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Buvusioje Jordano teritori
joje arabų teroristai Ramallah 
mieste numetė j pravažiuojantį 
Izraelio sunkvežimį granatą, ta
čiau nepataikė ir granata sprog
dama sužeidė septynis arabus. 
Policija suėmė apie 30 įtaria
mų arabų.

Valstijos valdžia bijo, kad ne
turtingieji baltieji Mississippi 
gyventojai, o tokių čia yra ne
mažai, neišgalės siųsti savo vai
kų į privatines mokyklas ir, ne
norėdami jų siųsti į integruotas 
mokyklas su negrais, visai ims 
vaikų neleisti į mokslą, šitokie 
vaikai sudarys valdžiai naujų 
problemų.
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Nors Amerikos ūkininku pajamos pakilo, daug daugiau padidėjo jo 
Klaidos, kaip matyti ii šios lentelės. Matosi, kad 1966 metais ūki

ninkai geriau uždirbdavo.

Over One Million Lithuanian In The United States
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WASHINGTONAS. — Senato 
demokratų vadas sen. M. Mans
field televizijos programoje 
Pennsylvanijoj pareiškė, kad se
natas turėtų atšaukti visą eilę 
prezidentui suteiktų specialių 
galių, kurios dabar tapusios ne
bereikalingos. Senatorius pami
nėjo senato: Formozos rezoliu
ciją, Mideast rezoliuciją ir Ten
kino Įlankos rezoliuciją. Jos se
nato buvo priimtos ir po to ne- 
beperžiūrėtos. Pats prezidentas 
turėtų remti jų peržiūrėjimą ir, 
jei nebėra reikalo joms toliau 
galioti, jų atšaukimą.

Senatorius Mansfieldas pagy
rė, vadinamą, Nixono Doktriną, 
kuri buvo paskelbta pernai va
sarą, prezidentui lankantis Gua- 
mo saloje. Doktrina sako, kad 
Amerika stengsis nebeįsivelti į 
karus Azijoje, išskyrus atve
jus, kada bus grėsmė Amerikos 
saugumui ar grės branduolinių 
ginklų ■ karas. Amerikos drau
gai Azijoje galį tikėtis paramos 
ginklais ir lėšomis, tačiau ne ka
rinėmis jėgomis.

Senatoriaus Mansfieldo nuo
mone, Nixono Doktrina padarė 
anksčiau priimtas kongreso re
zoliucijas nebereikalingomis.

♦ Saigone komisijos, kuri ty
rinėjo amerikiečių žiaurumus 
My Lai kaime, pirmininkas pa
skelbė senate raportą. Jame sa
koma, kad skerdynės tikrai įvy
kusios, dėl jų atsakomybė krin
tanti P. Vietnamo prezidentui 
Thieu.

♦ Jugoslavija greit paskirs 
ambasadorių komunistinei Ki
nijai.

— Ryšium su kompozitoriaus 
Juozo Naujalio gimimo 100-mis 
metinėmis Kauno Vidurinei me
no mokyklai buvo suteiktas Juo
zo Naujalio vardas. (E)

BANGKOKAS. — Viceprezi
dentas Agnew Tailaridijoje svar
stė su jos vyriausybekbmuniz- 
mo pavojų Tailandijai ir pakar
tojo Amerikos nusistatymą pa
dėti savo sąjungininkams gin
tis nuo agresijos. Bangkoke vi
ceprezidentas susitiko ir susi
pažino su ponia Evy Anagnos- 
topoulo Vondjidiš, kuri esanti 
jo tolima pusseserė, gyvenanti 
ir dirbanti Tailandijoje.

..ROMA. — Trys amerikietės, 
kurių vyrai dingo šiaurės Viet
name, bando gauti audienciją 
pas Popiežių. Anksčiau panaši 
grupė moterų audiencijos, ne
gavo. Moterys nori, kad Popie
žius padėtų joms sužinoti apie 
savo vyrų likimą: ar jie žuvę, ar 
yra Hanojaus belaisviais.

NEW YORKAS. — Tran
sporto darbininkų streikas ne
įvyko, miestas pakėlė jų algas, 
bet kartu pakėlė ir susisieki
mo bilietų kainas iki 30 centų. 
Anksčiau buvo — 20 c:

LONDONAS. — Britanija sta
tys Čilei 4 karo laivus už 72 
milijonus dolerių. Du laivai bū
sią povandeniniai.

Į apklausinėjimą atvyko mer
ginos ir penki vyrai dalyvavę 
kartu su sen. Kennedy ir žu
vusia Mary Jo Kopechne tame 

i baliuje, po kurio ji žuvo.
Viešosios opinijos klausinėji

mai parodė, kad Amerikos vi
suomenė nėra patenkinta iki šiol 
duotais sen. Kennedžio ar kitų 
ten buvusių atsakymais. Daug 
klausimų liko neatsakytų: ar 
buvo tame subuvime geriama, 
kodėl senatorius pasuko saloje 
i klaidingą pusę, nors jis tą sa
lą ir jos kelius gerai žinojo, ko
dėl jis devynias valandas laukė 
ir nepranešė policijai apie nelai
mingą atsitikimą?

Visuomenė laukia, kad dabar 
prasidėjęs inkvestas atsakytų Į 
daugelį klausimų. Sen. Kenne
džio populiarumas nukrito nuo 
49% iki 28% paskutiniame Ga
ilu po apklausinėjime. Jis teis
mo buvo lygtinai nuteistas dviem 
mėnesiam kalėjimo už pasiša
linimą iš Įvykio vietos. Du jo 
draugai: Joseph Gargan ir Paul 
Markham, abu teisininkai, irgi 
nepranešė policijai apie įvyki, 
bet pabandę išgelbėti paskendu
sią Mary Jo Kopechne, sugrįžo 
į baliaus vietą.

Praėjusią savaitę rinkoje pa
sirodė nauja knyga “The Bridge, 
at Chappaquiddick Island”. Au
torius Jack Olsen, “Time” vyr. 
redaktorius, įrodinėja toje kny
goje, kad sen. Kennedy visai ne
buvo tame automobilyje, jis iš 
jo išlipo, pamatęs ateinantį šeri
fą. Mary Jo Kopechne viena nu
važiavusi nuo kreivo tilto į van
denį, nes jos ūgiui automobilis 
buvęs per didelis, sėdynė per 
toli atitraukta, ji nemačiusi pa
sisukimo tiĮte. Senatorius, — 
sako knygos atfforius, — neno
rėjęs, kad šerifas pamatytų jį, 
vedusį vyra su svetima mergi-

su šešiais vaikais 
pirmą kartą po 7

aviacijos kovos
TEL AVIVAS. — Izraelio ir 

Egipto kovos lėktuvai susikir
to virš Suezo kanalo ir, Izrae
lio žiniomis, du Egipto Migai 
buvo sunaikinti, o trečias suža
lotas. Egiptas teigia, kad vie
nintelis nukentėjęs lėktuvas bu
vęs Izraelio.

Izraelio lėktuvams atskridus 
pulti karinių Egipto taikinių, 
apie 20 mylių į vakarus nuo 
Suezo kanalo, už 25 minučių pa
sirodė ir Egipto lėktuvai, ku
riuos tuoj puolė izraelitai, den
gę savo bombonešių eskadrilę.

Izraelis pridėjo, kad nuo 1967 
metų karo pabaigos Egiptas pra
radęs oro kovose jau 62 lėktu
vus. šis paskutinis oro mūšis 
buvęs pirmas po daugiau kaip 
keturių savaičių pertraukos. 
Nors izraelitai skraidė beveik 
kasdien virš Egipto teritorijos, 
Egipto Migai į kovą nestojo.

Aukščiausio Teismo įsakymas 
integruoti valdiškas mokyklas 
paliečia apie 222 mokyklas, ku
riose mokosi apie 68,000 negrų 
ir 55,000 baltųjų vaikų. Įsaky
mui pasirodžius, staiga pradė
jo didėti mokinių skaičius pri
vačiose Mississippi mokyklose. 
Canton miesto privačiose mo
kyklose įregistruota 93% baltų 
mokinių. Manoma, kad ateity
je Mississippi baltieji mokiniai 
visi eis Į privačias mokyklas, o 
valdiškos liks vien negrų ran
kose. Amite apskrityje buvo įs
teigta nauja privati mokykla, 
kurion susiregistravo beveik vi
si 900 balti mokiniai. Hatties- 
burge įsteigta Piliečių už Vie
tinę švietimo Kontrolę taryba, 
kuri organizuoja boikotus val
diškoms mokykloms.

“Mes turim ieškoti išeities iš 
šios blogos padėties” — pareiš
kė gubernatorius Williams savo 
šeštadienio kalboje. Praėjusią 
savaitę, besirengdami integraci
jai, baltų mokinių tėvai ir patys 
mokiniai skubėdami dirbo vie
name Canton, Miss., apleistame 
fabrike, kuriame dabar įsteigta 
nauja privati mokykla. Buvo ka
lamos sienos, iš palapinių fabri
ko padaryta mokykla, kurioje 
turės mokytis apie 1,000 baltų 
mokiniu.

Mėnulio ekspertų 
konferencija

HOUSTONAS.—Erdvės agen
tūra dėl lėšų stokos atšaukė 
vieną numatyta kelione i Mėnuli 
ir likusias septynias keliones iš
plėtė per eilę metų>x Paskutinė 
kelionė j Mėnuli turi įvykti 1974 
metais.

Vietoje aštuntosios kelionės į 
Mėnulį bus į erdves pasiųsta 
pirmoji erdvės stotis, šis ban
dymas įvyksiąs 1972 metų lie
pos mėnesį. Tą stotį pasikeis
dami lankys devyni astronau
tai, skrisdami po tris. Erdvės 
stotyje bandymai tęsis iki 1973 
metų kovo mėnesio. Po šių 
bandymų įvyks dar trys kelio
nės į Mėnulį. Jose astronautai 
išbus Mėnulyje ilgesnius laiko
tarpius ir atliks sudėtingesnius 
darbus jo paviršiuje.

