo, bet 

kalbėdamas ar kosėdamas Pa-.’šienligės klausimas Ameriko- 
suktų savo veidą ne į asmenį,ljau jau seniai keIiainas ir su la 
su kuriuo kalba, bet jo burna liga kovojama nuo seno Prieš 
turi bu.i pasukta į šoną. 400 metų Amerikoje yra įsteig- 

š mljgę sukelia medžių, krū-Įla Amercan Hay Fevęr Asso- 
mu, žolių ir gėlių įjulkės. Taip ęiation, Kovai su šienlige drau- 
pat gali sukelti ir gyvuliu plau-‘3*ia’ kuri kovoja su šienligės 
kų dulkės. Lietuvoje šienligę [atsiradimu, duoda informaci- 
daugiausia sukeldavo pelėsių'jas, kaip nuo jos apsisaugoti, 
grybeliai. Liejuyoje šienligės 
problema būdavo labai men
ka, nes vasaros tenai būdavo 
daug trumpesnės, ir daug ma
žiau dulkių prinokdavo ir la
bai mažai užteršdavo orą.

Čia, Amerikos didmiesčiuo
se, galima matyti labai daug 
tuščių neapstatytų sklypų, kur 
auga ir veisiasi visokios pikt
žolės, kuriu dulkės sukelia 
šienligę. Aš atsimenu, Lietu
vos miestuose, miesteliuose ir 
kaimuose buvo potvarkiai tuš
čiuose sklypuose nupjauti žo
lę, Jkad sunaikinti visokias 
piktžoles, kurios kepki a syęi-. 
kataj. Čia, šitanię laisvės kraš
te, tos tvarkos nėra, nes ne
naudojami p|ętai neprižiiirimi, 
ir piktžolės užteršia orą, ir už 
tai yra labai daug šienlige ser
gančių.

Dabar pakalbėsime, kas tas 
šienligės dulkeles leidžia, ka
da tos šienligės dulkės daugiau
sia kenkia ir'kaip gydytis nuo tikrai žmogus 
tos ligos, šienligė Lietuvoje 
pasitaikydavo labai lengva for
ma. Vaistais buvo . lengvina
mas kosulys, ašarų bėgimas ir 
niežėjimas, buvo

kaip gydytis ir tiria vaistus, ku
rie gali būti geriausi šienligei 
gydyti.

Jau anksti pavasarį, nuo 
kovo mėnesio, ir tojiau iki 
rugsėjo mėnesio pabaigos, me
džiai, krūmai, žolės ir žiedai 
paleidžia labai daug dulkių, 
kurios sukelia šienligę. Žino
ma, tik laimė, kad ne visus 
šmones tos kenksmingos dul
kės apsargina, nes daugumas 
žmonių joms yra atsparūs. To 
polio medis kovo ir balandžio 
mėnesį leidžia labai daug 
kenksmingų dulkių, kurios 
jautresnius žmones apsargdi
na šienlige. Lauke dar pava
sario, rodos, nėra, o jau žmo
gus serga šienlige. Dažniau
siai žmonės netiki į ankstybą 
šienligės atsiradimą ir tariasi 
sergantys sloga, influenza. 
Bet tokiam ligoniui, gerai pa
tikrintam gydytojo ir padarius 
odos tyrimus, nustatoma, kad 

serga ankstyba

n; ŠILEIKIS Žiema (Akvarelė)
Inž. Jasiūno nuosavybė.

gydomas 
simptomiškai. Pagrindinis gy
dymas, kaip skiepijimas, Lie
tuvoje nebuvo žinomas
KOKIE AUGALAI IR KADA 

ŠIENLIGĘ SUKELIA

Amerikos gyventojų 5% 
kenčia nuo šienligės, vadinas- 
i, apie 10 milijonų žmonių ser
ga šienlige. Dėl to Amarikos 
valdžia ir privatines medicinos 
įstaigos pradėjo paskutiniu lai
ku kreipti didelį dėmesį į šien-

šienlige.
Dažnai ligonys patys save 

gydo, ima vaistus iš vaistinės 
nuo nušalimo, nuo gerklės, 
nuo bronchito, ir taip per ke
lis mėnesius be kontrolės, be 
tinkamos diagnozės įsivaro įsi
senėjusių šienligę, iš kurios 
vėliau išsivysto, astma.

Balandžio ir gegužės mėne
siais, mūsų geografinėje pla
tumoje, New Y’orke, Pensilva
nijoje, Ohio, Maine valstijose 
duoda kenksmingas dulkes šien
ligei šių medžiu dulkės: kle- 
vas, alksnis, skirpstas, ąžuolas 
ir uosis. Gegužės mėnesį ir pra
džioje birželio prasideda vai-

.... —
.. ... , • ■■■ _--------------------------- -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sinių medžių ir krūmų žydėji
mas, kurių dulkės jautresniems 
sukelia šienligę.

Matome, yra labai daug kalti
ninkų suekeliančių šienligę, tik 
papratimas verąti bėdą ant šie
no, nes vardas susijęs su šie
nu. Kas gali puti maloniau ir 
sveikiau už poilsį ant lietuviš
ko kaimo šieno.

Birželio mėnesį jau praside
da tikra šienligė, nes pievų žo
lės kaip motiejukai, ąijiiJga, 
Bermudos žolė, ray graąs ir ki
tų žolių dulkės sukelią šienli
gę. Bet šienligės eina švelnia 
forma.

Rugpiūčio, rugsėjo ir pra
džioje spalio tai pavojingiau
sias sezonas piktžolių, nes jos 
sukelia labai aštrias formas 
šienligės, ir žmonės labai nu
kenčia. šitais mėnesiais, kal
tininkus šienligės galima pami
nėti šias žoles: dagys, kietis, 
paliūnai, metėlės ( angį, giant 
ragweed, dwarf r age weed, 
western ragweed)., ir kitos žo
lės. . J. : \ ...

Nereikia šienligės painioti su 
žolėmis, kurios duoda stiprų 
odos uždegimą ir net sukelia 
odoje pūsles tai poison ivy, poi
son oak ir poison samit.

Šienligės dulkės yra apvalios 
turi 

duria 
ir su- 
Ligo-

farmos, savo paviršiuje 
smailius dygius, kuriai 
į nosies ar akių gleivinę 
kelia skaudų niežėjimą, 
nis kartais skausmą lengviau
pakenčia, niegu niežulį . Nie
žulys daugiau erzina nervus, 
negu skausmas.

(Bus daugiau)
kokią
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KIEK KAŠTUOJA ŽVĖRYS 
ZOOLOGUOS SODAMS?

Maistui nežmoniškai pabran
gus, susirūpino ir žvėrynų bei 
zoologijos sodų aprūpintojai.

Brookflied Zoo direktorius 
Dewey Harvey paskelbė vienos 
savaitės maisto pirkinių kiekį: 
virš tonos mėsos, 1,000 svarų 
obuolių, 800 svarų morkų, 200 
svarų saldžių bulvių, 300 svarų 
Saločių ir trys tonos duoninių 
javų (cereals). Harvey apskai
čiavo, kad žvėrynui išmaitinti 
buvęs metinis $30,000 biudžetas 
yra pakilęs iki $180,000.

PIRKITE U. S. TAUPYMO BONUS

1739 So. Halsted St, Chicago, I1L 60608

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS 
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui našiu 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:

AMERIKOS POWA
Newsweek žurnale “perisco

pe” redaktorius šią savaitę pa
skelbė, kad išgarsėjęs Danielius 
Ellsbergas policijai jau seniai

■ i - -1».

buvo žinomas. Jis buvo gana gar 
bus vyras, bęt nenusistoyėjęs. 
Vieną dieną jis galėjo vieną da
lyką tvirtinti, o sekančią dieną 
jis jau visai kitaip galvojo.

Aplamai, Danielius Elsbergąa.

žmogus. Jis dirbo Rando korpo-

patys naujausieji strateginiai 
ginklai ir ruošiami apskaičiavi
mai Amerikos karo jėgoms. Kiek 
vienas tarnautojas turėjo būti 
lojalus Amerikai. Jis. privalėjo 
žinoti, kas yra Amerikos prie
šas ir kuo galima pasitikėti.

Ellbergas. vedė jaunas, bęt ne
trukus su pirmą žmppą, išsisky
rė. Savo kelipn^e sutikę kitą 
moteriškę, labiau jį paveikusią, 
tai jis pirmąją, žmoną mętę, net 
tinkamaį savo elgsęnęą nępaaįš- 
kinęs. -g . .

Bedirbdamas R^ndo bendro
vėje, jis priėjo, ppie įvąirię JAV 
strategijos ir karo, vadoyybęs 
nutarimų. Jis buvo prisiękęs'nįę- 
kaip minėtų dokumentų ir tuo
se dokumentuose-mipimę žjmų. 
neduoti ir neparduoti. Jįsjjęoję, 
kad slaptų karo dokumentu par
davinėjimas yrą baudžiamas įs
tatymais Jani bpvo žinpmąs 
kiekvienas ĮsiaĮ^mo parągrąįfas, 
dar prieš prad^ąnt šitokį dar
bą. .- -

Edgaro Hooyerio vadovauja
mas FBI jau žinoję, kad Ellsber- 
gas yra abejotiną pąsitflčėjįmo 
vyras. Jis dar. nębuyo išvogęs, 
slaptų dokumentų iš. Rando ben
drovės, bet FBI jau žinojo, kad 
jis sauvaliauja. 1970 mętų sau
sio mėnesį Ellsbergas jau kępi- 
javo slaptus dokumentus ir per
davė sen. Willianų|f Fųlbriglltui, 
kuris visą laiką suko, už ben
dradarbiavimą su' .dabartine so
vietų valdžia. Ellsbergas bų.yp 
įsitikinęs, kad. saugumo organai 
ir krašto policija nežinoję, kas. 
minėtus dokumentus nukopįjayo 
ir perdavė senatoriui. FBI agen
tai jau tuo metu susitikęrsu)bu
vusia jo žmona ię,jai pasakė, kad 
buvęs josios vyras kopijuoja 
slaptus karo dokumentus ir įtei
kia senatoriui Fulftirigtui. Jai 
buvo pasakyta, kad Amerikos įs
tatymai baudžia šitokį elgesį. 
FBI buvo tikra, kad buvusi ja 
žmona pasakysianti visa tai pa
čiam Ellsbergui, o jis susival
dys. Bet FBI vadovybė apsiriko.

Ellsbergas įsitikino, kad sen. 
Fullbrightas nepasinaudojo jam 
įteiktų dokumentų kopijomis. 
Jis buvo pasiryžęs pakenkti Viet
name einančioms kovoms, ati- 
ęuoti dokumentus tokiems as
menims ar organisacijoms, ku
rios galėtų pakenkti Amerikos 
karo pastangoms.' *

1971 metų birželio mėnesį jis 
įteikė minėtus dokumentus ke
liems didesniems Amerikos dien
raščiams. Dokumentai dar ne
buvo paskelbti, FBI J*u ži
nojo, kad Ellsbergas jiems tuos.J

EUWGA PAŽINO 
dokumentus įteikę. Prezidentas 
ir saugumo pareigūnai bijojo, 
kad Ėilsbergo perduotos doku
mentų kopijos nepatektų į Ame
rikos priešų rankas. Tiktai tada 
FBI iŠ naujo pradėjo atidžiau 
sekti Ellsbęrgą. Tik tada ji pa
tyrė, kad Ellsbergas pasijuto be 
pusiausvyros, jis bėgiojo pas 
Los Angeles psichiatrą ir prašė 
pagalbos sveikatai atstatyti.

Jeigu gydytojas būtų bendra- 
dąrbiąvęs ąų FBI agentais, tai

•gydytojo ofisą tikrinti žinių apie 
dvasinį Ellsbergo stovį.

Stebėtojas 
c* »

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI

C*CUM‘

CICERO
Gana tylėti!

Du mėnesiai tai ne taip trum
pas laikas. Trys savaitės ligo
ninėje. Vidurių operacija. Gerie
ji chirurgai sako operacija ge
rai pavyko. Būsi sveikas.

Tas tai puiku girdėti, vienok 
aš dar kiek abejoju. Bet jau kri- 
puliuoju ir pats savo jėgomis at
lankau savo geruosius prietelius 
dėkodamas už atjautimą ligoni
nėje, už dovanas ir malonius žo
džius, Bet tebūnie kaip yra, man 
labiau rūpi savieji gyvieji, o ku
rių netekau — kurie iškeliavo . 
amžinastin — Dieve duok jiems 
ramų poilsį.

Mūsų biznio vietos kruta j ūda. 
Viena maistu krautuvė — 143$ 
So. 49th Avenue — perėjo į nau
jas rankąs. Jaunuolis Šatas daro 
pažangą: langai išpuošti raidė- 
ipi$ įvairių prekių. Naujam vers
lininkui linkiu geros sėkmės. Tė
vas Šatas sūnaus sugebėjimais 
patenkintas.

štai 14th Street ir 49th Avė, 
kampo biznio vieta ilgą laiką bu
vo tušti, bet štai neseniai nušvi
to nauju vardu — Cicero Delika- 
tessen, Ine., pilna įvairiausių 
maisto produktų. Jaunos simpa
tingos pardavėjos klientus pa
tenkina. Čia prieglaudą rado ir 
mūsų dienraščiai Naujienos ir 
Draugas. Savininkas lietuvis, 
biznį gerai supranta. Geros sėk
mės !

Bikulčių užeiga ir valgykla 
tvarkingai vedama. Jokių triukš
mų. Bet yra šiame pasaulyje 
tokię dalykai kaip pavydas ir 
kerštas — padaryta didelių nuo
stolių, nors įmonė pamažu atre
montuojama — ir vėl bus kaip 
buvo.

Išmintis, sako, kas dirba tas 
turi-. R. p. Mikulčių šeima ga
na plati. Vienas sūnus yra Ka
lifornijoje, atostogų progą šio- 
mies dienomis aplankė tėvus ir. 
saviškius.

Mūsų • geras rašėjas St. Pau-

lau&M su žmona išlteUfijo ato
stogų — porai savaičių pęilsię In
dianoj. Beabejo, aprašys ką vei
kė ir ką patyrė Laukiame.

Orui pradėjus atvėsti, ateinan
tį mėnesį jau prasidės draugi
jinis gyvenimas — judėjimas, 
susirinkimai, subuvimai, sueigos, 
pobūviai. Buvo laikai, liko prisi
minimai. Naujieji ateiviai ir 
jaunimas suka kitais kebais- 
Kaip kas išmanę, taip save ga
no. K P. Deveikis

Gina pavergtų

Magdalena Rauba, Amerikos 
lietuvė, gyvenanti Ml. Prospect, 
Illinois, dažnai skambina Ame
rikos Uetuvių Tarybai pasi
teirauti .Lietuvoj laisvinimo rei
kalais. Jf Tarybai pranešė, kad 
prieš kiek laiko girdėjusi žinę- 
mą radijo pranešėją, Howard 
Miller, kalbant apie pavergtas 
tautas. Jis plačiai per savų pro
gramą pranešė klausytojams 
apie Lietuvą, papasakodamas 
jos istorijos ir apibūdindamas 
publikai jos dabartinę padėtį.

Ponią {Rauba, 3-3-73 turėjo 
progos susisiekti su p. Miller te
lefonų ir pasikalbėdama su juo 
progamos metu padėkojo už to
kius gražius žodžius Lietuvos ir 
pavergtų tautų, reikalu. Ponas 
Milįer yra didelis patriotas, ku
ris gina Amerikos ir kitę žmo
nių. interesus ir teises, jis stip
riai pasisakė,, kad pavergtos tau
tos turi-būti išlaisvintos, o jis 
pats prie to tikslo prižadėjo pri
sidėti kiek galėsiąs.

ALT Informaciją
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V, ŽEMAITIS

DIEVO MUZIKANTAS
(Iš mano atsiminimy)

Skiriu neužmirštamam lietuvybės 
Ir žmoniškumo žadintojui a. a. PET
RUI KRIAUČIŪNUI.

Muzikontui iš nakties, 
Skauda ranka iš peties! 
Muzikonte. rėžk kazoką 
Mūsų mergos gražiai šoka! 
Griež, griežk, muzikonte, 
Aš tau užmokėsiu: 
Duosiu pupų rėti. 
Kad tu nevaliosi!...

(Sena liet, daina)

Buvo tai keletas metų prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą. Tada aš 
ketvirtos klasės (Marijampolės) 
gimnazistas, buvau grįžęs vasa
ros atostogų į savo tėvyškę (An- 
driškių k., žaliosios vals., Vil
kaviškio aps.). Kai kurie gim
nazijos mokytojai, mokinių pra
šomi, paskutines pamokas prieš 
vasaros atostogas praleisdavo 
besikalbėdami su mokiniais, ką 
nors įdomaus paskaitydavo, ar 
papasakodavo.

Iš visų man labiausiai atmin
ty paliko mūsų lietuvių kalbos 
mokytojo Petro Kriaučiūno žo
džiai: “Gržę pas savo tėvelius, 
nebūkite ponaičiai, nesididžiuo- 
kite prieš tėvelius nei kaimo žmo
nes, mokėkite jiems įtikti ar žo
džiu, ar darbu, ar reikalinga pa- 
gelba. Jūs pamatysite, kaip už 
tai jie bus jums nuoširdūs, jus 
mylės. Lakstykite basi po tėviš
kių laukus, braidykite, kaip gar
niai,- po žalias pievas, upelius, 
išmokite pamilti vasaros gražią
ją gamtą. Draugaukite su kai
mo jaunimu, o senesniems ką 
nors papasakokite, ar paskaity
kite ką įdomaus. Kas norės kny
gelių, galės gauti pas mane, ar 
pas kunigą kapelioną (kun. M. 
Gustaitį) . Ypač senesni žmonės 
— tie jūsų tėvukai, senos mo
čiutės, jei mokėsite jiems Įtikti, 
paseks jums gražių pasakų, se
novės padavimų, padainuos dai
nų, užmins mįslių... Ką nu
girdę, užsirašykite, ir kai grį
šite rudeniop atgal, neužmirškite 
atvežti -man. ar kapelionui. Tai

j bus geriausios lauktuvės!”...

Aš buvau tautosakos rinkime 
ne naujokas: turėjau keturis 
sąsiuvinius dainų, mįslių, burtų 
prirašęs, net porą pasakų buvau 
užrašęs, bet man dar stigo duo
menų apie kaimo mediciną — 
vaistažoles. O čia kaip tik kai
mo vidury ant “karčiamdaržio” 
(iš baudžiavos laikų) upelio Šei
menos krante senoj palinkusioj 
žemėn, sąmanomis apaugusioj 
lūšnelėj, gyveno apylinkėj žino
mos dvi seserys ‘daktarkos” — 
žolininkės: Makackienė ir Kap- 
liorienė. Ypač pirmoji apie 70 
metų senutė, visa dešimčia ar 
daugiau metų vyresnė už antrą
ją, žinojo nuo ko ir kuri žolė, 
tinkamai pavartojus, gelbsti. Žo
lių žiedais, stagarais ir šaknelėm 
buvo nukabinėtos, kad saulė jas 
išdžiovintų, pirkelės lauko sie
nos, ir oras buvo pilnas lauko 
žolių ir žiedų kvapsnio. Jos sa
vo vaistažolėm daug kam, kas 
nenorėdavo į miestų daktarus 
kreiptis, pagelbėdavusios: — 
šlapumui užstojus, viduriams 
sugedus, ’’sukatoms” (džiovai) 
ar kuriai kitai ligai užpuolus. Be 
to, kaimo moterims, “garniui at
silankius” jos pirmosios padė
davo jo lauktuves apdoroti, net 
paparčių šaknų nuovirom (karš
tom voniom) jos mokėjusios 
“nelabąjį” (piktąją dvasią) iš

varyti...

Pirmas, prieš metus, jų aplan
kymas buvo nesėkmingas. Vis
ką sugadinau, iš karto prasita
ręs apie savo apsilankymo tiks
lą... šį kartą aš jau buvau kiek 
gudresnis, daugiau patyręs, kaip 
prie senų žmonių prieti, kad vi
sai nejučiomis jie savo širdį iš
lietų... Aš nusinešiau gražių 
knygelių iš savo mokytojo Pet
ro Kriaučiūno gautų. Kada aš 
joms paskaičiau, jos buvo suža
vėtos, kad aš neblogiau skaitąs

Pavyzdys' naujo helikopterio, kokį Textron Bell Helicopter Com
pany pastatė JAV-bip armijai. Šis helikopteris gali sudaužyti tan
kus ir panašius taikinius dienos ar nakties metu nepaisant koks 

būty oras.

KNYGOS VAIKAMS IR JAUNIMUI
Poezija ir pasakos yra vaikų mėgstami ne mažiau kaip žaidimai ar 

krykštavimai. Naujienose galima gauti šių perlų ir žemčiūgų mūsų mažie
siems bei jaunimui:

1. NS Butkienė, VELYKŲ PASAKOS, 32 psl., telpa 6 pasakos ir DVY
NUKĖS, 34 psl.' šu 8 apsakymėliais iš vaikų pasaulio. Abi gausiai ilius
truotos. spalvotais viršeliais, kainuoja po 1 dol.

z ♦.r'' <■ _ - - -

2. Vanda Frankienė- Vaitkevičienė, ŠOKOLADINIS KIŠKELIS, pasaka 
mažiesiems. Jūratės Eidukaitės iliustruota. Didelio formato, 24 psl., gra
žus leidinys. $1,50.

3. A.- Giedrius, MURKLYS, 24 apysakaitės vaikams. Dail. V. Siman- 
kevičiaus iliustruota, 130 psl., $1,80.

5. Maironis JAUNOJI LIETUVA, poema. 118 psl., SI,00.
6. Alfonsas Vambutas, TRYS SAKALAI, Liet. Mokytojų s-gos premi

juota knyga. Joje originalūs apsakymai, padavimai, legendos, novelės. Dail 
V. Stanfikaitės iliustracijos, 186 psl., kaina 2 dol.

7. Juozas švaistas, ŠAUNUS PENKETUKAS, apysakaitės, kaip pasakos 
vaikams iš jų gyvenimo, svajonių ir žygių. Iliustruota dail. Z. Sodeikienės 
Didelio formato, kietais viršeliais, puikus 77 psl. leidinys. $3.00.

8. Jonas Valaitis, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI, mitologijos posmai 
Eiliuoti padavimai, legendos ir pasakos — kaip senovės lietuviai ir žemai
čiai bendravo su savo dievais, 54 psl., $1.00.
f V* • ’

Vaikai mėgsta ir nori skaityti. Dėlto iš pat mažens yra daug lengviau juos 
įpratinti lietuviškai skaityti ir mylėti lietuvišką knygą. Jei tėvai išbalan
suotų vaikams perkamas dovanas — pusė knygų, pusė'žaislų — lietuviško 
auklėjimo rodyklė staiga pakiltų aukštyn.

NAUJIENOS,

kaip Alvito jaunasis. Jos klausė, 
gal ir aš būsiąs kunigėlis. Aš 
neprieštaravau. Girdi, ir mano 
motina joms sakiusi, kad Alvite 
bekrikštijant, kun. Rugys ma
ne Į kunigus pakrikštijęs, žo
džiu, aš Įgavau jų pasitikėjimą...

Išsikalbėjome apie senovės, 
baudžiavos laikus. Makackienė 
papasakojo apie savo jaunas die
nas. Palygindama šių dienų jau
nimą, ji pasakė:

“Kažkodėl šių laikų aunimas 
toks nelinksmas, niūrus, dainuo
ti nemėgsta ir nešposaunas; juk, 
rodos, ir daug geriau ir laisviau 
gyvena, n ei baudžiavos laikais. 
Mes dvarui lažą atlikę, nuvargę 
grįždavom, bet kiek būdavo pri- 
dainuodavom per talkas, subat- 
vakariais kurion nors gryčion 
susimetę, šių; laikų mergaitės 
pavydžios, apkalbios, viena už 
{kitą neužsistos; mes gyvenome 
Fisos kaip viena “dūšia”, vienos 
litų rūpesčiais dalinomės; bi- 
odavo berniukai kurią nors mū- 
ų užgauti, kuo nors nuskriaus

ti, — mes tokiam visos keršyda- 
vom, toks negalėjo mūsų subu
vimuose, pasilinksminimuose pa
sirodyti, nė pašokti, mes tokį 
viešai paniekindavome...