Houstone buvo atidarytas Mė
nulio Mokslo centras. Iškilmė
se dalyvavo daug žymių moks
lininkų, kurie vakar pradėjo 
konferenciją apie ligšiolinių 
skridimų j Mėnulį pasiektus lai
mėjimus. Konferencija tęsis ke
turias dienas. Apie 1.000 erd
vės specialistų ir Mėnulio eks
pertų pasikeis nuomonėmis apie 
tolimesnius uždavinius tiriant 
Mėnulio paviršių. Amerikos ir 
užsienio 142 mokslininkai, ku
rie tyrinėjo iš Mėnulio pavir
šiaus atgabentus pavyzdžius, 
konferencijoje duos raportus 
apie savo atradimus.

Viceprezidentasc

lankosi Nepalyje
BANGKOKAS. — Viceorezi- * 

dentas Agnew nuramino Tailan- 
dijos vyriausybę ir patarė jai 
nespręsti apie Amerikos politi
ką iš spaudos ar net ir iš at
skirų kongreso narni pareiški
mų. Amerika nekeičia savo pa
žiūros į Tailandijos nepriklau
somybę ir žada išlaikyti savo 
pasižadėjimus Pietryčių Azijos 
kraštams, — pareiškė Tailandi
jos užsienio reikalų ministeris 
Thanat Khoman, pasikalbėjęs 
su viceprezidentu Agnew.

Iš Tailandijos viceprez. Agnew 
su palydovais skrenda į Himala
jų kalnuose esančią Nepalio ka-! 
raliją. Jos reikšmė šiuo metu 
padidėjo, nes ji guli strateginiai- 
svarbiame Indijos - Kinijos pa- 

i sienyje. Nepalis yra neutrali 
valstybė ir Amerikos viceprezi
dento vizitas laikomas daugiau 
diplomatinės reikšmės mandagu
mo vizitu. Krašto politika dau
giausia priklauso nuo Nepalio 
karaliaus, absoliutaus monar
cho, laikysenos, nes apie 90 G 
gyventojų yra beraščiai ir jų 
įtaka valdžiai yra nedidelė.

Valdas Adamkus 
dirbs Washingtone
WASHINGTONAS. — Vakar 

Čikagos lietuvių visuomenei ge
rai pažįstamas veikėjas, respu
blikonų partijos Čikagoje veik
lus narys ir kandidatas į sani
tarinio distrikto įstaigą. Valdas 
Adamkus buvo Washingtone, 
D. C. prisaikdintas naujoms pa
reigoms vidaus reikalų depar
tamente. Adamkus bus specia
lus asistentas prie JAV Federa
linės Vandens Teršimo Kontro
lės administracijos. (Special As
sistent to U. S. Commissiondr 
Federal Water Pollution 
trol Administration).

Kurį laiką V. Adamkus 
Washingtone. Vėliau jam 
daug važinėti po visą Anteriką 
Linkėtina tautiečiui V. Adam
kui daug sėkmės naujame dar-

Angliakasių unijos rinki
muose į prezidento vietą kandi
datavęs Jablonski buvo rastas 
nužudytas kartu su žmona ir 
dukterim. Policija aiškina įvy
kį. Rinkimų kampanija buvo la
bai aštri, iškelta daug kaltini- 

ligšioliniam unijos vadui.
Edgartowne teisėjas atme

tė senatoriaus Kennedžio advo
katų prašymą leisti senatoriui 
likti teisme salėje ir klausytis 
kitų liudininkų parodymų. Tei
sėjas n u tarė, kad senatorius, 
kaip ir visi liudininkai, turi pa
likti salę, kitiems liudijant.

Katmandu mieste Nepalyje 
Įvyko demonstracijos prieš vi
ceprezidentą Agnew ir Ameri
ką. Du fotografai buvo minios 
primušti.;

o Argentinoj sugriuvo van
dens užtvanka prie Mendozos 
miesto, žuvo 33 asmenys, apie 
500 sužeistu ir benamiu.

o Iš Rytų Vokietijos per už
šalusią Elbės upę į vakarus at
bėgo šeima 
Elbė užšalo 
metų.

Italija 
26-iems čekoslovakams. 
kaip turistai atvyko j Milaną.

-*• Britanijos buvęs užsienio 
reikalų ministeris George Brown 
lankėsi Egipte ir kalbėjosi su 
prezidentu Nasseriu.

♦ Izraelio kareiviai susikovė 
su arabų partizanais Gazos pa
kraštyje. žuvo keturi arabai, 
šeši izraelitai sužeisti. Izraelio 
valdžia pasmerkė Prancūziją, 
kuri parduodanti ginklus ara
bams, bet atsisakanti parduoti 
ju Izraeliui.

Italudarbininkų 
unijos skundžiasi

ROMA. — Trys-/ didžiausios 
Italijos darbininkų unijos pa
rašė prezidentui Giuseppe Sa- 
ragatui laišką, kuriame jos skun
džiasi policijos veiksmais prieš 
darbininkus. Po ilgai užtruku
sių streikų ir ypač po anarchis
tų bombų sprogimo Milane po
licija ėmusi persekioti darbinin
kų vadus juos suiminėti ir bau
ginti. 

t

Vien gruodžio mėnesį prieš 
darbininkus buvo Milano mies
te pradėtos 82 bylos, daugiausia 
su streikais surištuose prasižen
gimuose. Unijos prašo preziden
tą suvaldyti policijos sauvalia
vimą ir nepagrįstus jos puolimus 
psųeš organizuotą darbininkiją. 
Ippauda Italijoje irgi pastebė- 
jowaldžios pastangas policinė
mis priemonėmis atstatyti kraš
te rimtį. Net ir konservatyvus 
Turino laikraštis “La Stampa” 
sako, kad žmonės kai kada .per
sekiojami už jų įsitikinimus, o 
ne už nusikaltimus.

(Source: Department of Commerce)

Šioje lentelėje viršutinė kreivė rodo, kaip Amerikos automobiliu pramonė gamino naujus auto 
mobilius. Apatinė —- parodo užūenietišku automobiliu įvežimą.
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KAINU KILIMAS - SVARBIAUSIAS 
JAV VIDAUS POLITIKOS KLAUSIMAS

WASHINGTONAS. — Svarbiausias Amerikos vidaus poli
tikos klausimas šiandien yra infliacija ir kova prieš nuolat kylan
čias kainas. Ateinančiuose 1972 metų rinkimuose šis klausimas 
dominuos kitus vidaus klausimus. Demokratų partija panaudos 
infliaciją rinkimų kampanijoje ir kaltins prezidentą Nixoną, 
leidusį infliacijai išsivystyti, — taip pareiškė senatorius Fred 
Harris, demokratų partijos vyriausio komiteto pirmininkas. Jis, 
kalbėdamas CBS televizijos “Face the Nation” programoje, nu
rodė, kad per aštuonerius demokratų partijos valdymo, metus 
krašto ekonomika pastoviai augo, o prezidentui Nixonui atėjus, 
ji ėmusi nuo kalno riedėti žemyn.

Senatorius Harris savo žo- 
džiūs parėmė statistika, kuri ro
do, kad pirmus aštuonis respu
blikonų valdžios mėnesius mė
sos, žuvies ir paukštienos kai
nos pakilo tiek pat, kiek per aš- 
tuoneris demokratų valdymo me
tus. Pakilo plieno ir vario kai
nos, pakilo automobiliai. Tuo 
tarpu, prezidentas nesikišęs į 
kainų kilimą, nesikišęs į ban
kų nuošimčių pakėlimą, nors jie 
aukščiausi, negu kada buvo per 
100 metų.

Prezidento Ekonominės Pa
tarėjų Tarybos pirm. Paul Mc
Cracken pareiškė “U. S. News 
& World Report” žurnale, kad 
vyriausybės uždavinys esąs su
lėtinti kainų kilimo procesą, nes 
šiais metais kilimo visai sustab- 

į 
dyti, jo manymu, neįmanoma. 
Teksią susidurti su nemaloniais 
dalykais: su pelnų sumažėjimu 
ir bedarbių- skaičiaus .padidėji
mu.

Kitoje televizijos programo
je — ABC “Issues, and Answers” 
— kalbėjo Amerikos Prekybos 
Rūmų prezidentas Jenkin Lloyd 
Jones. Jis irgi pareiškė nuomo
nę, kad infliacijos nebus gali
ma sulaikyti be pelnų sumažėji
mo ir bedarbių padidinimo.

Valdžios statistika paskelbė, 
kad New Yorko ir New Jersey 
apylinkėse keturių asmenų šei
mai vidutiniškai gyventi reikia 
11,236 dol. per metus. Dar 1967 
metų pavasarį tas pats darbo 
statistikos biuras skelbė, kad su
ma keturiems vidutiniškai gy
venti ■— yra 9,977 dol. Vargin
gai gyventi keturiems šiais me
tais reikia 6,777 dol., kai prieš 
2 metus ta suma buvo 6,021 dol.

Statistikos biuras skelbia, kad 
New Yorko apylinkėse, kur at
lyginimai yra kiek didesni, ne
gu daugelyje kitų Amerikos vie
tų, kainos pernai pakilo 6.2%. 
Tai esąs didžiausias metinis pa
kilimas per 18 metų.

VAKAR PRADĖJO APKLAUSINĖJIMĄ 
DĖL MARY JO KOPECHNE MIRTIES

EDGARTOWN. — Vakar prasidėjo inkvestas dėl Mary Jo 
Kopechne mirties aplinkybių. Jo reikalavo rajono prokuroras 
Edmund Dinis. Tai nėra teismas, bet tik apklausinėjimas, ku
riame bus surinkti visi faktai ir išgirsti visi liudininkų patyrimai 
Aukščiausias Massachusetts teismas patvarkė, kad apklausinėji
mas būtų slaptai vedamas, be reporterių ar televizijos kamerų. 
Vis dėlto į Edgartowna suvažiavo keli šimtai korespondentų ir 
fotografų. Valstijos ir vietinė policija saugo teismo salę, kuri 
buvo gerai patikrinta, kad nebūtų jokių slaptų mikrofonų ar 
kitų įrengimų.