“štai kad ir Sekminėse: mes, 
mergaitės, nusišluodavome kie
mus, beržų lapija iškaišydavime 
namų prieangius ir dainuoda
vom kur nors susimetusuios, kol 
iš naktigonės vyrai ant apkai
šytų arkliij perjodavo per kai
mą, šaukdami: jokim, vyrai, jo
kim!... Štai žiūrėk, iš po sak- 
ties ant kurio nors kaimo gyven
tojo kraigo (pats stogo viršus) 
visas vežimas ar brička tebesto
vi... Reikėdavo talką daryti, kad 
juos nuo kraigo būtų galima nu
imti ir apdainuoti. Sekminių ry
tą girdėjosi laukuose piemenų 
oliavimui. Kiekvienas stengėsi 
anksčiau kaimenę išginti, kad 
neliktų apeliuotas; piemenys nu- 
pindavo ir uždėdavo vainikus pie
ningoms karvėms ant ragų. Už

tai gaudavo iš šeimininkių sūrio 
ir sviesto.!.

“Mes turėjome ir savo muzi
kantą. Duok, Dieve, jam dangų 
tam šidarų Jurgučiui. Mes jį tie
siog “Dievo muzikantu” vadi
nom... Iš tiesų, tai buvo navat- 
nas žmogus, tas amžiną atilsį ši- 
darų Jurgutits! Būdavo, kad 
jis paims savo skripką (smui
ką) į rankas ir patrauks smi
čium per strūnas (stygas), tai 
jei grieždavo ką liūdno, grau
daus, tai visiems stačiai nenoro
mis ašaras ištraukdavo. Ypač 
mėgo jis mums merginoms dai
nų sugroti: jo skripkai prita
riant, daina, rodos, iš širdies gel
mių gimusi, liejosi ilgesio pilna, 
pro atvirus gryčių langus... Štai 
ir, žiūrėk,-kuone visas kaimas 
būdavo susirenka po gryčios lan
gais mūsų dainų pasiklausyti... 
Būdavo kaimo vyrai klausia: iš 
kur tu, Jurguti, taip gražiai iš- 
mokai griežti? Jis juokais nu- 
šposauna: čia, girdi, viens ma
žas daiktas , po skripkos “kume
laite” (stygom įtempti kryžio- 
■kėlis) yra.'.! jei jo nebūtų ne- 
pagrieščiau^ Jei, girdi, sutiktų 
kas jo skripta pirty iki pirmųjų 
gaidžių pagriežti, gal ir išmok
tų”...

“Ar nebuvo'norinčių” ? — pa
klausia. “Nežinau, turbūt, ne
atsirado, matyt, bijojo”...

“Vieną kartą susiginčijo su 
juo jaunųjų pora: ar jo ranka 
greičiau pails, ar jie bešokdami. 
Visą naktį iki ryto šoko... Sa- 
darų Jurgutis tik kartais savo 
smičių per “kanifolių“ pertrauk- 
kia ir vis griežia ir griežia iš 
peties... Galop mūsų geriausia 
šokėjų pora pailso, šlapi buvo 
kaip pelės iš vandens ištrauk
tos... ir lažybas pralaimėjo”.

“Jį būdavo ir ponai į dvarus 
kviečia pagriežti, bet jis nemė
go pas juos lankytis... Jei jis 
skripkuodavo vestuvėse, tai jos 
buvo šauniausios... šocai, pol
kos, valsai, kadriliai, būgneliui 
pritariant, buvo vieni už kitus

gražesni, o ir mes, skripkai su 
daina sutariant, mokėjime šau
niai pažaisti”...

“Ar pameni, — kreipėsi senu
tė M. į savo jaunesnių seserį, — 
Potsviečio Jašinskų vestuves, 

I kaip šidarų Jurgučio ant sienos 
pakabinta skripka, begrįžtant 
jauniesiems iš bažnyčios, su
skambėjo?... Visi tuo buvome 
nustebę, o Jurgutis pasakė, kad 
tai ką nors blogo reiškia”...

“Jauniesiems per slenkstį ne
peržengus, buvo išnešti sutiktu
vėms du stikleliai vyno... Bet 
čia kai užgriežė šidarų Jurgutis 
sutiktuvių maršą, tokį graudų, 
širdį veriantį, mes tik žiūrim: — 
vienas vaikinas iš pulko, tartum 
būtų piktos dvasios pagautas, 
pradėjo raižytis, maldaudamas, 
kad Jurgutis nustotų griežęs, nes 
jam širdį, tartum, peiliu veria... 
Bet Jurgutis nenustojo griežęs, 
•kol jis neprisipažino... Pasirodė 
— jis buvo į jaunąją įsimylė
jęs £r slapčiomis bonką .vyno 
nuodų įpylęs: kad ji geriau mir
tų, o kitam netektų. Grįžau na
mon džiaugsmu degdamas. Tai 
buvo man, tautos žiedus beren
kant, vienta iš laimingiausių die
nų. “Matot, šitas kirmėlaites, 
besiraitančias stiklelių dugne, 
jos būtų jaunųjų širdis sugrau- 
žusios!”...

“Daug as esu vestuvėse buvo
jusi ir šiaip muzikantų girdė
jusi, bet tokio, kaip šidarų Jur
gutis nebuvo...' Mes visos mer
gaitės į- jį buvome įsimylėju
sios... ir kiekviena už jo būtų 
tekėjusi,., bet jis nei vienai žo
džio netarė...- Sulaukė žilo plau
ko senberniu. Būdavo, vyrai 
šposaudami klausia; “Kodėl tu, 
Jurguti,; nesiženiji?” — Jis šyp
sodamasis ir. rodydamas į savo 
skripką sakydavo; — “štai ma- 
mo žmoną!”. Ir prieš mirdamas 
jis liepė savo skripką drauge su 
juo graban (karstan) įdėti... 
Duok, Dieve, jam dangų!”...'bai- 
'gė senutė šluostydama ašaras... 
; Tą dieną man pasisekė. Užra
šiau apie. 20 vaistažolių. Senutė 
M. kiekvieną jų nusakė — kaip 
ji atrodanti, kuri žolės dalis tin
ka vaistams ir kaip jas vartoti. 
Net išvardino keletą asmenų nuo 
tos ar' kitos ligos pagydytų. 
(Gaila, visi tie mano užrašai žu
vo 1918 m. Charkove, Ukrainoj). 
Man tik prisimena jos pasakoji-

Britai atmatų 
nemeta laukan

Jas sunaudoja naudingiems 
tikslams

Britai ne amerikiečiai — jų 
protas neišneša, kaip galima 
mesti laukan kiekvienais metais 
po 20 milijonų tonų atmatų ir 
liekanų (vienu žodžiu "gar
bage)”. Jie jas sunaudoja. Bet 
kaip ?

Londono Design Center nese
niai atsakymo į tą klausmą ieš
kojo visame krašte ir rado, kad 
daug dalykų iš atmatų jau da
roma.

Kertant medžius, jų žievė su
smulkinama daržų žemei puren-

mas apie gydymą “nelabosios” 
apsėstos (matyti, pakrikusių 
nervų) moters Gūželių dvare. Po 
kelių paparčio šaknų (rodos, ir 
lapų) karštų vonių, “nelaboji” 
tos moters lūpomis prakalbėju
si, kad ją daugiau nekankintų 
— ji pati išeisianti. Ir kada ji 
ėjo, — tai tos moters sąnariai ir 
galupirščiai braškėję..-. . Ir dar 
pastebėjo, kad tam reikalui ge
riausiai tinką iškastos kelminio 
ar smulkalapio paparčio šaknys, 
ar nuraškyti lapai, Šv. Jono die
ną ar naktį.

---------- ——---------------

Nuo
1914 metų

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
■ ■■■■R ■1II1JI1 ■<!!■■■■■■■■■■■■■■ K

I Scratching his head in disbelief after •winning hii 
choice of a $30,000 airplane, Ward Woodbury, pilot 
and music professor at Rollins College, Winter Park; 
Florida, stands in a field of airplanes knowing he must 
choose only one to call his own. In a random drawing, 
the General Aviation Manufacturers Association named 
Woodbury the winner of their Safe Pilot Program 
among 200,000 pilots who voluntarily attended one of 
1600 free FAA Accident Prevention Clinics held nation
wide over the past year. The FAA clinics are designed 
io acquaint pilots with causes of accidents and the 
many ways they can be avoided. ___

Prof. Vaclovo Biržiškos
SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 

KNYGŲ ISTORIJA 
tome yr» 208 puslapiai, o antra lama 226 puslapiai.

Abu tomai minki tu o m y Iria II uos# parduodami už o kiatuoaa 
virbeliuose už U.06,

Abi knygas gausite, |al pinigus paslyslta tokiu a4resu:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago. DUnoia 60608

GEROS DOVANOS
*IOS KNYGOS PARDUODAMOS DABAR "NAUJIENOSE" 

su DIDELĖMIS NUOLAIDOMIS:

Dr. A. J. Guss«n — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis. 
Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik$3.00 
Minkštais viršeliais tik$2.00

Dr. A. J. Gussen — AUK1TA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS. 
Kelionės po Europą įspūdžiai Vietoje $2.00 dabar 
tik $130

Galima taip pat užilukytl P**h>, atsiuntus ž*k| arba 
monsy orderi.

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

ti. Du milijonai tonų senų laik
raščių ir įvairių popierių per
dirbama į stambų pakavimams 
tinkamą popierių.

Iš bandomosios šildymo įmo
nės patyrė, kad iš milijono tonų 
atmatų (garbage) galima gau
ti tiek pat Šiluminės energijos 
kaip iš 100,000 tonų anglies. Kas 
dar įdomiau, tai kad tokios įmo
nės galima operuoti metano du
jomis, gaunamomis iš srutų.

Seni, nebetikę automobiliai 
tam tikromis mašinomis susmul
kinami, magneto pagalba išren
kami plieno gabalai, kurie siun
čiami į liejyklas; iš kitų automo
bilio liekanų išren kami vario 
ir kt. metalų dalys.

Stiklo skeveldros sutirpomos 
ir pedirbamos Į čerpes sienoms 
iškloti.

Plastikinė pakuojamoji me
džiaga perdirbama į stogams ar 
sienoms kloti lakštus.

Nudėvėtų automobilių padan
gų guma granuliuojama ir pas
kui to daromi įvairiausi smulkūs 
gumos dalykai statybai.

Fabrikuose, namuose ir kt. su
kūrentų anglių liekanos sunau
dojamos statybos plytoms, insu- 
liacijai ir kt.

"NAUJIENOS* KIEKVIENO 
LIETUVIO 

DRAUGAS IR BIČIULIS

' ’s"_

Passbook Savings 
AH accounts com- 

* pounded daily — 
' paid quarterly

4 Years Savings f 
Certificate 

(Minimum $5.000)

I
i

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka di
delius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir paiūpina fondus namams įsigyti.

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

NEW RATES ON SAVINGS CERTIFICATES

$2,500.00 OR MORE

1 YEAR MATURITY

$5,000.00 OR MORE

30 MONTHS MATURITY

PER ANNUM 

$5,000.00 OR MORE 

4 YEAR MATURITY

Įsteigta 1923 metais. Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatytL

IMi

Chicago, HL 60608
NA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

1800 So. Halsted St
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LB Marquette Parko apylinkes valdybos 
prašymas

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO. ILLINOIS
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In Chicago $22.00 per year. $12.00 per 
six month. $7.50 per 3 months. In 
other USA localities $20.00 per year, 
$11.00 per six months, $6.00 per 
three months. Canada 00 per year; 
•ther countries $23.00 per year.
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pusei metu ____________ _ $12.00
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Kitose JAV vietose:
metams ________________ <20.00
pusei mėty$11.00

Kanadoje;
metams —_______________ $22.00
pusei metu _____________ $12.00
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Pinigui reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

LB Marquette Parko apylin
kės valdybos atstovai atsilan
kė pas Šv. Mergelės Gimimo pa
rapijos kleboną kun. Antaną 
Zakarauską ir pasiūlė šalia jau 
esamo stiebo šio krašto vėlia
vai pastatyti -kitą lietuviškai 
trispalvei, nes šventovė staty-

.ta lietuvių, o ir šiuo metu pa
rapijiečiai yra lietuviai ir vieti
niai amerkiečiai.

Klebonas mintį priėmė pa
lankiai ir sutiko, kad toks stie
bas būtų pastatytas. Jo nuo
mone, jeigu Šventovėje mel
džiamasi dviem kalbom, tai

kodėl negalėtų būti ir dvi ati
tinkamos vėliavos.

Stiebo pastatymo ir tinkamos 
vėliavos įsigijimo išlaidas tu
rės apmokėti LB Marquette 
Parko apylinkės valdyba. Iš
laidos bus nejpažos, dar nėra 
padaryti paskutiniai apskai
čiavimai, kiek viskas Rainuos, 
tačiau po kelių dienų ir pagrin
dinę samatą paskelbsime.

Valdyba maloniai kviečia
lietuvių visuomenę, ypač Mar
quette Parko gyventojus, pini-

Kiek nugraužė infliacija?
Sakyęųp, jps ,uždirbote HQ.0Q0 per 1966 metus. Nuo to lai

ko gavote $3,500 atlyginimo pakėlimo, arba 35% plius. Klausimas, 
kiek tas priedas padidino jūsų perkamąją galią ?

Ničnieko^ Tiesą sakant, jūsų tikroji perkamoji galia suma
žėjo. Jūsų $43,000 vertė yra $466 mažesnė, nekaip jūsų $10,000 
buvo verti pirkimo galios atžvilgiu prieš septynerius metus.

Infliacija yra jūsų kasdienis gyvenimas. Ji yra maistas 
ant jūsų stalo, stogas virš jūsų galvos, saugumo jausmas jūsų 
šeimai dabar ir ateityje. Pažiūrėkime, kiek nugraužė infliacija.

Kkakųavimams imama keturių narių šeima su vienu duon- 
pelnju. -hedaraliniai ir valstijos mokesčiai bei socialinio draudimo 
mokesčįaį akpičiuąjami pagal oficialias statistikas. Už 1066—1973

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, p no
9 vai ryto iki 5 vaL vakaro. — iki 12 vaL

Nepavyksta javapiuties sutvarkyti
Rugpiūčio pradžioje prasidėjo javapiūtė “tarybinėje”' 

Lietuvoje. Komunistų kontroliuojamas radijas, sugrįžu- 
sieji turistai ir jų atvežtoji spauda pasakoja, kad šiais me
tais javapiūtė valdžią užpuolė netikėtai. Rugiai ir miežiai 
prinoko visa savaite anksčiau, negu geriausi sovietų eks- 
per apskaičiavo. Iš Maskvojateinančios žinios sakė, kad 
javapiūtė prasidės antrą rugpiūčio savaitę, tuo tarpu įsa
kymas rugius piauti išėjo savaite anksčiau.

Nepriklausomos Lietuvos laikais kiekvienas ūkinin- 
kas žinojo, kada turės pradėti javus piauti. Jam nereikė
jo laukti įsakymo iš Maskvos ir instrukcijų iš komunistų 
partijos centro. Partijos centro komitetas nori įrodyti, kad 
ir jis dirba, todėl kiekvienos rugiatpiūtės pradžioje jis su
sirenka ir paruošia instrukcijas ne tiktai traktorininkams, 
bet kiekvienam žemės ūkio darbininkui ir reikalauja, kad 
viskas būtų laiku sutvarkyta. Pirmą rugpiūčio savaitę vi
soje eilėje Lietuvos vietovių rugiai jau buvo nuplauti ir 
rengiamasi miežius piauti.

Žinios iš Joniškio šitaip skamba:
“Vis daugiau mašinų išsirikiuoja prie grūdų pri

ėmimo punkto. Beveik visi rajono ūkiai veža naująjį 
derlių. Kasdien jie pristato apie 350 tonų grūdų. Per 
pirmąsias dienas rajono žemdirbiai į valstybės aruo
dus supylė 2 tūkstančius tonų grūdų. Po 150 — 200 
tonų naujojo derliaus pristatė Bariūnų ir Kepalių ko
lūkiai” (Tiesa, 1973 m. rugp. 2 d., 1 psl.).
Kaip matome, Joniškio, Bariūnų ir Kepalų kolūkiai 

užaugino gerus rugius, juos laiku nupiovė ir išvežė į vals
tybinius sandėlius. Oficialiai sakoma, kad šie kolūkiai nu
plautus javus “pardavė” valstybei, bet kiekvienas Lietu
vos gyventojas žino, kad jie buvo priversti javus parduoti. 
Jie priversti parduoti valstybės nustatyta kaina. Juodo
joje rinkoje kolchozininkai galėtų gauti trigubai didesnę 
kainą, negu moka rusai. Nieko rusai taip nesaugo, kaip 
prinokusius javus. Jie stato sargus prie kietkvieno maišo 
ir seka, kad tas maišas būtų atiduotas valstybei.

Rugius rusai jau atsiėmė, bet javais jie nepatenkinti. 
Jiems atrodo, kad lietuviai galėjo į “valstybės sandėlius” 
dar daugiau javų nuvežti. Blogiausia, kad iš pačių derlin
giausių Lietuvos žemių rusai gavo mažiausiai javų. Vil
kaviškis nepristatė rusams tiek javų, kiek jie tikėjosi, o 
Vištyčio kolchozų vadovybei jau kertama iš peties. A. 'Kliu
kas, “tarybinės” liaudies kontrolės komiteto inspetkorius 
kalbėdamas apie įvairias spragas Vilkaviškio žemės ūkiot 
srityje, šitaip sako: . -J

“Tačiau iš tikrųjų, kaip galėjome įsitikinti pa
tikrinimo metu, toli gražu ne visuose ūkiuose kaip rei
kiant susitvarkyta. Antai Vištyčio tarybiniame ūkyje 
liepos 26 dieną dar nebuvo paruošti 4 javų, kombainai, 
nors ataskaitose rodė, jog visi jie sutvarkyti. “Raus- 
vės”, “Vagos”, kai kuriuose kituose ūkiuose kombai
nai ruošti darbui skubotai, jie kaip reikiant nesusan
darinti, nėsureguliuoti. Dėl to čia, prasidėjus java
pjūtei, patiriama gana dideli grūdų nuostabai. Ruo
šiantis derliaus nuėmimui, eilėje ūkių pavėluotai bu
vo susirūpinta naftos produktais. Susivienijimo “Lie
tuvos žemės ūkio technika” Vilkaviškio rajono sky
rius ne visiems laiku grąžino suremontuotus agrega
tus javų kombainams, traktoriams, automašinoms ir

gine parama prie šio&varbaus 
reikalo įgyvendinimo prisidėti. 
Visos aukos, kąd ir pati ma
žiausia, bus pakvituojąmos ir 
sklebiamos lietuviškoje spau
doje. Nė viena auka nebus per 
didelė, nė viena nębus per ma
ža.

LB apylinkės valdybų ini
ciatyva buvo iškabintos Lithu
anian Plazą iškabos. Valdy
boms vykdžiusioms ^Lithuani
an Plaza iškabų reikalus, la
jai daug padėjo lietuviai iš ša- 
ies.. Be jų pagalbos iškabų ne- 
JŪtų buvę. Dabartinis lietuviš-

rąrtus atlyginimo metus skaičiuojama 35% ir infliacijai už tą 
laikotarpį atmetama 36.6% . Lentelę sudarė Tax Foundation 

Ne\y Yorke.

’Uždarbis Mokesčiai Infliac. Neteko
padidėjo nuėdė perkam.

5,000— 6,700 288 1,602 140
1Q>OQQ—13,500 950 3,016 466
15,000—-20,250 1,421 4416 587

.20,000—27,000 2JL38 5,757
30,500—40,000 . 4,000 8,144 1,64.4
50,000—67,000 8,670 12,116 3,286

• Jei jūs .negavote 35% priedo — o toki ųy r a m iii j opai — tai 
jūsų būklė yra dar blogesnė. N erą ko ir kalbėti apie gyvenančius 
iš nekintamų pajamų, kaip pensininkus, jų būklė yra beviltiška.

MANTAS AUKŠTUOLIS

NERIJOS “STEBUKLAS”
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Rytą ėjau į tarnybą. Gatvėmis viens 
paskui kitą riedėjo sunkvežimiai, pilni 
išgąsdintų, nustebintų ir apstulbusių mo
tinų, vaikų ir vyrų, vežamų stoties link. 
Oras buvo pilnas keistai raudonų dulkių, 
lyg Lietuvos gamta kruvinomis ašaromis 
verktų savo išvežamų vaikų į pražūtį. Aš, 
sustojęs, stebėjau daug pravažiuojančių 
sunkvežimių. Vežami žmonės buvo keistai 
ramūs. Nė viena moteris neverkė. Man 
susidarė žiaurus, nedėkingas ir piktas 
vaizdas. Lyg tai būtų avinai, kurie be pa
sipriešinimo ir be balso buvo vežami į 
skerdyklą...

Kaip iš likusių bolševikų dokumentų 
paaiškėjo, išvežamųjų sąrašas buvo anks
čiau paruoštas ir atsiųstas iš Maskvos vyk
dyti

LIETUVIŠKAS KUMPIS VISKĄ GALI

Dabar dar keletą pastabų apie tą bolše
vikų šnipą. Vokiečių okupacijoje, kai 
Paukštys buvo poškintas darbo valdytoju, 
Rimkovas liko darbo direktorium.

Po kiek laiko mane sutikęs pasakojo, 
kad pas jį svečiuose buvo Paukštys ir taip 
pasigėrė (žinoma, nuo specialiai paruoštų 
kokteilių), jog. apkabinęs išvietės puodą, 
vėmė ir verkė. Tą įvykį Rimkovas pranešė

kitai technikai, laiku neparūpino atsarginių dalių. 
Ne visuose ūkiuose yra kombainininkų padėjėjai, meis
trai reguliuotojai, tad mechanizatoriai, jei pasitaiko 
gedimas, vieni patys remontuoja kombainus”. (Ten 
pat.).
Bet pati svarbiausioji visų žemės ūkio nelaimių ir ne

sėkmių priežastis yra tokia:
“Kolūkių kombainininkams pagrindinis atlygini

mas paskaičiuotas remiantis senomis rekomendacijo
mis, o ne Žemės ūkio ministerijos 1&73 m. liepos 5 d. 
įsakymo Nr. 835 numatytomis, kadangi jis gautas 
pavėluotai. Todėl pagrindinis atlyginimas neatitinka 
naujų rekomendacijų, yra labai skirtingas. “Į komu
nizmą”, S. Neries, “Vagos” ir kituose ūkiuose kom
bainininkams visai nenumatytas papildomas atlygi
nimas ūž.gerą darbą, spartą”. (Ten pat).
Komunistų partijos centro komitetas paėmė visą že

mės ūkį-į savo rankas. Komitetas žino, kad visos jų kalbos 
apie “socializmo” statybą yra tuščios, jeigu jie nepakels 
atlyginimo darbininkams. Žemės ūkio ministerija pasku
tiniu metu susiprato ir nutarė pakelti keliems darbinin
kams atlyginimą. Bet ta pati ministerija pavėlavo tą savo 
įsakymą išsiųsti. -j

Lietuviškame kolchoze kombainininkas, kertamosios, 
kuliamosios vairuotojas, tapo pats svarbiausias rugiapiū- 
ties darbininkas. Jeigu jis nebus patenkintas, tai kom
bainas ges dažniau negu turėtų gesti, kombaino dalių ne
bus ir įvairiausi dantračiai luš žymiai dažniau negu turėtų. 
Svarbiausia, kad pats kombainas darbui netiks tuo metu, 
kada jis labiausiai reikalingas. “Tarybinės” Lietuvos val
dytojai žino, kad dauguma kombainininkų nebetiki jų 
skelbiamu “komunizmu”. Jie nori, kad jiems būtų moka
mas geresnis atlyginimas, nes ir jie nori geriau gyventi. 
Jie mato, kad lietuvių augintus javus išsiveža rusai. Juo 
daugiau kombainininkas javų prikulia, tuo daugiau tų ja
vų gauna rusas. Kombaininkas taip pat žino, Lad lietu
viai,, kaip buvo be duonos prieš javapiūtę, taip jię^pasiliks 
be duonos ir javapjūtei praėjus. Nepakėlus laiku,atlygi-, 
nimo kombainininkams, lietuviai nepajėgė laiku suimti 
prinokusių rugių. Dabar jau noksta miežiai, kuriuos rei
kia paskubomis piauti. Nupiauti miežiai taip pat bus ve
žami į rusų saugomus valstybinius sandėlius.

vokiečiams, kad Paukštį sukompromituo
tų ir užimtų jo vietą. Paukštį aš pažinojau 
dar iš gimnazijos laikų. Tai buvo nelabai 
stipraus būdo, visiems palankus ir meilus 
berniokas. Nors jis dirbo vokiečiams, bet 
man buvo gaila, kad Rimkovas jo visai ne
sukompromituotų. Todėl pranešiau jam 
apie Rimkovo asmenį. Paukštys kreipėsi į 
vokiečių saugumą. Bet jie, nenorėdami 
gaišti su juo laiko, išsiuntė į Vokietiją dirb
ti. Rimkovas, vykdamas į Vokietiją, pa
siėmė daug kuiųpių, lašinių ir sviesto, 
patepęs savo viršininkus, laisvai grįždavo 
į Lietuvą ir dar su didesniu pasisekimu 
dirbo bolševikų naudai, štai keli įvykiai 
tikro bolševikų šnipo gyvenimo, kuris, 
naudodamasis mūsų geraširdišku naivu
mu, ruošė mūsų tautai karstą. Vyriausybė 
tai žinojo ir leido jam būti Lietuvoje.