TURI INTEGRUOTI SAVO MOKYKLAS
JACKSON. — Mississippi ilgus metus buvo žinoma, kaip 

kiečiausia rasinio integravimo priešininkė, tačiau vakar valstija 
pradėjo vykdyti Aukščiausiojo Teismo sprendimą: tuoj pat in
tegruoti baltų ir juodų mokinių lankomas viešąsias mokyklas. 
Šią savaitę prasideda mokslas 30-tyje mokyklinių rajonų ir šią 
savaitę jie visi turi būti integruoti. Mississippi gubernatorius 
John Bell Williams, kuris yra žinomas integracijos priešininkas, 
pasakė šeštadienį kalbą visiems valstijos gyventojams. “Mo
mentas, prieš kurį mes kovojome per 15 metų ir kurio mes ti
kėjomės išvengti, pagaliau, atėjo”, — pareiškė gubernatorius. 
Jis ragino visus nesigriebti smurto, nes patyrimas parodęs, kad 
smurtas nieko negelbsti. 7 ■-
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mankštai ar naujam darbui; Pir-‘sėdynės-raumenimis (juos Item- sėdynės užpakalin atmetimo.

PAVEIKSLAI

i

ir nė vieno cento 1970 metais ne- 
išleiskim niekais. Jei mažakrau
jystę turi, tai reikiamu vaistų 
reikiamą kiekį priiminėti turi. 
Geritolis minėto tikslo negali at-

kausiu. Iš tokios padėties pe-
m;ausia žmogus turi apturėti 

Iną. naudą iš lengvesnės — ma- 
ž'a j energijos išnaudojančios 
“imkštos.

į sius, negu vienoje rankoje dvi- besielgiančiųjų: 
gubą svorį.

sese vienodomis naštomis: ge-: nai per radiją ir TV. Mūsų mo- 
(riau nešti abiejose rankose po; terų grupėje atsirado įvairiai 
Į vienodo sunkumo prekių krep- i feuąjs siapd i'uni[ jįpn jį 

................ . : vienos galvą 
deda už geritolį, kitos už anaci-

r įGusmy darnos pagrindai 
mokslo žinių populiarus perteikimas 
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FINE MANKŠTA - TIKROJI NAUDA
Vienkartinis mankštinimasis gali būti daugiau Į 

žalingas negu naudingas. Mediciniška tiesa į

a gerai kiekvienam pa-. tarimai reikia žinoti nuo strėnų | 
suprasti, kad mankštin-! skausmų saugojantis.

"?a-’s kiekvienas žmogus sti-i
a yavo strėnas ir kitas stu- 

ro dalis. Tik mankštinimasis 
r i 5 ūti atliktas atsargiai ir

<vdĄįan’iu intensyvumu. Tik
•'a kartą pasimankštinus pa-

■ daugiau blogo negu ge-
. “ai p riat menką naudą aptu-
; me. jei vien tik manštinsi-

■. o pakankamai nepasilsėsim 
sr dieną nedirbsim.

kūno laikysena. Po pasivafkš- 
Čtojimo prieme
nes kad patikrintum, ar teisingą 
kūno padėtį išlaikei p
čiodamas. Pradžioj kiekvienam 
ši padėtis atrodys keista, bet 
yra kertinis akmuo mūsų kū 
teisingos — geros padėties, 
tokia turi nedaugelis mūsišk:ų
Bendri patarimai išvengimai 

strėnų skausmų

Minėtai gerą kūno padėtį iŠ-1 
Į laikyk ilgiausiai ir lavinkis tol 
I kol Įprasi, tokiop padžtyje sto- 

Taisyklinga žmogaus laikysena j vėti, sėdėti, vaikščioti ir gu- 
~ . j lėti. Laikyk savo strėnas tiesiai,'yrmame paveiksle atvaizduo- . , . , ,i i -t - stiprindamas ir naudodamas sa-—a t nkamos laikysenos reiks- . .rw. „ . ,. - . ■ . . . . vo vidinius raiščius : sedvnes-- * eng’mui strėnų skausmu. . _‘ ir pilvo raumenis. Laikyk kru-to a. eikslo sužinome, kair 

reikia laikyti savo strėnas lygiai 
o ne atmetus atgal. Taip pat su
žinome, kaip tinkamai įtraukti 
pilvą, kaip tinkamoj tiesumoj 

j su stuburu laikyti savo galvą ir 
i kaklą. Visi čia minėti kūno už
laikymai padeda išvengti strė
nų skausmų. (Žiūr. pv. 1). Abie
jų pėdų kulnis atitolinus nuo 
sienos per keletą inčų, pėdas pa
togiai atitoliname nuo viena ki- 

arengtas labai gerai naujai' Los, stovima liečiant sieną .su

ė¥ palengva su mankšta

- trumas fmonių yra linkę 
ti su mankšta. Gydytojas 

: • riversti pacientą neskubė- 
Kiekvienas žmogus turi bū-

tinę atstatytą, galvą tiesiai su 
kiek įtrauktu smakru, šitaip už
silaikydamas nušausi du zui
kiu iš karto: 1. sumažinamas sė
dynės atsikišimas užpakalin, 2. 
Kūno svoris reikiamai užkrau-1 
namas ant viso stuburo — tada j 
strėnų raumenys nepertempia- j 
mi.

Sėdėk taip, kad sėdynės abi i 
pusės būtų žemyn ir pirmyn pa- 
sidavusios — tas apsaugos nuo Juozo ir Marijonos Liudžiūtės - Naujokaitienes, čikagiečiams ge-i 1$ z žsmė prijungta prie kolchozo. Jy vaikai išsiblaškę po 

rat pazpramj biznieriaus J. Naujokaičio tėvy, laidotuvės. Paveiksle visa Suvalkiją. Naujokaičiu šeima parsigabeno Sibire mirusiy te
matoma Sibire mirusiy Naujokaičiu karstą prie Pilviškiy bažny-Lvy palaikus. Pilviškių bažnyčioje buvo atlaikytos gedulingos pa- 

Apli nkui sus oįę nrrusiyiy vaikai, anūkai ir artimesnieji F maldos, o vėliau mirusieji buvo palaidoti Gelgaudiškiu kapinėse, 
giminės. Karsto gale meldžiasi Pilviškiy klebonas. Naujokaičiai į <vr yra palaidoti ir kiti artimieji- giminės. Paveiksle matome 
turėjo gra^y ūkį Šakiu aps., saki y vis., Svarpliy kaime. Ūkis iš į abieju Naujokaičių vieną karstą prie Pilviškiy bažnyčios, apsup
ty buvo atimtas, o jie patys išvaryti į Sibirą, Molotovsko apygar- ta ariimyįy. 
dą, kur prieš 7 metus jiedu ir mirė. Naujokaičiu ūkis sulygin-Į

minėto atsargumo prisi-j 
laikant, galima daugumai pači-5 
cnt-j patarti pradėti aktyviai; 
mankštintis dar esant jiems lo-j 
voje. Perspėjami tokie sustoti f 

■ esimankštinus tada, kai pajun- ; 
tama skausmas. Pasyvūs — ki-j 
to asmens atliekami galūnių j u- ’ 
dešrai atpalaiduoja ir patempia! 
tam tikrus raumenis. Toks pa-į 
syvus raumenų gimnastikavimas • 
turi būti atliktas specialisto | 
(vh^sical therapist), o ne ne
mokšos kokio nors šeimos na
ro. Jei pats pacientas ima ju
dinti savo kūno dalis — j į tada.' 
nuo persignnnastikavimo ap
saugoja nervinis apsaugomasis 
mechanizmas: kai perdaug skau
da • - ženklas esti liautis gim
nastikavus.

1'augumas pacientų po kele
to^ d:enų po aštraus strėnų su- 
sirg’mo — skausmingumo pra
deda keltis. Kaip galima anks
čiau tokius reikia pastatyti prie 
sienos gimnastikai. Ji yra pa

piant), su mentėmis ir su pa- en^ sėdėti ant perminkštų kė
džių: jos tokios nesuteikia tin- 

reinama į padėti atvaizduotą Tkamos atramos.
antrame paveiksle? (Žiūr. pv. 2). Strėnų persitempimo atpalaL 

j darimui laikyk savo kelius aukš
čiau negu šlaunis. Sėdėdamas Į 
naudokis kojų suoleliu, arba sė-Į 
kėk koją ant kojos sukryžia-l 

j v?s- 
Retkarčiais pasisupk supamo

joj kėdėj. Joje lengv judesiai ant matraco.
Miegok dvejopai: 1. arba ant Atsakymas; Jei ji vištos gal- tuvis niekada neturėjo vartoti, 

šono, pagalvę turėdamas po gal- v? deda už geritolį — tegul ji Jų nereikia į rankas imti nė da- 
vą, 2. arba ant nugaros, pagal- Į džiaugiasi vištos galvos nete- bar.
vę pasidėjęs po keliais: tai iš- kus — ne didelė bėda. Už tokius : Tvarkykime savo blogus įpro- 

Šedždamas ant bet kokios sė- j tiesina strėnas ir leidžia raume- ‘ mediciniškus niekus ne-tik sa- čius: be bereikalingų vaistų pra- 
lynės automobilyje žiūrėk, kad nims pailsėti, 
kojos nebūtų perdaug ištiestos 
naudojant stabdžius bei gasoli-Į 
no pedalus — automobilio sė- j 
dynė neturi būti perdaug į už
pakali z įstumta. Gera būtu tu
rėti “jėgos sėdynę” • 
mobilyje galima lengvai keisti.

Naudok ankštai suveržtą, pą- 
per- 
Tai < perdaug. Kai versi save pers: 

dirbti ir savas strėnas išbandę 
ti patvarume — jos ims šiauš

B ’ .

1 2

Į atpalaiduoja įtemptus strėnų 
raumenis.