Vokiečių okupacijos metu dirbau toje 
pačioje Energijos valdyboje. Visi buvo lie
tuviai, tik valdytojas — komisaras vokie
tis. - f

Tuo metu muitinėje turėjau dar vieną 
vokiečių firmos automobilį, kurį vokiečiai 
norėjo konfiskuoti. Sutikęs jų valdininkus 
muitinėj protestavau, pastebėdamas,

— kaip jūs galit konfiskuoti vokiečių 
firmai priklausantį autopiobiįį.

■— Mes ir Lenkijoj taip darėm, — atsa
kė vokietis.

— Čia ne Lenkija, o Lietuva, — atsakiau.
Padaviau skundą Kauno miesto komi

sarui: Tai buvo jaunas nacis, žiaurus ir

kos vėliavos klausimas be Jie-: 
tuvių pagalbos taip piat būtų 
vargu įgyvendinamas.

Valdyba specialiai pinigų 
nerinks, nebent progai pasitai
kius vieną kitą pažįstamą susi
tikus. Tad maloniai prašo 'ne
patingėti ir savo auką siųsti 
adresu:

Adomas Ūselis,
7021 So. Talman Avė., 
Chicago, Iii. 60629, 
tel. 434 - 7259..

LB Marquette Parko Apyl. 
valdybos vardu:

J. Vaičiūnas (.piem,.),,
K. Januška (finansų , sk,)
A. Ūselis (kartotekos v.)-

KOSTORIKOS PREZIDENTAS 
PĖSČIOMIS EINA į OFJS4

SAN JOSE, Cota TĮięa. — San 
Jose "laikraštis La Hora apra
šydamas šios salos prezidento 

.Jose Figueres būdą ir Įpročius 
mini, kaip vieną dieną-preziden
tas, neturėdamas jam atlykina- 
mo automobilio, keturias mylias 
.nuo prezidentūros iki savo na-’ 
imu išėjo pėsčiomis. Eidamas^ 
plento pakraščiu jis keletą kar
tų iškeldamas aukštyn nyk-štĮ 
davė ženklą, k^d nori būti ,pą- 
'.vėžintas, bet pravažiuojantieji 
nepaisė,kol pagaliau viena mo
teris prezidentą pažino ir iki 
,pat namų pavėžino.

CHARLESTON, Ill. — Papli
tus .žinioms, kad vagys vienam 
farm erini Indianoje pavogė 83 
raguočius, kai kurių apskričių 
ūkininkai pradeda įdegįnimais: 
ženklinti savo gyvulius, kaip tai 
buvo plačiai praktikuojamą prieš 
šimtą metų.

piktas, kurį tačiau man pasisekė įtikinti, 
kad vokiečiai negali konfiskuoti vokiečių ■ 
firmos automobilio, dar esamo muitinėj. 
Jis man sumokėjo už automobilį.

Šiaip tai buvo tiktas sadistas. Jis kiek-’ 
vieną rytą vykdavo į žydų getą, pastatyda
vo keletą žydų į eilę ir mušdavo juos per 
veidą tol, kol pavargdavo. Jis prisirinko 
tiek aukso iš žydų, kad net jo draugai jam 
pavydėjo. Vėliau buvo išsiųstas į frontą ir 
žuvo.
KLAIPĖDIETIS SPIKERAITIS MANĘS 

NEAPSKUNDĖ
Kartą eidamas Vilniaus gatve, sutikau 

savo buvusį valdininką Spikeraiįį, kuris 
(buvo, kaip jau anksčiau buvo rašyta, mū
sų policijos suimtas, bet pabėgo į Vokie
tiją. Jis su manim nepasisveikino, aš irgi 
ne. Pamaniau, jeigu jis mane apskųs vo
kiečiams, tai kaceto neišvengsiu. Po po
ros dienų sutikau savo buvusį mechaniką,' 
kuris man pranešė, kad pas jį buvo užėjęs* 
Spikeraitis ir jam pasakė: <

— Kaip ten buvo. Aukštuolio neskųsim 
Nors jis buvo griežtas, bet ir teisingas r 
žmogus.

Aš tame mačiau kitą priežastį. Jamę, 
dar ruseno prūsų lietuvio žmoniškumo ug
nelė. Vokietis ar lenkas būtų mane tikrai 
apskundęs. »

PER ELEKTROS LAIDUS MAČIAU
% FRONTĄ

Vokiečių okupacijos metu į politiką

Pergyventus įspūdžius prisiminus
“Lietuvių tauta laukia iš 

savo sūnų drąsių žygių”, tai 
žodžiai;iš didv.yrių'-Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno testa
mento. Arba vėl ką Maironis 
paliko:

“Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
bailiai kaįp kūdikis, ąpleis;
' iųrsai pamins, ką bočiai gynė 
Per amžius milžinų keliais.

Čia tinka pridėti: Jr gyven
damas JAV garbingu tremti
niu pasivadins.

Rugpiūčio 2 4- Naujienų Nr. 
11 įdėtas J. Krygęrio straipsnis 
‘fPrieš 40 metų”, -gal daugeliui 
mintis ir jausmus sugrąžino į 
tai, kas buvo pergyventa visos 
lietuvių tautos dėl Dariaus ir 
Giręno tragiškai pasibaigusio 
didingo žygio. Visa tauta -skaus. 
’mįngąi peĮ-gyvenp jyyly 
dino'piįške, Įur .lakūnams mįr. 
ties angelas pastojo kelią visai 
netoli nuo Lietuvos žemės. Jų 
kūnų Į Kauną perskraidinimo 
dieną nepaprastai didelė žmo- 
diiu minia susirinko aerodro
me, o visą JLietuva-su didžiąu- 
■sių įtempimu sekė Kauno ra
diofono ttransliacįj as, kas prie 
savo turimo aparato, ‘kas pas 
kaimynus susirinkę.

Kada lėktuvas su- didvyrių lą- 
:kūnų karstais jau nusileido 
Kauno aerodrome, -visos -suti
kimo ceremonijos ir pasaky
tos kalbos daugeliui išspaudė 
gailias ašaras dėl taip didelės 
visai tautai nelaimės. Lakūnų 
karstų -sutikimo minios prie
šakyje buvo ministeris pirmi
ninkas Juozas Tūbelis, nesr 
prezidentas Antanas Smetona

atostogavo Palangoje. Tada ne 
vienam kilo klausimas, kuris 
ir ligišiol nė kieno neatsaky
tas, kodėl prezidentas A. Sme
tona nepertraukė vienai pienai 
savo atostogų ir neatvyko iš 
Palangos į Kauną pagerbti žu
vusių tautos didvyrių ? Juk Da
riaus ir Girėno žygis buvo vi
sos lietuvių tautos garbei at
liktas. S. P.

APSKUNDA103 METŲ VYRĄ, 
KAD GAINIOJASI MOTERIS

STOCKTON, Calif. — Johnnie 
Lee -Fegion apskundė teismui sa
vo vyrą Solomoną, su kuriuo 28 
metus išgyveno, ir paprašė per
skirti, kadangi jos vyras “visus 
pinigus išleidžia su kitomis mo
terimis”. oJhnnie yra 100 metų, 
■o jos Solomonas 103 metų am
žiaus.

“Aš norėjau nuo jo nesiskirti, 
bet jis nesiliauja bėgiojęs pas- 

.-kui kitas moteris”, pasakė ji rę-r 

.porteriams. “Jis mėgsta vaikš
čioti į kino teatrus — tai tenai 
jis tas moteris sutinka”, paąiški- 
<no Johnnie. Nuo to laiko, !kai 
prieš pora mėnesių ji paprašiu
si teismo divorso, Solomonas pa
sidaręs labai nemandagus, vis 
norįs muštis ir nieko jai neduo- 

• dąs valgyti.

® Prezidentas Niksonas, pa
sikalbėjęs su viceprezidentu S. 
.Agnew antradienio vakare, pa- 

. reiškė spaudai, kad jis visiškai 
pasitiki dabartiniu JAV vicepre
zidentu.

"NAUJIENOS” BOLŠEVIKAMS 
YRA RAKŠTIS JŲ AKYSE

mesikišau. Tik stebėjau tuos žmones, ku
riuos pažinau, ir dariau palyginimus, kaip 
jie elgėsi anksčiau ir-kaip prie vokiečių. 
Visi, kiek buvo galima, laikėsi nuošaliai. 
Be to, mūsų žmonės aiškiai žinojo, kad 
Hitleris ikaro nelaimės.

Energijos Valdyboj pietų metu, kai vo
kiečių armija Stalingrado nepaėmus, įstri
go įKaukazą, aš garsiai pasakiau:

— Va, čia prasidės pražūtis. Vyrai pa
būgo. Vienas inžinierius ’tarė:

— Tu verčiau žiūrėk elektros laidų, ne--j 
gu fronto.

—Ką padarysi, kad aš per elektros-lai-! 
dus matau frontą.

Visi pradėjo juoktis.

KELIAS ATGAL
Artėjo sunkios ir .pavojingos dienos. įPrie: 

Kauno užmiesčio kelių jap buvo pakabių-: 
tos iškabos: “.Der Weg .Zurūck” — kelias 

.atgal Tą keistą iškabą ąš mačiau.jau aų-i 
trą kartą. Pirmojo pasaulinio karouųętų, • 

'kai vokiečiai traukėsi atgal, buvo iška
bintos tokios pačios iškabos — Keliąs atgal.

Pirmos bolševikų okupacijos metų, pa
matęs jų žvėrišką žiaurumų, nutariau ne
laukti’kitos okupacijos. Žmona atsisakė .iš-1 
vykti sakydama:

— Aš nenoriu vykti bądauti į Vokietijų.,
— Tai gal ir man likti?
— Jeigu tu liktum, tąi mums būtų (pa-i 

vąįingiau.
Aš nusprendžiau, kad tverčiau pabadau-'

ti Vokietijoj, negu mirti Sibire. Žinoma, 
tokį išvykimą aš vaizdavausi būsiant tik 
laikiną, iki karo pabaigos. Net ir drabu
žių paruošiau tik vieniems metams...

Gavęs leidimą iš vokiečių saugumo, nu
vykau į Eitkūnus. Kaip tįk tą dieną. Kaiu 
tik tą dieną buvo gautas įsakymas iš vokie- 
vokiečįų vyriausybės leisti lietuvių pabė
gėlius svykti -į Vokietiją. Maniau, kad na

kčiai gali mane suimti ir uždaryti kacete 
buvusį “vokiečių ėdiką”. Bet naciai, ga- 
vę iš rusiškų mužikų per galvą, užmiršo 
savo puikybę.

Įsitikinęs, kad iš nacių man negresia 
pavojus, grįžau į Kauną dar kartą pamė
ginti įkalbėti žmoną vykti į Vokietiją. Bet 
kur tau. Ji net ir klausyti, nenorėjo.

Atvykus mūsų pažįstamam ūkininkui 
iš 'vieno kaimo už Panemunės, išvyko su 
juo net neatsisveikinusi. Tik sūnus atsisvei- - 
kino kariškai... žmona manė Panemunės 
miškuose pasislėpti nuo grįžtančios ibolše- 
vikų gaujos siautėjimo.