Gerai, kad turėtum dubens 
'avidalo sėdynes automobilyje.

/ ntrame paveiksle atvaizduo
ta šitokia mankšta: įtraukus; 
smakrą slenkama žemyn su kū
nu palei sieną tol, kol su strė
nom atsiremiama sienos. Tada 
įtraukiamas pilvas. i 
mankšta pastumia dubenį atgal 
ir tięsina strėnas.

Trečiam paveiksle 
ta sekanti mankšta 
3). Laikydamasis 
veikslo padėties,-

Gerai išsimiegok gulėdamas ną, o trečios už Exlax. Ką tam- i siekti,. nes persilpnas yra Liuo- 
sta^tai pasakysi? I šuo j ančių vaistų nė vienas lie-

! vo galvos, bet ir savo krintančio dėkime gyventi: daug sveikes- 
stovėti i plauko neverta aukoti. Visi mi- ni būsime. Tinkamu maistu — 
raume-! nėtų ir dar kitokiu — kitokiau- jau čia nurodytu anksčiau — 

jjsių niekų platintojai iš kailio maitinkimės ir visi be išimties 
2'J neriasi, kad tik savąjį nieką be- gerus vidurius turėsime. Įpro-

visų blogybių neįmanoma žmo
nes apginti: visi ginkimės patys, 
nelieskime savomis rankomis nė 
vieno mediciniško dalyko skel
biamo per TV ar radiją. Taip 
pat nevartokime nė vieno me
dikamento skelbiamo nemedici- 
niškoje spaudoje. Taip elgdamie
si save ir savo kišenę apsaugosi
me kuo geriausiai nuo įvairio
pos džiovos.

-i
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Kai prisieina perilgai
— stenkis atpalaiduoti
nų įtampą sekančiais elgesiais
1. sutrauk sėdynės raumenis. !
Pakelk kojų pirštus. 3. Perkelk į galviams galėtų įpiršti. O durms- tį bet kokį sunku prašalinti. Bet 

visos gėrybės vertos įsigyti ne- 
Didžiau-. atsiekiamos be sunkumų. Nebi- 

sias TV programas iš nesiorien- j jokim vargo k; to - -- be jo; tei- 
tuojančiųjų prakaito išlaiko. Su-į singai Maironis sako, į niekus 
sipraskime kiekvienas mūsiškis I išvirsta net stipriausieji. Nuo

---------~------a anvin. vt uiiovuo. x ei ąvaja — -------------~ z-c--------- - —• v ~
— ją auto- kūno svorį ant vienos kojos. 4J tame vandenyje jie labai daug

šitokia ? geidautina dar per pečius

Padėk — pakelk vieną koją ant 
laipto ar kėdės.

Xiekada savęs* nenuvargink

žaliukų prisižvejoja.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ- 

Al. BIZNIERIAI. PROFESIO- 
vū>ąi. D'. A>i.\>.xKAI, VALS

TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
HE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

MINIAS IR GERU ĮSIUS 
RAŠTUS.

L

ų

■
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metamą, apsaugos diržą, 
bus saugiau ir dubuo bus palai
komas tinkamoj padėtyje.

Judėk pamažu, vengdamas pa- tis.
šokimų ir pasisukimų. | Nieko nedaryk perilgai. Keisk

Žiūrėk visada kur koją dedi, j savo darbą, šeimininkė daug 
Nematydamas kur koją dedi,' sveikiau elgsis, jei vietoj pusva- 
gali tokį žingsnį padaryti, kad landi grindis valius, jos valys 
bus staiga labai stipriai item- dešimt minučių, o kitas dešimt 
niami strėnų raumenys. minučių dulkes šluostys, o dar 

Norėdamas ką paimti_atsi- kitas dešimt minučių lėkštes
suk kūnu ir veidu į norimą pa- plaus.
imti daiktą. Tada pritūpk tie-l Nedėvėk batų aukštais kui
siai stuburą laikydamas, o vie-1 nimis ilgesnį laiką! Venk stai- 
ną pirmyn iškišdamas — ir kelk Į gaus pakeitimo sandalų į aukš- 
su kojų raumenimis, o ne su stu- j takulnius batus. Aukštais kul

nimis batai didina dubens atme- 
sunkink kūną abiejose pu- timą atgal. Pasižiūrėk į savo 

profilį prieš veidrodį (pilnam 
i ilgume) dėvint aukštų ir že
mų kulnų batus — pamatysi di
delį savo kūno padėties skir-1 
tuma.I

Nesilenk vien per strėnas sa
vo kelių nelenkdamas.

Nekelk jokio sunkaus daikto 
Aukščiau savo juosmens.

Nesilankstyk užpakalin, pvz. 
šluostydamas voratinklius arba 
ką nors dažydamas: visada pir
miau atsisuk į tinkamą padėtį.

Išvada. Tinkamam užlaiky
mui savo kūno išmokime ir sten
kimės tinkamoj padėtyje bū- 

| darni savus darbus atlikti. Nie- 
j kada moteriškės neikim Į fabri
kus dirbti iš baliaus aukštakul
nių batelių nepakeitusios žema- 
kulniais. O tokių paikysčių ant 
kiekvienos kertės dabar mato
me. Išmokime, į paveikslus nu
sižiūrėję, tinkamos laikysenos. 
Išsilavinkime išlaikyti teisin

ai gą kūno padėtį, per visą savo 
i amžių. Tada mažiau kentėsime 
y I strėnomis.
| Pasiskaityti. Patient Care, Oc- 
į tober 15, 1969.
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PATARNAVI AAS.

the Roaru
J* I Jokio vaisto rekomenduojamo

Fri. 9 to 8 Saturday 9 to 12:3*.

UP TO 
820,000.

STENKIMĖS TEISINGU 
T5AKYMU PASINAUDOTI

5(
o

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai.

Ant visy knygeliu 
sąskaitų

I I 
ri

TEIKIAMAS MŪ>U

S*ll A redet *nr U. S. Bonds 
Two large free paring 'tots*' 
Save-by-Mail Kits 
T-avelers Checki 
Safe Deposit Bbxes

Certifikafy sąskaitos

Uernfikaiai išduodami tūks 
’jin* inėrrns Magiausiai hm 
būti $1,000. Pelnas mokamas 
Kas trys mėnesiai.

your organiz'd meetings
• Cash checks and pay all 

family bills with our spec'l 
money order checks

Sr.. President and Chairman of

6245 SO WESTER AVE.

atvaizduo-
(žiūr. pv.

antro pa- 
štiesk kelius

< k p M., Tues. 9 to 4. Thurs and

OUR SAVINGS

PIL 4AS

• Notary Public Service
4

a
-.44vaizduota trijuose paveikšluo- ■ ir kelk kūną palei sieną aukš- 

se. Pirmas paveikslas: jis pa-1 
vaizduoja, kaip atsiekti pagrin- 
d'r.io tikslo sumažinant strėnų 
skausmus per sumažinimą strė
nų įtempimo ir sutvirtinimą du
bens. Apsisaugojimui nuo strė
nų skausmų trys dalykai turi 
būti atlikti: 1. žmogaus laiky
sena (posture) turi būti taisyk
linga. 2. žmogus turi tinkamai 

ir miegoti. 3. Bendri pa-

tyri, visą laiką laikydamas 
įtrauktą smakrą ir pakaušį lie
čiantį siena. Pabūk tokioj pa
dėtyje iki sukaitysi iki penkių. 
Po to atsipalaiduok ir pradėk vi
są šiuose trijuose paveiksluose 
atvaizduotą mankštą iš pradžios. 
Pakartok ją penkis kartus. Tre
čio raveikslo pozoj atsitolink 
nuo sienos ir pavaikščiok po kam
barį: toji padėtis yra teisinga

and Loan Association

STAI NARIAMS

vacation Club
CoHeqe Bonus Savings

Mortgage Loans
Mo-ne Improvement Loan*
Christmas Club

h ramify Savings

mI

įlįfe:

i ^er radiją ar TV neimk į rankas
Klausimas. Išrašome daktarą 

mums natrrti, kaip orientuotis 
? ■ apie vaistus, nersamus taip daž-

Šis labai puikus 5 vienetų nerū
dijamo plieno peilių setas, paga
mintas išgarsėjusios Ekco bendro
vės, jums bus dovanotas, jeigu tau
pysite Union Federal bendrovėje. 
Atidarykite pas mus S200,00 arba 
didesnę taupymo sąskaita arba pri-

dėkite tokią sumą jau prie turi
mos sąskaitos, tai Ekco peilių se
tas jums bus padovanotas. Pasiū
lymas Įsigaliojo gruodžio 13 d. ir 
baigiasi 1970 metų sausio 17 d. 
Kiekvienai sąskaitai viena dovana. 
Neprasinėkite dovanos siųsti paštu.

šešių mėnesių taupymo 
certifikatas neša 514 
metinius nuošimčius. Vi
sos Union Federal ben
drovėje laikomos santau
pos neša didžiausius di

videndus.

METŲ AMŽIAUS

įsteigta 1897 metais, kad 
duotų saugią ir pelningą 
vietą taupymams. Union 
Federal garbingai ir to
liau tęsia tą pačią politiką.



■

Ar nebūtų arčiau teisybės,

■ r-:-?

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

» R

Quarterly 
dividends 
are very 

interesting
And what is most interest
ing about quarterly divi
dends is that it means more 
money for you. More Often, 
if you’re interested, come to 
Midland Savings today.

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

PASSBOOK SAVINGS 
Paid and Compounded 

QUARTERLY

Apdrausta ikFc?/>rnn

NAUJIENAS SKAITYKLON 
SUSIARDĖ TĖVAS KUBILIUS

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 

AR DIDESNIEMS CERT1FIKATAMS

Tėvas Jonas Kubilius pripa
žįsta, kad jėzuitų jaunimo skai
tykloje jau ištisas metas nėra

jeigu Naujienų vedamasis, 
primindama apgailėtiną fak
tą, kad Naujienų nebesima
to Jaunimo Centro skaityk
loje, būtų priminęs ir tikrą
ją to fakto priežastį: būtent, 
kad Naujienų administracija 
neišgali dienraščio siuntinėti 
skaitvklai nemokamai”.

enesid pirmos

jog visi lietuviški 
yra siuntinėjami 
Jaunimo, Centro 

kaip patarnavimas 
Jaunimo Centro

Standard7Federal pays 5!4% interest per 
annum on savings certificates of $1,000.00 
or more. Issued for 6 months.

hicago, I1L 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS 

Įsteigta 1923 metais 'Te). HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelių* 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekt' asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtoj prieš 10 mė- 
nes;o diena, neša nuošimčius nuo

Garces yra našlys, turi 4 sū
nus ir sakosi noris turėti dar du 
naujus sūnus.

pirmomis Naujienų. Nežinome ar tėvas 
atidarymo Kubilius tuo tiki, bet jo rašto 

skaitytojus jis bando įtikinti, 
kad dėl Naujienų nešimo jėzu
itų skaitykloj kaltos pačios 
Naujienos. Ilgus savo išve
džiojimus jis šitaip trumpai 
sutraukia:

žvilgiu. Pačiomis 
Jaunimo Centro 
dienomis lankiau visus laikraš
čius, lankiau ir Naujienas, dė
jau visuose laikraščiuose. skel
bimus, dėjau ir Naujienose ir 
juos apmokėjau. O pačios 
Naujienos buvo Jaunimo Cent
ro skaitykloje net ir tuomet, 

nu-

INTEREST COMPOUNDED DAILY

SAYINGS CSRTiPlQA7
Paid Quarterly

$1,000
MINIMUM

Žiniomis iš Lima, Peru, ak
tyvioje tarnyboje tebetarnaująs 
armijos seržantas Jose Herre
ra Garces, *9 met? x In 37 
metų merginą, kurią pries 4 
metus pamate vaisių parduo
tuvėje ir įsimylėjo iš pirmo pa- 
matvmo.

Savings and Loan Association of Chicago

Ase Ct s over $141,500,000.00 - Reserves an
(more than twice the legal requirements)

Federal Charter H Federal Supervision 3 Justin Mackiewich, President- 
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 ® VI 7-1140
HOURS: Thurs. 9 A.M.-8 PJA. M Tues., Fri. 9 A.M.-4 P.M. M Sat. 9 AJA.-12 Noon M Wed.-No Business Transacted

vra kalti, jog kreiptus pries tevus jėzuitus 
nebebux’O Jaunimo $ao Paulo mieste.

Norėčiau dar priminti skai 
ty tojams, 
laikraščiai 
nemokamai 
skaityklai 
visuomenei.
skaitykla laukia ir Naujienų ir 
joms, užtikrinu, bus visuomet 
vietos joje.

Dėkojame Naujienoms už 
kiekvieną paramą, bet yra sun
ku suprasti, kodėl Naujienos, 
kurios dirba lietuvišką darbą, 
nenori ir mums pripažinti ta
me darbe geros valios ar gerų 
norų. Ar nebūtų arčiau teisy
bės, jeigu Naujienų vedama
sis, primindamas apgailėtiną 
faktą, kad Naujienų nebesi
mato Jaunimo Centro skaityk
loje, būtų primines ir tikrąją 
to fakto priežastį: būtent, kad 
Naujienų administracija, ne
išgali dienraščio siuntinėti 
skaityklai nemokamai. Tada 
būtų ir mums lengviau paieš
koti mecenato ir vėl Naujienas 
sugražinti i skaitvkla visuome- 
nės pasiskaitymui.

Kun. J. Kubilius S. J.

A 90 day gold eagle passbook account which 
pays 5% per annum ($50.00 minimum) is 
also available. Regular passbook savings 
earn 4%% per annum. Interest is compounded 
daily, paid quarterly.

Savings in by the 10th earn from the 1st.

: kaip yra su Naujie-
Kodėl Naujienos nebe
jaunamo Centro skai-

Jis man atsakė: “Nau- 
"----- ; atsisakė siuntinėti ne
mokamai savo dienraštį Jau
nimo Centro skaityklai”. Aki
vaizdoje tokių faktų, tegu, 
sprendžia pats skaitytojas, kiek i tada jos dėjo straipsnius, 

j tėvai jėzuitai yra kalti, jog 
Naujienų 
Centro skaitykloje per pasku
tinius metus.

Nežinau, kodėl Naujiem.] ve
rdamasis pasako tiek daug ne- 
i tikslių žodžių tėvų jėzuitų ad- 
iresu. Tėvų jėzuitų vadovybės 
:nusistatymas nepasikeitė, ne- 
Ipasikeitė jis ir Naujienų at-

Sių metų gruodžio 30 d. Nau
jienose buvo įžanginis, kuria
me nurodyta, kad jėzuitų na
mų laikomoje jaunimo skai
tykloje jau ištisas metas nėra 
Naujienų. Tėvas Jonas Kubi
lius atsiuntė Naujienoms raštą, 
kuriame aiškina, kad ne jėzui
tai kalti dėl Naujienų nešime 
minėtoje skaitykloje, bet kai-;administracija atsakydavo, jog 
tos esančios pačios Naujienos, ji negali Naujienų siųsti nemo

ktai tėvo Kubiliaus atsiųstas karnai. Mėgindavau argumen- 
raštas: jtuoli, jog Jaunimo Centro skai

stykla yra visuomenės labui. Sis 
į patarnavimas yra visiems ir 
nemokamai. O užsisakvli vi- I .Įsus laikraščius skaityklai būtų 

į didelė našta Jaunimo Centrui. 
Mano argumentai nieko nepa- 
jdėjo. Tada ieškojau mecenato 
Naujienoms užsakyti ir jį su- 

:radęs tuojau Naujienas užsa
kiau. šiandien perskaitęs Nau
jienų vedamąjį, paklausiau 
’dabartini Jaunimo Centro di
rektorių 
nomis.

1 ateina 
txkla?

kad Naujienų J^enos

tais yra pakartotinai prašęs 
siuntinėti Naujienas Jaunimo 
Centro skaityklai. Ilgą laiką 
buvau Jaunimo Centro direk
toriumi ir prašydavau Naujie
nų redakciją, kad ji siuntinė
tų skaityklai savo dienraštį. Ir 
kai palaukęs ir, negavęs vi^

Amerikos spauda ir radijas daug vietos skiria ^Juoduju Panterų" partiįai, kurios vadai dažnai 
tėra nepilnamečiai jaunuoliai, šioje fotografė jo j ma-omi Fillmore rajono, San Francisco mieste 

pan ėrę padalinio nariai su "B ?svinimo mokyklos" vaikais.

Taip baigė Naujienos savo 
vedamąjį “Moterys būtų dau
giau padariusios”.

Gailą, kad tarp tų “septynio
likos vyrų ir viena moteris tė
vų jėzuitų namuose” nebuvo 
Naujienų redaktoriaus. Jis tik
rai būtų matęs jėzuitų namų 
skaitykloje Naujienas.

Tiesa, vedamojo rašytojas 
galėjo ir nežinoti, kad be tėvų 
jėzuitu namu skaityk >s yra 
dar ir Jaunimo Centro skaityk
la. Bet tai/4tj nebūtų taip svar
bu. Svarbu yra 
vedamasis nori įrodyti, jog 
Naujienos jau metai nebepasi
rodo Jaunimo Centro skaityk
loje dėl tėvų jėzuitų nusistaty
mo prieš spaudos laisx'ę. “Spau
dos laisvės principo jie ir šian
dien bijosi”, nes, girdi, jie nede
da Naujienų į Jaunimo Centro 
skaityklą.

Jeigu x’edamojo rašytojas 
būtų nuoširdus, jis nebūtų ga
lėjęs taip rašyti. Jis turėtų ži
noti, kad Jaunimo Centro di
rektorius ir paskutiniais me-

pranešė, kad atsisako nuo ke
lis metus galiojusio susitarimo, 
bet Naujienų persiuntimui rei
kalingų pinigų jis neatsiuntė. 
Jam buvo pasiųsti net trys pri
minimai. bet jis nekreipė į tai 
jokio dėmesio. Jis panoro, kad 
Naujienos jo vedamai skaityk
lai ne tik veltui duotą patį 
dienraštį, bet dar užmokėtų 
pusto nuolat didėjančius mo-

Tėvui Kubiliui atsisakius at
siusti Naujienoms susitartą su
mą pašto išlaidoms apmokėti, 
buvo sustabdytas pašto teikia
mus patarnavimus. Tuo tėvas 
Kubilius uždarė duris Naujie- 
nmib į jėzuitų namuose esan- 

i jaunimu skaityklą.

czžr- ž B W i S '3
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS £0832 

PHONE: 2544470

Naujienos niek 
ką jos gali ir k< 
Naujienos niekad uetun jo tiek 
daug ir tokiu dosnią mecenatų, 
kokius randa tėvas Kubilius ir 
jo bendradarbiai, bet šia pro
ga norime priminti, kad nuo 
jaunimo skaityklos atidarymo 
jėzuitų centre iki praeitą metų 
pradžios Naujienos į tą skai
tyklą buvo siuntinėjamos ne
mokamai.

Tėvui Kubiliui norime Įsi
minti štai ką.

1961 metų gegužės 16 d., tė
vui Kubiliui atėjus į Naujienas, 
dienraščio administratorius M. 
Gudelis padarė šitokį susitari
mą su tėvu Jonu Kubilių: Jau- 

|nimo skaityklai N’mio nos h 
įduodamos veltui, jezu .ai su 
tiko primokėti dienraščiui tik
tai pašto persiuntimo išlaidas. 
Tada buvo nubrauktos visos 
sąskaitos, padarytas naujas 

.susitarimas ir nuo to laiko tė- 
]vas Kubilius ar kuris kitas jė
zuitas kiekviena meta atsius- 
daxo pašto išlaidoms apmokė
ti nedidelę sumą ir Naujienos 
į minėtą skaityklą buvo siunti
nėjamos.