Su savo keliais artimaisiais nuvykau į 
KarUbadą, kur prieš karą gydžiau savo 
tulžį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
D i enra š tl
NAUJIENA SF
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"IR — 

DR. FANG C LU 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINI CHIRURGU  A
*M9 Sp. Rt (£r«wfi>rd 

Madicsl Building). T«L LU 5-6444
Antra* ofisas — 

8007 WEST 83rd PLACE 
JUSTICE i L. T>L 599-0500 

Eciuda UgUMlia M8A1 awwuną. 
/e: neatfUiepias skambinu. *74-8012

I ^1—TT7 II » I

DR. CK, BOBELIS 
INKSTŲ ią SLAPUMO TAKŲ 

cHirurgūa
Talaf. 695-8533 

Pax Vąjiay Mądkal Cantar 
ak) SUMMIT ST. 

ROUTE 58. ELGIN. ILLINOIS
« ** *1 • ♦ f -A - » — - - -* A’ 5 *

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434. WEST 71C STREET
Ofisas: HĘmlMk 4-5849 

RezkL; 3M-Ž233

OFISO. VALANDOS: 
ruauditguaų ir iMWri 1—7 viL. 
xuiracL. pepuudieni nuo 1—a. tree.

Ir tešud. Ūkui susitariu.

'žtei.; sEiKi/j
i item • ilSLKAi

aKUSEkua ik MOitKŲ UfUūS

wirz >Qt Aww AV^ WA >XS/O
TfUeadps pagąi susitarimą. Jei neat- 

~ siaėjua, siamomii Mi 3-OUvi.
__ ? ■ -• - __ ' - x 1?" ~2

UK. NINA KRAUCEL-
KR1AUCEUUNAHE

ąKUUeKUA IK MUIEKy h*4*?5 
sį, KEpxifi A.Vfc. 

Talat. WA >za/0.
Neatadepui — skambinti 

4/1-0225, “
Valandos pagal susitarimą.

< - . - _ - ■ ■ ■ ------------

Ofiso tai.: HE ŠĮBI? arb« RE 7-9700 
xazidenoijos: PR 6-9801

DR. J. MESKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
* 'niais. ketvirtadieniais ir penkta

dieniais nuo & iki 7 vaL popiet, 
šeštadieniais nuo 9 iki 11 vaL 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta. u

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
261Į W. 7kt St. — Tel. 737-5149 

TiYrina skis Pi-itaiko akinius ir 
“contaęt lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SE1BUTIS 
inkstų, pūsles ir 

PROSTATOS. CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tek 925-82H

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
A1O—12 ir nuo 2 iki 8 vai vak.

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
' uždaryta.

Rez. tek WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL: pirm., antrad.. trečiad. 
ir penki. 2-4 ir 6-8 vai vak Sestadie- 
nidj 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą. 
Į. U U UK I. ■

V. Tumasonis, M. D., S. C.
C H1 R U "R G A S 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telek HEmlock 4-2123 
Rexid. telek Gibson 84195 

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

P, ŠILEIKIS, 0. P.
ORTMOPEDAS-PROTEZISTAS

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

28M W»«t 63rd St., Chicago, III. 60629 
Yalaf.: PRospact 6-5084

SKAITYK PATS IK PARAGINK

KITUS SKAITYTI

NAUJIENAS

JEI “NAUJIENAS” TU

«V. RAŠTO TYRINtTOJAt

ŠVIESĄ

1951 metais senatorius Howard Henry Baker vedė panelę Joy Dirk- 
sen, tuometinio respublikonu partijos vado senate dukrą. Paveiks

le matome jauną senatorių pjaunantį vedybinį pyragą.

“JUODASIS POPIEŽIUS* 
LANKYS FIDEL CASTRO

VATIKANAS (AP). _ Jėzu
itų ordino generolas Pedro Ar- 
rupe, vadinamas "juoduoju po
piežiumi” ruošiasi vizituoti Ku
bą. Tai bus pirmas jėzuitų vi
zitas nuo to laiko kai Fidel Cas
tro su komunistais atsistojo Ku
bos valdžios priešakyje.

Generolas Arrupe pirma su
stosiąs Brazilijoje, Argentinoje, 
Peragvajuje (tai buvusi jėzui
tų valstybė), Čilė, Meksikoje ir 
Kanadoje, ir šio rugpiūčio 24 
dieną pasieksiąs Kubą, kur pla
nuoja "viešėti 6 dienas.

Vatikano pranešimais, gene
rolo Arrupe vizitas Kubai netu-

rįs tikslo grąžtyti Kuboje pa
lankesnį klimatą, kur įgalintų 
Ji^auą Draugiją (Sociątas Ją- 
su, SJ) pradėti Kuboje sąvp

šius tarp Kubos ū; Vatikano.
Fideliui Castro paėmus Kubo

je valdžią santykiai su katalikų 
bažnyčia pasidarė labai įtempti, 
ypač kai Castro valdžia 1950 m. 
suconfiskavo bažnyčios turtus.

SKAITYSI TAI IR KITAM 
PASAKYSI, KAD JOS RAŠO

nnn^iiTiĮggiinirrin •«»«<»»»
SVENT* RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,

KIEKVIENA DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI
Valyk nua nežinom y nusidėjimy. Apsaugok savo tarną nuo pa- 

sididžiavimo nuodėmės; neleisk iai viešpatauti ant manąs... Duok tau įtik
ti mano burjnps žodį ir mano širdies kalbėjimą po tavo akią, Viešpatie, imn 
no apgintoįąų ir mano gelbėtojau! Psa. 19:13-15. 

• • •
Atrodo, kad sagsčiau privestieji žodžiai ragina kiekvieną protingą krik

ščionį melstis, ir bekalbant šitą įkvėptą maldą, prašyti nuvalymo nuo ne- 
.žinomų nuodėmių, kad tuo žmogus būtų apsaugotas nuo pasididžiavimo 
nuodėmės: ą taip nuoširdžiai besimeldžiant, jis bus apsaugotas nuo to, iš 
ko nuodėmė prasideda ir galės užlaikyti savo širdį švariame padėjime — 
nepaliautina} prisiartindamas prie malonės šaltinio, kiekviename reikale. 
Žmogus, kuris bando Vesti šventą gyvenimą ir nori būti arti prie Dievo, o 
saugojas til^ nuo iŠ viršaus apsireiškiančių art>a pasididžiuojančių nuodė
mių, nepripažindamas nematomąją nuodėmės pradžią savo minyste, bando 
atlikti gerą 'darbą, bet daro laibai neimšinringu ir neprotingu būdu.

Kristus pasakė, kad ** Įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris 
taus bažnyčia. Į visus Šiuos svarbius klausimus rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei

RADINSKAS
PERDRĖGNA?

NUSIPIRK

SAUSINTUVĄ

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NY4IA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAl

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063 
»- ............ — — ■ '............ -

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios' gėlės ir' vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. 5S6-1220

’.MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumu.
ANTANAS VILIMAS?

823 West 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

-- - __

z ~ >---- ------  -

SOPHIE BARČUS j
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, ’ 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šdštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

•Telaf.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

------= : -- -^7

Dr.
gas

LIETUVIA1 VAKARUOSE
žurnalistų poatostoginiai 

pramatymai
Los Angeles žurnalistai laiki

nai nutraukė “plunksnų plėšy- 
mą” ir išsiskirstė atostogų.

Dabar tesusitinka tiktai v-bos 
nariai vienoje kitoje gegužinių; 
pastogėje ir pasitaria dėl atei
nančio rudens veiklos, kuri pra
sidėsianti praeitų dviejų vaka
ronių protokolais, kuriuos laiko
si įdomiai paruošęs sk. sekr. Dr. 
Grigas Valančius.

Tokiu būdu bus prisiminta, 
kas jau buvo, t. y. žurnalizmo 
Pagrindai, ir pasvarstyta, kas 
toliau turėtu būti.

Būsimuose seminaruose būsią 
gvildenama pačios aktualiausios 
problemos maždaug tokiomis te
momis: žurnalisto universalinių 
žinių pritaikymas praktikoje; 
Kaip atskirti šarlatanizmą nuo 
specialybės; Psichologinis meto
das tikėtinumui nustatyti; Tie
sos ir sąžiningumo principas ver
tinant įvairių sričių reiškinius; 
Techniškas straipsnių paruoši
mas laikraščiui ir t. pan.

Lygiagrečiai -būsią- daugiau 
dėmesio kreipiama į kalbos ir 
rašybos taisykles bei kursų ruo
šimą žurnalistiką praktikuojan
čiam jaunimui. Adonis

WASHINGTONAS. — Ed
ward J. Kiernan, 150,000 narių 
tarptautinės policininkų sąjun
gos pirmininkas, kalbėdamas Se
nato teisių komisijoje pasisakė 
už mirties bausmės žmogžu
džiams grąžinimą, ragindamas 
tokią bausmę grąžinti visose 50 
valstijose, kurių 19 jau yra to
kią bausmę įsivedę. Kieman 
priminė vieno bankų plėšiko pa
sakymą: “Ko mums rūpintis? 
Net už nužudymą aš elektros- kė
dės negausiu”. Kieman pareiš
kė, kad JAV policininkų 1966 
metais buvo nužudyti 57, praei- 
tasi metais 112, o per pirmuo
sius penkis šių metų mėnesius 
56. “Tikrumoje, mūsų dabarti
niai įstatymai gina tik žudi
kus”, Kieman pareiškė.

Jau išėjo iš spaudos ir galima gauti knygy rinkoje

AMERIKOS LIETUVIŲ POLITIKA
Kazio Šidlausko knyga apie Amerikos lietuviu pastan- 
daryti įtakos į krašto politiką. 102 psl. Kaina $1.50.

Knygos bus išsiųstos, jei $1.50 čekis arba Money Orderis 
bus pasiųstas tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608

---------------------------------- - r-^ - -------------------------------- -- - ... : - ■ - • . ------------- --------- ------------- - - - ■ -------- ------------- ---------—---------- --- ------------- s

ilgamečio RALFO pirmininko, prelatu
J. B. KONČIAUS knyga

ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS
404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei prisiu

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

ADAM DAUKSHA
Gyveno 3238

Mirė 1973 m. rugpiūčio 7 (L, sulaukęs senatvės. Ginyęs Lietuvoje, 
Panevėžio apskr., Šeduvos mieste. * 2’ ' °* ‘

Amerikoje išgyveno 60 metu.
Paliko nuliūdę: posūnis George Daresh, jo žmona. Anne, mirusio 

posūnio Paul Daraškaus žmona Marie Karol, 4 anūkai, 6 proanūkei, 
brolienė Barbara Daukšas, brolio duktė Bernice Žilis ir jos seimįa^ bei 
kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė SLA, Lietuvių Darbininku 53 kuopai ir Lietuvių Ex- 
Mainerių klubui.

Kūnas pašarvotas Jurgio J. Rudmino koplyčioje, 3319 So, Litua- 
nica Avenue.

Penktadienį, rugpiūčio 10 d., 10:30 vaL ryto bus lydimas is koi> 
lyčios į Lietuvių Tautines kapines/ |

Visi a. a. Adam Daukshaą giminės, draugai ir pažistami nuošir- - 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti’ jam pa%ųtinį patąir 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Posųru^ giminės.

Laidotuvių Direktorius Jurgis F. Rudminas. Tel, YA 74133.

South Halsted Street

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 W. 71st Street 
Telef.: GRovehill 6-2345-S

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVE.

Gyye/io 15108 Chestnut Lane, Oąk III.

Mirė 197& m. rugpiūčio 7 d., 9:00 vaj. vakaro, sulaukęs 82 metų 
amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Raseinių apskr. Amerikoj išgyveno 58. meti

Paliko nuliūdę: žmona Tillie (Yočįūtė), sunūs Len, marti Bęverly, 
duktė Sylvia, 2 dnūkai ’— Curtis ir Gina-Lynn bei kiti giminės, drau
gai ir pažįstami.