Praeitais metais tėvas Kubi
lius panoro minėtą susitarimą 
vienašališkai laužvti. Jis ne-

Frank Zogas. President

■
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Paleckis negali pakęsti teisybes
Antanas J. Rudis, buvęs Amerikos Lietuvių Tarybos} 

pirmininkas ir Lietuvių Radijo Forumo leidėjas, su ponia J 
Marija Rudienė biznio reikalais praeitų metų lapkričio 
mėnesi buvo nuvykę Į Indiją. Ten Rudžiai buvo susitikę 
su Justu Paleckiu, tuo metu dalyvavusiu Indijoje sušauk
toje tarptautinėje parlamentarų konferencijoje.

Grįžęs į Chicagą, Antanas J. Rudis pasikalbėjime
Indijoje, New Delhi mieste vykusioje tarptautinė e parUmentaru c. visą iatka sekiojusius paskui Paleckį. Inž. Rudžiui at-
ferencijoje inž. Antanas J- Rudis susitiko su Justu alsuojąs pasfksėoėjlrną, Paleckis labai jau vežikiškai purvais ap
veiksi* iš dešinės į kairę matome inž_ Antaną Rudį, Josią Pagedę šr žtžsežz ar sskofeįo Antaną Rudį.

raščių tyrinėtojas Cr. Stege- 
man. Ka* Jėzų tikėjo esant me
siją, kaip pav. Luko evangeli
joje su ten pateikta Kalėdų is
torija, tas dėl jo kilmės dau
giau nebesiteiravo. Jis darė iš
vadą, kad mesijas yra Dovydo 
ainis ir dėlto yra Betlėjuje gi-

su laikraštininkais gana plačiai papasakojo apie minėtą.1 
susitikimą. Rudžio ir jo žmonos pareiškimai buvo pakar
toti Lietuvių Radijo Forume, o‘praeitų metų lapkričio 24 
d. Naujienose buvo atpasakotas visas pasikalbėjimas.

Antanas Rudis, nuvykęs į tarptautinę parlamentarų 
konferencijos salę ir užgirdęs Justo Paleckio neteisingus 
tvirtinimus apie Ameriką ir jos užsienio politiką, pasiekė 
Paleckį ir pareiškė protestą dėl paskelbtų neteisingų fak
tų. Jis nurodė, kad Paleckis skelbia melą apie Amerikos 
užsienio politiką, nesiskaito su faktais ii- šmeižia valsty
be, su kuria rusai nori taikiai sugyventi. Rudis dar pri- 
dėjo, kad iš viso meluoti negražu, o dar aršiau, kai me
las skelbiamas tarptautinėje konferencijoje.

Justas Paleckis, patyręs, kad Antanas Rudis, lietu
vių kilmės amerikietis, gražiai kalba lietuviškai, paleido 
du vertėjus ir pareiškė noro susitikti su ponais Rudžiais 
ir plačiau su jais pasikalbėti Lietuvos ir kitais klausimais. 
Rudžiai sutiko ir nuvyko į Paleckio nurodytą viešbutį.- ■ 
Pasikalbėjime dalyvavo ne tik ponia Rudienė, bet ir Pa
leckio žmona.

Pasikalbėjime buvo paliesti įvairūs klausimai, bū
tent: “bendradarbiavimas”, labai brangus muitas siun
tiniams į Lietuvą, neįmanomas knygų pasikeitimas, ke
lionės į lietuvišką kaimą ir visa eilė kitų Amerikos lietu
viams rūpimų klausimų. Politinis Paleckio vaidmuo Ru
džiams buvo žinomas, bet -jie norėjo patirti, ar pačiame 
Paleckyje dar rusena bent kibirkštėlė meilės gimtiniam 
savo kraštui ir ar yra susirūpinimas didelėn nelaimėn 
patekusiai visai lietuvių tautai. Rudžiai žinojo, kad Pa
leckis yra sort etų imperializmo įrankis, bet jiems rūpėjo

pasakojo, kad gastrolieriai savo iniciatyva važiavę pas- 
gimines, ir kad tiktai vėliau kilusi mintis suruošti tiems 
dainininkams koncertus. Rudienės provokuota Palec-i 
kienė aiškiai pasakė, kad tie gastrolieriai buvo atsiųsti; 
sovietų valdžios pinigais.

Paleckiui labai nepatiko Rudžių paskelbtas partkaK 
bėjimas. Kažkas jam pasiuntė tą Nasrėnų numeri, ku- i 
riame buvo Rudžio atpasakotas uasfkalbėįimas. Jeigu p. Į 
Rudis būtų ką netiksliai supratęs ar netiksliai interpre-- 
tavęs, tai Paleckis būtų galėjęs patiksHnr ir daug nesi
jaudinti. Bet tas Naujienų numeris jj tiek įerzino., kadi 
jis pradėjo koliotis. Jis tuojau parašė raštą,!
kuriame vos nepaneigia pasikalbėjime su Rndžia-< Sars1' 
rašinį Sovietų Sąjungas Tautybių prežidemas šitaip ■ 
baigia:

“Tokiu penu Rudžiu ir iiems panašiu 'Dronaeasdal 
gamtų laikyti nekaltais tauškalais, jei nekvsotų iuo- 
se pikti tikslai. Tie ponai ii* jų sėbrai'savo proffegan-i 
da siekia tikslo paversti Lietuva narnu Tietassan. ■ 
sukelti nauja brolžudyste. Gerai dar, kad- iu halsas 
tiek turi reikšmės, kiek keturkojį! rudžiu lojimas 
prieš Mėnulį” (Vilnis, 1969 m. gr. 38 d. 2 psl >
Justas Paleckis čia parodo nepaprastai didelį nervui 

įtempimą. Buvusiam prezidentui, tegu lietuviams ir sve- • 
tarnų primestam, nereikėjo tiek nusileisti kad reikėtų 
koliotis kąip paprastam vežikui. Jeigu jau visos Sovietų: 
Sąjungos būtybių rūmų pirm minkys p. Rudi palygma 
su šunim-, tai kaip jis galėjo tokį blogą žmogų pas save-

Jėzus nebuvęs 
nazarenietis?

VsŽBečžų žmfų agentūra dpa 
ZjaskeToė Bonuos nirfver-
sitdto reologiios profesoriaus 

Karrrrntžr Stegenanno fžan- 
gfres turinį,, esą Jėzus
Srfsrzs nėra kuęs- iš Nazareto ir 

yra gimęs ne Betlė- 
jsje, o mkrūausžai Kapemaume. 

šiauriniame 
pskraštyfe.

gvy**!r ryy. lezaus gimimo vie-
te “ssvčys £-etiėjus dėlto, kad 
sskstrvfeji krikščionys Jėzų 

gassrikj pabaigos kara- 
ferr-i, kszs kaip- karaliaus Do- 
Tyį-a airis pagal r^anašystes 
varėj© būti gūnęs Betlėjuje, o- 

ribEfoje kalbama apie 
Jezą S Nazareto arba (kaip 
graiką teksrircse) dažniau apie 
Jėzą Nazarerieri tatai buvę vė- 
lesriais par'arir-ari klaidingai 
s-zsieza su Nazareto miestu.

Peve. Stegemanno aiSkfritn-m,

nazareniečiais (Nazarėnais) Jė
zaus metais buvę vadinami Jono 
Krikštytojo apkrikštytieji žy
dai. Jono pasekėjai tikėję, kad 
per krikštą jie' Paskutiniame 

Teisme bus apsaugoti nuo pra
keikimo. Tokie nuo prakeikimo 
apsaugotieji buvę vadinami “na
zarėnais”, iš aramajų kalbos žo
džio “nazar”. kas reiškia “apsau
gotas”, užtikrintas.

Surašant Evangelijas (pati 
pirmoji Morkaus evangelija bu
vo parašyta 40 metams pra
ėjus po Jėzaus nukryžiavimo) 
bebuvę tiek žinoma, kad Jėzus 
buvo kilęs iš Galilėjos, bet ne
bebuvo tikrai žinoma iš kokio 
miesto.

Pačioje biblijoje esą daug nu
rodymu, kad Jėzus yra kilęs iš 
Kapernaumo, nors šis teigimas 
tuo tarpu esąs imtinas tik kaip 
tezė. Nazarete Jėzus niekuomet 
nebuvęs ir jo tėvai ne iš ten 
kilę.
' Tas pats ir su Jėzaus gimimo 
vieta, pasakęs Qumran švent-

i Hooverio raportas
Juodieji panteros prikėlė 

Ku Klux Klaną
Juodieji ekstremistai per pra- 

! eitus šešis mėnesius padarė dau
giau kaip šimtą atakų prieš 

j Amerikos policiją, pareiškė FBI 
direktorius Edgar Hooveris sa
vo naujametiniame raporte. Su
sirėmimuose su negrų m'litantų 
grupėmis mažiausiai sej tyni po- 

Tcininkai žuvę ir daugiau kaip 
120 policininkų buvę sužeista. 
Ekstremistų grupės, kaip Juo
dųjų Fmterų partija, per visus 
praeitus metus “kurstė riaušių 
ir revoliucijos liepsnas”.

“Daugumas tų grupių, kurių 
lyderiai skelbia smurtą ir bal
tosios rasės neapykantą, daly
vavo susišaudymuose su polici
ja. Daugelis tų atakų prieš po
liciją padaryta neišprovokuotai 
ir buvo niekas daugiau kaip pla
ningas užklupimas”, , pareiškė 
Hooveris, pastebėdamas, kad 
juodųjų ekstremistų elgsena iš
judino Ku klux Klano rekruta- 
vimo akciją”, ypač po to, kai iš 
kalėjimo buvo paleistas jų “im
periškasis raganius” Robert 
Shelton.

vers Paleckį tiek nusižeminti ir pasirašinėti tokius pie- 
meiūškzs z-artus.

Kaip susirikimas, taip ir jo atgarsiai yra pamoka ne itk
patirti, kaip giliai jis yra nuskendęs. kviesti ir penkias valandas su juo kalbėtis? Mes žinome,įp. Rudžiams, bet ir visiems laisvojo pasaulio lietuviams.'
S- Iš pirmų pasikalbėjimo sakinių Rudžiams tuojau pa- kad rusai, duodami aukštesnes tarnybas, reikalauja rt-; Ne tik bendradarbiavimas, bet net ir dialogas su sovietų at

sėjo, kad gastrolierius Amerikon siunčia okupantas, siško paklusnumo. Mums buvo aišku, Kad ne tik Paleeristovais yra negalimas. Jeigu •nesutinki su sovietų atstovo 
Jie ne tik kelionę apmoka, bet ir maršrutą nustato. Pats | kis, bet ir kiti kvislingai turi mokėti aukšta kainą už kiek- muemozze. tai esi melagis ir sukčius, o tavo nuomonė yra 
Paleckis su Paleckienės pagalba sugriovė mitą, kuris vieną privilegiją. Bet niekad nemanėm, kad russi pH-:tikrai “šoniesfajm-rgsT.

K. GRINDA

LIETUVIŲ KALBA ANT GENOCIDINIU
MASKVOS SVARSTYKLIŲ

BEIRUTAS. — Paskutinis Iz
raelio puolimas Lebane, iš kur 
buvo paimta nelaisvėn 22 leba- 
niečiai, sukėlė parlamento narių 
tarpe abejonę, ar gerai vyriau
sybė padarė susitardama su Pa
lestinos laisvinimo organizaci
jomis ir leisdama arabų parti

zanams veikti prieš Izraelį iš 
Lebano teritorijos. Net keli mi
nisterial pareiškė nuomonę, kad 
partizanus iš Lebano reikia pa
šalinti, nes jų buvimas gresiąs 
Lebano saugumui.

SAIGONAS. — Vyriausias 
JAV jėgų PI Vietname vadas 
gen. Abrams, sirgęs plaučių už
degimu, jau paleistas iš ligoni
nės išvažiavo Į Tailandiją trum
pų atostogų. Manoma, kad jis 
Bangkoke^ bandys susitikti su 
viceprezidentu Agnew, 

v _ - .
— Vilnietė sportininkė J. Au- 

gustinaitė Charkove įvykusia
me Sovietų Sąjungos šaškių 
čempionate laimėjo antrą vietą 
— sidabro medali. (E)

Šį straipsnį, ryškiai nušviečiantį okupan
tų rusinimo politiką Lietuvoje, perspaus
diname, autoriui ir leidėjui sutikus iš šio
mis dienomis išleisto “Varpo" Nr. 9.

Red.
3

Todėl Sovietų Sąjungos XXII komu
nistų partijos suvažiavime (1961) Chru
ščiovo iniciatyva ir buvo nutarta, kad S. 
S-goje jau nustojančios reikšmės atskirų 
respublikų sienos. (Program of the Com
munist Party 115.) Tuo būdu buvo plačiai 
atkelti vartai toms nerusų respublikoms 
kolonizuoti, maišyti jų gyventojams, toly
džio stengiantis mažinti vietos gyventojų 
nuošimtį. Toliau tiesiant jau minėtą “tech
nikine ir ekonominę bazę sovietinei tau
tai” kurti. Lavo steigiami atskiri rusiško
jo tirpdomojo katilo židiniai, kolonizuo
jant miestus, steigiant didžiulius pramo
nės centrus atskirose respublikose, neatsi
žvelgiant i respublikų sienas, tolydžio pri- 
gabenant ten rusų ir kitų gyventojų iš S. 
S-gos. prisidengiant vietinių darbininkų, 
specialistų trūkumu ar ir kitais preteks
tais. o pačius vietinius respublikos gyven
tojus būriais išsiunčiant (žinoma, pirmiau
sia “savanoriškai”) i kitas respublikas vėl 
tuo pačiu pretekstu... (Pagaliau, kaip ži
nome. genocidinei bolševikų politikai vi
sai nesvetimas ir ištisų tautų išvežimas iš 
savo teritorijos, i:narstymas “po sovietinę

Study of the USSR (Munich), Genocid in 
the USSR: Studies in Group Destruction, 
New York 1958; R. Congquest The Soviet 
Deportation of Nationalities. London 
1960). Aišku, kad tokiuose centruose su 
įvairiakalbiais gyventojais >usidaro palan
kios sąlygos “tarpusavio susižinojimo”, ru
sų, kalbai plėstis. Ir visoki as būdais atei- 

į vių rusų ar ir kitų nevietinių gyventojų imi- 
I gracija i tautines respublikas bei sritis 

Maskvos yra tolydžio skatinama ir vykdo
ma.

Mokyklos irgi padeda skleisti rusų kal
bos mokėjimą, pirmiausia, žinoma, jau
nojoje kartoje. Rusų kalbos dėstymas Lie
tuvoje sustiprintas ypač po 1954 m., po 
Maskvos atsiųsto inspektoriaus Lietuvos 
mokyklų tikrinimo. 1954. XII. 30 išleistas 
Lietuvos švietimo ministerio įsakymas, 
kuriuo smulkmeniškai nustatomi rusų kal
bos dėstymo reikalavimai, pridėjus, kad 

Į rusų kalba yra antroji gimtoji Tarybų Są
jungos tautybių kalba”. (Lietuvių Enciklo
pedija XXVI, 189 /A. Salys ). Lietuvoje 
jau nuo antrųjų mokslo metų lietuviai mo
kiniai turi mokytis rusiškai: o nuo penk
tųjų metų mokiniai rusų kalbos ir literatū
ros turi tiek pat valandų kaip ir lietuvių 
kalbos ir literatūros. (A. Gerutis, ibid. 23.) 
Pačiais sovietiniais šaltiniais. Lietuvos 
aukštosiose mokyklose 1961 - 19(>5 m. buvo 
įvesta eilė mokomųjų rrupri :usų dėsįc- 

\ mąja kalba; vien Vilniaus t nivers 'ete ir 
Kauno Technologijos Institute 15 dalykų 
buvo dėstoma rusiškai. (\V. Guenther. Vom 
Hochschulwesen im heutigen Lžauen —

mos. Ke i •. pagal 1963 m. '"Tiesas’" p-ra&r- 
ntšim :. Lietuvoje veikė 45 dvikalbės sa
kyklos (kur atskiros grupes mokėsi Hefe-

• vių ir rusų kalbomis) su 12.700 mokiniu is 
j bendrojo 5007 mok '■klu ir 5€t9JW mokinių 
į skaičiaus. ( V. S. Vardys. Soviet NatioBafi- 
i ty Policy as Instrument of Political Socia

lization — Res Bal lira. Leyden 196S. 126.).
Ir eilė kitų veiksniu padeda skleisti 

į Lietuvoje rusų kalbą: dalis resisku radijo
• ir televizijos programų, rusų spauda ir !e- 
! atras, pagaliau susirinkimuose ar soėjpk 
I muose. kur dalyvauja nelietuvių (ypaė 
Į komunistų partijos ar vyriausybės parei- 
! gūnų). turi būti verčiamasi rusų kalba. 
| ir kt.

Koks lietuvių nuošimtis moka dabar 
! rusiškai, sunku pasakvtL Zimanas rasa., ■* *
į kad Lietuvos Komunistų Partijos prvpa- 
į gandus ir agitacijos skyriaus miHttyva be- 
I vę tuo reikalu apklausinėti Zaraso. IgnaK- 
j nos ir Raseinių vadmamųių rajonų kolū- 
I kiečiai. Pasirodę, kad 62.8T jų mokų ar 
I suprantą rusiškai, o iš inteligentų šeimų — 
Į 81 T. žinoma. (G. Zimanas. Per sukleslė-
• jimą. 139) tas ne^lang ką pasako apie tik- 
rrir nadėY viacįi Octavos
viena, tai komunistų partijos pmpagan- 

į dos skyriaus dalykai, antra, noošimtį čia 
galėjo pakeiti tau kad du rajooai iš trijų

» yra kraštuko ai rvtioės Lietavos plalas*

k&rr ir seniau buvo pasireiškusi didesnė sla- 
'•r—*'® B—1

Įvažriose įstaigose Lietuvoje jau kai kur 
eeSegaliEia lietuviškai susikalbėti. Nese- 
EĖri too skundėsi B. Juodelis, lankęsis Vil
niuje ir aprašęs įspūdžius “Naujienose”. 
Ir propagandininkas Zimanas, nors ir vy
niodamas teisybę i vatą, yra priverstas pri
pažinti: “Bet vis dar galima išgirsti nusis- 
kzndrmn. jog kai kurios Įstaigos, kurios 
pagal savo darbo pobūdi privalo laikyti 
plačius kontaktus su gyventoją masėmis, 
reikiamai nesirūpina, kad turėtų pakan
kamai darbuotoju, mokančiu tas dalbas, 
kuriomis naudojasi platūs gyventoju 
sluoksniai. Tat žinoma, liudija, kad tų 
įstaigų vadovai nepakankamai atsižvelgiu 
i nacionalinę specifiką”. (G. Zimanas, 
ibid. 1U.).

Be abejo. lietuviai nesidžiaugia sovie
tinė kalbu politika ir rusinimu. Nepasiten- 
kinimo rusifikacija daugiau parodė Vil- 

* niaus ir Kauno universitetu studentai. An- 
tisovietinės demonstracijos labiau pasireiš- 

■ kt kiek palaisvėjusiu 1956 - 1967 m. laiko- 
| tarpiu. (R. Comquest The Last Empire, 
; London. 91.)