Ketvirtadienį, 6 vai, vakaro kūnas bus pašarvotas Mažeika-Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western Avę

Šeštadienį, rugpiūčio 11 d. 9:00 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pa-' 
maldų bus laidojamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,

Visi a. a. Charles Grigo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti'laidotuvėse ir suteiktię jam1 pasekutini patarnėvima 
ir atsisveikinimą. . ' ‘ f t »

Nuliūdę lieka: '
s žmona, sūnus, dufcj^, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika-Evans. Tęl. RE 7-8600

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Jf U*. « «T 1 A r-* > X-C r A.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

DflYYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID 
<6.05:07, So. HERMITAGE AVENUE 

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERN 1SK.OS AIK-COND1TIONED KOPLYČIOS

Lietuvos Miškininkų Auklėtojui ir Ugdytojui

PROF. ANTANEI KUKUIŽAI,
mirus, 

žmonai ZOFIJAI^ sūnui ČESLOVUI ir iparčiai ELENAI 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

PETRAS ir ONA ŠILAI

JEIGU NEBŪTŲ SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ 
KNYGŲ, NEBŪTŲ IR NAUJŲJŲ!

Prof. Vaclovo Biržiškos "Senyje Lietuvišku Knygy Istorija" yrą 
veidrodis, kuriame atsispindi pirmųjų lietuviškų knygų kelias. 
Kietais viršeliais įrištos knygos kaina yra uk S3.00, minkst. $250.

Knyga Jums bus pasiųsta, jei atsiusite pinigus šiuo adresu:
NAUJIENOS, 1739 S. Halsted Street, Chicago, DL 60608.

DĖDES ŠERNO GYVENINIO BRUOŽAI
YRA GERIAUSIA DOVANA j

Vyresnieji Amerikos lietuviai Juozą Adomaitį • Dėdę šerną ts- 
meniškai pažino, skaitė Jo straipsnius, knygai ir klausėsi Jo paskaitų. 
Dabar Jie gali paskaityti gxa&ai surašytą feėdėa ^erao ' gyvenimą 
Jiems bus įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių'Istorijų. 
Naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu
pirkti Antano Rūko parašytą Vienii^ Žmogau* Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji atsimena 
Ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams. Jaunimui, rašytojo Antano 
Rūko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti, su mūsų pirmųjų išeivių šviesuoliu gyvenimu ir 
Jų kieta, ideologine r veikla r \ ' Į

Antanai RBIrai, VIINliO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juoto Ado
maičio • šerno gyvenimo bruožai. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija, Chicago, 1962 m. 206 psL, kaina 2 doL

GAUNAMA -NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE
X-

NARIAI: 
Chicągęs. 
Lietuvi# 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAV!- 
MAS DIENĄ 
;r NAKTĮ.

★ 
TURIME 

KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

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

_____________________________________________
=_ _ .- ------- - ■■

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., 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 REjiublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos Hills, DI. 974-4410

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

GARSINKITES naujienose
I - MAUJItNOS. CHICAGO 8. ILI------THURSDAY, AUGUST 9, 1973 '



John D. Ehrlichman į

John D. Ehrlichman, buvęs vienas vyriausiu prezidento patarėjy, 
atsakinėdamas į Senato Watergate komiteto apklausinėjimus pa
sirodė kaip labiausiai atsidavęs prezidento Nixono gynėjas nuo 

įtarinėjimy.

Prašau Morkūno fotografijos f
Stambioms rusų raudonosios muną A. Panemunėje ir neleis- 

armijos jėgoms, vokiečių stu- ti priešo jėgoms keltis per upę.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

AUTO BODY and FENDER
— Combination man. Experienced. 
North Side. Chicago. 50-50 commis
sion. Tony.
OLYMPIC OLDS 283-8100, ext. 59.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL' ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

IŠ C H 1 C A G O S IR 
APYLINKIŲ Į

----------------------- --- v.---— .i-> - "« - " .l. -----
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Kriminalas Čikagoje
šiemet jau nužudyti 486 žmonės

CHICAGO. į— Policijos de
partment pranešimu, per 4 peri
odus iki liepos 18 dienos Chi- 
cagos mieste nužudyti 486 žmo
nės. Bendrai per tas 4 savaites 
Chicago j Įvyko: 18,698 sunkieji 
nusikaltimai, tai yra 7 nuošim
čiais daugiau kaip pernai per to
kį pat laiką. Per visus šiuos me
tus iki liepos 18 d. Chicago j e bū
ta 113,701 sunkesnių nusikalti
mų, tai yra 10.6 nuošimčiais dau
giau kaip pernai.
į Per praėjusias 4 periodus žmo
nių Chicagoje nužudyta 80-29 
nuošimčiais daugiau; išprievar
tavimų 112 — 6.6%' daugiau; 
apiplėšimų 1,237 — 6.5% dau
giau ; Įsilaužimų 3,564 — 23.4% 
daugiau; žiaurių užpuolimų 1,- 
164 — 7.6% daugiau; automo
bilių vagysčių 3,038 — 7.6% dau
giau.

Vėliausi nužudymai

CHICAGO. — Praeitą savait
galį vienas 12 metų vaikas žais
damas prie Meno Instituto esan
čiame medeliais apsodintame kie
me rado nužudyta kolegijos stu
dentę Lee Alexis Wilson, 22 me
tų amžiaus. Ji buvo pusiau iš
rengta ir kaip policijos nustyta, 
per galvą užmušta ir Į vieną 
dekoracijų augalų krūmelį nu

[ SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKIENfi 

2608 West 69th St, Chicago, BL 60629. • Tel. WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas ĮvairiŲ prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.
- »r ----------------------------------- - L - -.. - -——? I III     n ......................___________________ rsf

— -    ' ____ __ . _ _! -- .... — e

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, 111. 60629. _ Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chice«o, III. 60608. _ Tel. 254-3320 

įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai, automobiliai, 
maistas, doleriniai Certiflkatal.

k V. VALANTINAS
------------------ l, u .. --------------- „■ . • ———

---------------  -----------------„--------------------------------------------------- ---------- --------------------------------------------------------------——

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas. ’ ’

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMfi. Minkšti viršeliai, kaina ?2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608
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vilkta. Praeitais metais Grant 
parke įvyko du nužudymai. Nė 
vienas neišaiškintas!

CHICAGO. — Prie namų 8800 
S. Princeton gatvėje nušautas 
Flynn Dixon, 18 metų amžiaus, 
gyvenęs 4844 S. State st. Jam 
su grupe kitų einant gatve pri
važiavo automobilis, iš kurio iš
lipę du kiti vaikėzai pradėjo iš 
paskui sekti. Kai Dixono gru
pė pradėjo bėgti, vienas iš tų 
dviejų sekėjų paleido šūvį. Di- 
xoną nušaudamas. Policija spė
ja, kad čia būta gatvių gaujų in
cidento.

Suimtas falsifikuotu 

banknoty spausdintojas
ČIKAGA. — Cicero kilimo 

spaustuvininkas kaltinamas va
dovavęs falsifikuotu banknotu 
padirbinėtojų tinklui visame 
krašte. Spėjama, kad padirbinė
tojai palaidę Į apyvartą 2 mili
jonus dolerių su viršumi.

j Alfonsas šumakaris, 33 metų, 
kurio paskutinis žinomas adre
sas buvo 1411 S. 48th Ct., Cice
re užvakar buvo atgabentas Į 
Čikagą iš Twin Lakes vietovės 
Wisconsine, kur jis buvo suim
tas sekmadienį.

Pasak federalinių agentų, šu
makaris suimtas dėl pabėgimo 
nuo kitos padirbinėjimo bylos, 
iškeltos jam balandžio mėnesį.

Užuot atvykęs į teismą, šu- 
makeris metęs užstatą ir nuvy
kęs Houstoną, kur vėl pradėjęs 
padirbin ėti bankotus. Iš čia su 
miegamuoju automobiliu nuvy-

įmanioms iš Užnęniunio, mė- Ten buvo išsivysčiusios sun
kinant 1941 metais prasiveržti kios kautynės, kuriose rusai 
per Kauną j šiaurės rytus, šiam buvo pavartoję net stiprią arti-
miestui grėsė pavojus virsti 
karo griuvėsiais, o jo sukilė
liams— būti sužvėrėjusių rau
donarmiečiu išžudytiems.

Gerai nujausdama tokį pa
vojų, Kauno vadovybė susku
bo nurodyti ats. leitenantui An
tanui Morkūnui (studentui — 
technikui) su būriu kovos vyrų, 
sukilėlių ginklų ugnimi sukliu
dyti pontonų statymą per Ne

kęs į Mobile, Ala., susidėjęs su 
kitų bendrininku, Carliu Hath- 
cocku. Suimant Mobile Hitcoc- 
ką, automobilyje rastas $287,000 
falsifikuotų pinigų, plokščių, fo
tografavimo prietaisų ir kitų, 
padirbinėjimui reikalingų daly
kų. Houstone suimta dar 20 ki
tų talkininkų.

Šumakeris yra menininkas ir 
nuo seno verčiasi pinigų padirbi
nėjimu. Už tokius pat nusikal
timus jis buvo areštuotas 1962 
m. Aliaskoje ir 1964 m. Tenne
ssee valstijoje.

TRUMPAI
- - ____________________

— Aleknas Urbonas, St. Pe
tersburg Beach, Fla., atsiliepė 
teigiamai Į Naujienų platini
mo bei naujų skaitytojų vajų 
užsisakydamas vieneriems me
tams. Ta proga jis raš: “ Senai 
norėjau jas užsiprenumeruoti, 
bet vis neprisiruošiau, nors jas 
kartais ir paskaitydavau. Pra
šau prisiųsti naujai išleistų kny 
gų sąrašą”. Vajaus komisija 
nuoširdžiai dėkoja už dėmesį, 
taip pat taria nuširdų ačiū p. 
Urbono bičiuliui, rekomenda
vusiam siųsti susipažinimui 
prašant užsiprenumeruoti. Vi
si skaitytojai yra prašomi rem
ti Naujienas ir jas platinti. Vi
si lietuviai yra kviečiami susi
pažinti su Naujienomis ir jas 
užsisakyti. Susipažinimui Nau
jienos yra siunčiamos 2 savai
tes nemokamai.

— "Mokslo ir Pramonės muzie 
jus praneša, kad jau užsiregis
travo 28 etninės puošti muzie- 
jaus rotundoje savo kalėdines 
eglutes, rodyti vaizdeliais bei 
programomis savo tautos pap
ročius ir teikti tautinius valgius. 
Praeitais metais kalėdines eg
lutes apžiūrėjo apie pusė mili
jono žmonių. Dauguma ju krei
pė ypatingą dėmesį į skonin
gai išpuoštą lietuvišką eglutę 
ir klausė, kodėl ji yra be žva
kučių ir be šviesų? Esant tokiai 
nuotaikai ir tokiam klausimui, 
yra nesunku priminti Lietuvos 
okupaciją ir kelti žmonėse no
rą bei pasiryžimą būti sąjungi
ninkais už laisvę/ Vadovybės 
pranešimu, liepos mėnesį lan
kėsi ekskursantų tame muzie
juje net iš 39 valstybių, taip pat 
tūkstančiai žmonių iš kitu vals
tijų.

— Tarptautinis Filmų Festi
valis, 9-tas Chicagoje, bus 
lapkričio men. University of 
Chicago salėse. Informacijas 
teikia festivalio komitetas. 12 
E. Grand Ave. Chicago. Ill.. 
60611.

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
PigL» ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas. 

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

DR. KAZYS GRINIUS
ATSIMINIMAI IR MINTYS

II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina 85.00.
Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose’ už S5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių’ tomą 

(neįrištą) už $2.00

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street — Chicago, 60608

> . ------------- - ■ - --

lerijos ugnį.
Tačiau susilaukus pastipri

nimų iš LAF vadovybės ir vie
tinių (Šančių) sukilėlių ryž
tingos talkos, ta desperatiška 
kova buvo laimėta: rusai bu
vo priversti susilaikyti nuo 
froidinio puolimo ir trauktis į 
šiaurės rytus,Kauną aplenkiant.

Toje didvyriškoje sukilėlių 
kovoje prieš keleriopai galin
gesnes priešo jėgas krito apie 
1(M) sukilėlių, daugiausia ko
vai neprityrusiu jaunuolių, jų 
tarpe ir pats Antanas Morkū
nas.

Nuolankiai prašau visus, kas 
turi jo fotografiją, teiktis ją 
man laikinai paskolinti repro
dukcijai mano spausdintoje 
knygoje — raporte apie 1941 
m birželio 23 dienos sukilimą, 
kad tokių įamžinimu pagerb
čiau ne tik jį, bet ir jo draugus, 
žuvusius anoje pažymėtinos 
istorinės reikšmės kovoje už 
Lietuvą. į

Mano adresas;
2013 36-th ST., S. E.
Washington, D. C.. 20020

K. Škirpa

Atiųsta paminėti
Magdal Marija Slavėnienė: 

Nežinomi keleiviai. Epas. Išleido 
ir spausdino Minties spaustuvė, 
417 Burwood Road, Belmore, 
Sidney, N. S, W. Australia. Tira
žas 2*00 egz. 1973 m. 88 psl. 
Minkštais viršeliais. 5i/^x7% co
lių. Kaina nepažymėta.

Šis nedidelio tūrio epas, ra
šytas eilėmis, turi, palyginti, 
daug veikėjų, bent dvidešimt. 
Jų vardai tikrai savotiški: Mes 
visi. Vyrai, Jiedu. Nostalgė, Mer- 
gąiiš^tetįįįą, AIęworę^;Ę^t§Ji- 
j^APat^-ėlė^. Poetė, ŠesutėįKe- 
tuvė, Aiitorė, Desdemona, Fata
listas, Senyva Aktorė, Nuobo- 
džiautoja, Filantrope, Piligri
mai, Mykolas Krupavičius ir Čia 
gimusioji.

Prof. R. J. Bilaitis 
tvarko meno rinkinį

Wayne valstijos universiteto 
Detroite kas ketvirtį leidžiamos 
“Alumni News” 1973 m. liepos 
numeryje rašo apie universite
to meno rinkinių gausėjimą. 
Universiteto meno kolekcijai va
dovauja meno profesorius Ri
čardas J. Bilaitis, Amerikoje gi
męs antrosios kartos lietuvis.

Prof. R. J. Bilaitis paruošė 
1972 m. išleistą katalogą, kuria
me Įrašyti 245 nleno kūriniai.

Universiteto rinkinyje yra 
įvairių periodų ir daugelio sti
lių kūrinių, kurie išdėstyti įvai
riose vietose. Prof. R. J. Bi- 
laičio tikslas esąs universiteto 
meno rinkiniu padaryti “muzie
jų be sienų”, kiek galint dau
giau kūrinių išdėstant universi
teto ploto atvirose aikštėse.

• JTRENGtiiEI*' *

. PėAtE POWER.
.BUTsUX SAVINGS BONDS

TOOL AND DIE MAKER 

or advanced apprentice — for small, 
growing company. Full or part time.

772-9292

MACHINIST
Experience in Jig and Fixture work 
preferred. Perm., day position with 
complete Co. benefits. Bonus, BC-BS, 
MAJ, MED, etc. Top wages based 
on experience.
HUDSON SCREW MACH PROD. 

Call 227-2830.

8 FACTORY HELP
Steel fabricating shop, needs helper 
for steady work. Will train, quali
fied men for welding.

RAND STEEL. INC. 
297-1780.

MAINTENANCE MAN
Person having experience with me
chanical punch presses. Electrical 
and general plant maintenance. Day 
shift. Good ‘starting rate. O. T. and 
Ben including profit sharing

PARKVIEW MEADOW
4923 W. Armitage.

COIL WINDERS — AUTOMATIC 
Experienced only. Apply:

1729 N. Winchester Ave. 
ALBERTO TRANSFORMER CO. 

Call 772-7777

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darb i n i n k i v

GENERAL FACTORY. Local growth 
company has several job openings in 
Elk Grove Village. Fork truck expe
rience helpful and lite assembly 
work available. Apply in person. 1 to 
5 at: L. B. Mfg.. 2550 Lively Blvd, 

or call 595-8112
An equal Opportunity Employer

GENERAL OFFICE — And Blue
printer. Excellent opportunity for 
beginner. Appointment only 
RICHMOND. MANHOFF, MARSH 

Mr. Weinstein 
644-5080.

HELP WANTED — FBMALE 
Darbininkių Reikia

SEWING MACHINE OPERATORS 
Exp. in small leather goods, only. 
Steadv work, good pay and bene
fits. In air conditioned factory.

VIHON. 5035 N. Western Ave. 
275-8585 after 6 262-5504.

GAL FRIDAY
A “New” growing electronics firm 
on Near South Side is looking for a 
talented young lady to handle their 

. tracting and claims function plus 
various other duties in credit depart
ment. Typing, shorthand necessary. 
Call Ernie Wollter. 376-9660.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

PRIE PAT MARQUETTE PARKO 
Negiliame sausame beismante iš
nuomojamas mažas butas su baldais. 
Tuojau galima užimti. Pageidaujama 
vedusiu pora arba pavieniai asmenys. 
Teirautis tel. 737-8647 nuo 9 rvto iki 
3 vai. popiet, bet kuriuo laiku sa
vaitgaliais.

IŠNUOMOJAMI 6 apšildomi kamba
riai ramiame ir patraukliame name. 
Kreiptis po 7 vai. vakaro. Mr. Dembs- 
ki. 1502 No. Kedzie Parkway.

IŠNUOMOJAMAS butas ir krautuvė. 
Butas vra 2-me aukšte — kiemo pu
sėje. Krautuvė su butu yra prieš pat 
Šv. Hyacinto bažnyčia. Skambinti 
Joe angliškai. 3700 W. 2800 North.

Tel. 286-6313

PERDAUG VITAMINŲ 
PAVOJINGA

WASHINGTONAS. — FDA 
(Maisto ir Vaistų administraci
ja) rugpiūčio 1 dieną uždraudė 
parduoti aukšto stiprumo A ir 
D vitaminus be daktaro recep
to, nes esą aiškiai nustatyta, kad 
“tikrai kenksminga” imti vita
minus didelėmis dozėmis. Dak
taro receptas bus reikalingas no
rint pirkti vitaminą A pavienė
se dozėse stipresnį kaip 10,000 
tarptautinių vienetų ir vitaminą 
D pavienių piliulių dozėse po 
daugiau kaip 400 tarptautinių 
vienetų. Galima bus pirkti, bet 
kokius vitaminų A ir D kiekius 
mažesnio negu čia nurodyto sti
prumo.

FDA aiškina, kad imant vitmi- 
no A stiprius kiekius ilgesnį lai
ką susidaro galvos kiaušo iš vi
daus spaudimas, panašus į sme
genų voties simptomus.

FDA paskelbsianti seriją nuro
dymu ir dėl kitokiu vitaminų 
vartojimo.

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO

LIETUVIO

DRAUGAS IR BIČIULIS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIM0KEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI

Į VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA Į

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRrospect 8-2233

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

WISCONSIN VALSTIJOJE BALYS BUDRAITIS
Turi būti parduota turima (Surplus) 1t>TTTYQ T?T? A T UQTATT? 
pramogoms tinkama žemė 5—10 —[15UL7 o JaILJALj fLolAALIL 
15—20 akrą plotais. Visi žemės p!o-'4369 ARCHER AVE., CHICAGO
tai yra prie kelio. Galimi elektros 
Įrengimai. Galimi išsimokė j imai. 
Skambinti “Collect”.

Tel. (312) 944r5356

NORITE PIRKTI 
AR PARDUOTI NAMĄ?

SUSISIEKITE SU
CONNIE DAGYS

FIRESIDE REALTY —
Tel. 585-2064

Čia būsite užtikrintai sąžiningai
aptarnauti.

FOR SALE — BELLWOOD 
(WEST). 3 bedroom brick ranch, butai do 4 kambarius, 
large 2 car garage, large kitchen, ti- gazu šildymas. Nuomos S300 kas mė- 
led bath, finished basement. Many nesi. Taksai $356 už 1973 m. Kaina 
extras. Lo taxes. Good location. Close $21.750. 
j • x-v -y-v a jf yi A 'I < / j a » \ TMT /ITT A *to schools and shooing. Call 

544-5246 or 581-9745 (8-4 P. M.)

NAMŲ REMONTAS 
PRIEINAMA KAINA 

įrengiu ir taisau kambarius, 
virtuves. Atlieku cemento 

šaligatvius, laiptus ir t.
Z.I G M A S

TeL: 778-0838 ar 651-9625

ZZZ7

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPK SERVICE 
Taisomi auto motorai, stafe^žial, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DĖMESIO
62—30 M. AMŽIAUS VAIRUOTOJAI 

Tiktai SI04 metams automobilio 
Liability apdraudimas.

Kreiptis:
A. LAURAITIS

.4645 So. ASHLAND AVĖ.
523-8775

M. A- ŠIMKUS
R®al Estate, Notary Public 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. Tel. 254-745®
Beto daromi ir liudijami vertimai, 
pildomi pilietybės pareiškimai ir r 

kitoki blankai

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4965 Areh«r Av«.

Chicago, III. 6O63i T«l. YA 7-5ttO 
i
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A. G. AUTO REBUH.DKS
Čia automobiliai išlyginami ir nuda 
lomi. Darbas atliekamas sąžiningai 
ir gerai, prityrusių darbininkų. Kai 

nos nebrangios.
351 €-24 W. 43rd Street, Chicago, III.

TH L. — 776-5883
Anicetai Garbačiauskas, >av 

FORESTS CANYFIGHT FIRES

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS ’

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

PARDAVIMAS.

TEL. — 254-5554

NĖRA ABEJONIŲ
1% AUKŠTO mūras du butai — 

5% ir 4 kambariai. Kabinetų virtu- 
i vės. Modernios vonios. Karpetai. Ga- 
1 zo šildymas. Alum, langai. Geležinė 
tvora. Garažas. Tik keli-blokai nuo 

j parko. $17,000.
i MIELAM Beverly Shores, Dora blo- 
,kų nuo kranto ir buvusios Leonardo 
kavinės, mūras ant 65’ sklypo. Du 

Centralinis

8 KAMBARIU REZIDENCIJA apie 
16 m. Didelei šeimai. Liuksus namas. 
Evergreen Parko ribose. $36,600.

LIUKSUS 2 BUTŲ mūras — arti 
71-mos ir Mozart. ^Karnetai. Daug 
gražiu priedu. Garažas. Įrengtas beis- 
mantas. $41 900.

vonias,! ARTI 54-TOS ir CTLIF0RNIA.
darbus:'Didelis. 5 kaiųbarių medinis su 

i garažu $15 900.
6 KAMBARIU OCTAGON. Trendas 

išaušo beismantas. Apie 50' lotas. 
Garažai Arti mūsų. $23.000.

4 BUTU MŪRAS Marouette Parko 
riboje. Naujas gazu šildymas. Nau- 
ias garažas. Ekstra platus lotas. — 
$36.000. r -

6 BUTU 15 M. MŪRAS. Apie $12,000 
naiamų. Maži taksai. Į pietus nuo 
Talman banko. $81,000.

BARGENAS. 2 aukštų apartamem 
finis mūras. Prie parko. Apie S16,000 
pajamų. Naujai sutvarkvtas beisman
tas. Vertas $68 000 ir daugiau

PALIKIMO MŪRAS atneša $4.000 
nunmns. N’auias šildymas. Mūro 
garažas. Kaina $18.000.

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

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

7 M. MŪRINIS 3 butų ir 2 biznio 
patalpų. Kiekvienas vienetas atski
rai šildomas ir šaldomas. Gražiai 
įrengtas skiepas. S9.420 pajamų i 
metus. Išlaidos — mokesčiai, vanduo 
ir andrauda. Investavimas duoda 
virš 10% pelno.

MŪRINIS BUNGALOW 5 kambariu, 
2 miegamų. Labai švariai užlaikytas. 
Geri kilimai. Gražiai aptvertas kie
mas 65-ta ir Maplewood.

ŠIMAITIS REALTY
2951 W. 63rd ST. (prie Sacramento)

Tel. 436-7878

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR' 
įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
Derstatau senus visų 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. IR. Tel.: VI 7-B447

A. T V E R A S
LAIKRODŽIAI IR BRAN*ENYBtS

Pardavimaa Ir Taisymas
2646 WEST 6Tth STRFET

T»l.: Republic 7-B41 
------------------------------- ------- - ------------,

Br«n®«nyb*i, Laikrodžiai, Dovana* 
v I lorn i proęama.

3237 WEST 6«rd ST., CHICAGO
Telef. 434-4668