Labiausiai nuo S. S-gos XXII komunis
tu partijos suvažiavimo ypač svarbia prie- 

į mone sovietinei kalbu politikai keliamas 
I gyventoju dvikalbiskumas. Dešerijevas pa
brėžia. kad S. S-gnje svarbus tik toks dvi- 
LiT rtmnas. kai gyventojas (žinoma, ne- 
• us»>. šalia savo gimtosios kalbos, moka 

. ir ra*-n kalbą. Labai akyva pažymėti, jog 
i pabrėžiama, kad rusu kalbą reikia mokėti 

taip pat gerai, kaip ir gimtąją kalbą, nors

žinome, kad kalbotyra sako, jog kitos kal
bos apskritai negalima taip gerai mokėti, 
kaip savo gimtąją kalbą. Nebent retomis 
išskirtinėmis sąlygomis, kai vaikas užau
ga aplinkoje, kur jis turi progos iš pat ma
žumės lygiai girdėti ir vartoti tiek savo tė
vu, tiek ir svetimąją kalbą, nors tai tam 
tikru būdu gali ir neigiamai pasireikšti kal- 

; biniam. bei intelektiniam vaiko brendimui, 
j Tas sovietinis propagandinis dvikalbiškū- 
: mo entuziazmas yra tačiau visai supranta- 
i mas: jei jau gyventojai mokės rusų kalbą 

taip pat gerai, kaip ir savo tėvų kalbą — 
i lengva bus ir visai pereiti į rusų kalbos 
■ vartojimą. Maskvos bosai jau pasirūpins 
tolydiniu nerusų kalbi! “socialinės funk
cijos” krūvio mažinimu, kol tos kalbos btis 
nustumtos i privatinio gyvenimo užkampį 
su intencija ten jaš ir uždusinti. Ir pats 
Dešerijevas to neslepia, sakydamas, kad 
tarpusavio kalbų sąveika, vedanti Į kalbos 
pakeitimą, pereina tris periodus: 1. vie
nos kalbos vartojimą, kai iš kitų kalbų tik 
atskiri duomenys pereina į gimtąją kalbą; 
2. dvikalbiškumo periodą; 3. gimtosios 
kalbos išnykimą (otmiranQi^) ir susidary
mą' naujo vtenakalbiškūmo (psl?339)f.

(Bus daūgiaiij'
■- 1 ■ 1 ■- .......... " , „L

Skaitykite ir platinkite 
D i e n r ar š't į 

A'rt J I E N A'S*
Skaitykite ir platinkite 

Dienraštj “Naujienas”
5 — NAUJIENOS. CHCAGO B. 1X._ c



DR. (MU MINNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES 
IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 W. 63rd STREET

BAU JO
JAV S- MIJ«CLF FOR INIHIST-

venusio žymiuoju Pietų Ame-įRezidL telef : WAlbrock 5-5G76
Betariu daflminkii Jonui

o < iii y vaL var. Tree, uždaryta. D.
Sonios ppriima tik susitarus. Kimša, kurs ėika^eciams jau į

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGU  A

Medical Buikiingk TeL LU 5-6MS Į amžiaus, prieš 15 metus iš- 
Priima ligonius pagal suštarima. 

Jei neatsiliepia, skambinti 374^8012 norėjo būti siuvėju. kaip jis į

** PRospect 8-1717 
VOYTOJAS IR CHIRURGAS 
H48 WEST 63rd STREET

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

HYSICIAN AND SURGEON 
434 WEST 71st STREET 

HEmlock 4-5849 
kttidu 388-2233 

»F1SO VALANDOS:
■l LldŪ 
įtrad

' »» tiktai susitarus.

Brazilijoje kiek laiko vargęs

per dieną kavos plantaeijo-

jau pajėgė lankyti

r: Deporhnent of Commerce)

1969
130 ____  |

1966 1967 1968

j*,..-. parodant, ar yra
r xolcs yra tose vai stybėse anal

fabetų nuoširitis, inkctos re
zultatas skaitomas i a d ai nera
minančiu. Pasirodė, kad per 
praeitus 10 metų, nepaisant JT 
didelių pastangų išnaikinti pa
saulyje analfabetizmą, skaity
ti ir rašyti nemokančiųjų nuo
šimtis padidėjo puspenkto nuo
šimčio, ir tas nuošimtis dar to
li gražu neparodo tikrų analfa
betizmo padidėjimo skaičių, ka

dangi kai kuriose neišvystytose 
šalyse nebeskaito analfabetais 
tokius, kurie šiaip taip ant po
pieriaus nubraižo savo pavardę.

toly pa cai 
PREVENT 
FOREST 
FIRES!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI

(PITTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

3EVERLY HILLS GSLINYČI*
C.pTfrS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 80833 ir PR 80«3-

Amerikos plieno gamyba rugsėjo mėnesį vėl pakilo po laikino nuos
mukio. Lentelė parodo ketveriu mėty plieno produkcijos svyravimą.

i tams”, pasakojo dailininkas.
_  , . , . . [“Bolivijoj paruošiau 170 moki- Bobvna. kur rado savo talentui . , ... . ,, . •’* imu — naują dailininkų gene-

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie- ORTHGPEDiJOS TECHNIKOS LAB.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą pprpmą 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51 st STREET

Tel.: GR 6-2400
Vai pagal susitarimą: Pirm_ ketv.

no akademija, dalvvavau meno „ ., . . -j- jKai paprašiau Bolivijos prezi-parodose. kurios atskleidė ma- _ / , .. _ , _ a ~ 2 *denta skirti stipendijas manono kurvba P. Amerikos kras- t _.x’ mokiniams, atsisakė deb lėšų
_ ------- ............ ... ...— stokos, bet mane apdovanojo

P ŠILEIKIS. 0. P. Į aukščiausiu valstybės ordinu, 
įdl orthopedAS^PROTEZISTAS! Šiandien būčiau turtingas žmo

gus, jei atgaučiau akademijos 
mokiniams išleistas lėšas**, kal
bėjo p. Rimša.

Atrodo, kad vėl susilauksi- 
Įme dail. Rimšos Chicago j e, nes 
įGaidai jis pasakęs ^Viena pa- 
;roda buvo suruošta Clevelan- 
jde. Kita įvyks New Yorke ar- 
*ba Čikagoj**.

kant telefono tik vieną numerį, 
būtent 0.

Kaip visi žino, arba turėtų 
žinoti, prireikus greitos polici
jos pagalbos, reikia skambinti 
PO 5 - 1313.

dažai Speciali koį«ms

Teiet^ PRcspect 6-53S4

■" -rm 'nr mr. m, Mii.iiiLjramMeemg ■HdlknWW.WiW^

MOVING
Apdra-ustas perierausrymas

S Įvairią a! si ūmą.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Placs
TeL: FRcntier &-1882

Susirinkimų ir parengimą

ievas IR SŪNUS

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. asm - EISIMAS 
AKUŠERIJĄ IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGU A 
6132 So. Keiti° Ave., WA 5-2670

Valandos pagal cn^tarimą Jei neat-

PERKRAUSTYMAI~ ”

MOVING 
Leidanai — Pilna apdraad* 

. ŽEMA KAINA
R.ŠERĖNAS

2G47 W. 67tfa PL WAIbrook 5^063

Dar 8 CTA linijose 
nebekeičia pinigu

Chicago tranzito administra- 
cija praneša, kad nuo praeito 

j sekmadienio dar 
j autobusų linijose 
į smulkiais už važmą 
jimo tvarka, tai yra

žmonija išsigimsta?
Žmonių rasė pareina Į evo

liucijos atgal eigos periodą, kai 
(medicinos mokslo dėka) tin
kamiausių išlikimas pradėjo 
labai mažėti, o gentinių išsigi
mėlių daugėti, pasakė žymus 
genetikas D r. H. Bentley Glass 
savo referate AAAS (Ameri
kos mokslo skatinimo drauųi- 
jos) konferencijoje Bostone.

Regresija (atgal eiga) evo-i 
liucijoje prasidėjo dėl to, kad ' 
modernus mokslas pradėjo iš-Į 
vystyti Įvairiausias priemones 
išgelbėti ir apsaugoti gyvybes 
tokių asmenų, kurie anksčiau 
būtų tikrai mirę dėl genetinių 
defektu. Tie asmenvs lieka gv- 
venti iki brandos metų ir savo 
genetinius defektus perduoda

— Chicagos Lietuviy Brighton Par
ko Motery Klubo metinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, sausio 8 d., 
Vengėliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. 8 vai. vak. Nares prašome 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir išklausyti raportą kny-

nut. rast.
gų revizijos komisijos.

Estella McNamee,

— Eržvilko Draugiško 
uis susirinkimas įvyks

Klubo meti-F 
trečiadieni.' 

sausio 7 d.. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė., 8 vai. vak. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti, nes 
bus knygų revizijos komisijos rapor-, 
tas. Yra daug kitų svarbių reikalų j 
aptarti.

Estella McNamee, nut. rast.

— Bridgeport© Lietuvių Namu Savi
ninku Draugijos metinis susirinki-į 
mas įvyks antradienį, sausio 6 dieną,J 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vak. Visi 

j nariai ir narės kviečiami atsilankyti,{ 
I bus metinis knygir raportas ir taipgi • 
lyra kitų svarbių reikalų

A. Kaulakis, rast.

— SLA 36-tos kuopos metinis susi
rinkimas įvyks trečiadienį, sausio 
7 dieną Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St., 7:30 vai. 
vak. Visi nariai ir narės kviečiami į 
susirinkimą.

A. Kaulakis, rast.

MARQUETTE FUNERAL HOM F
2533 W. 71st Street
felef.: (JRovehill 6-2345-6

)Oth Avė., i 1 
i'elef rOwnhall 3-2108-9

IRYS MODERNIŠKOJ KOPHtiU
aikštė tutomobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

MAŠZJ3G
REpubUe 7-360®

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST S3rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Ofiso tek: Portsmouth 7-60X 
Rebick telef.: GArden 3-7278

Šokiu Muzikos
IR KITOKIOS

TeL ofiso: r R 8-7773; rez.: PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
2858 W. 63rci STREET

aštuoniese 
įvedama 

apsimokė- 
kondukto-

riai nebekeičia dolerių. Kelei
vis turi turėti tikslią pinigų su
mą. Tas linijos yra: 16 - 18 St,, 
autobuso numeris 18; Cermak 
Rd. autobuso numeris 21; 
Douglas Extension — nr. 21B; 
Ogden - Downtown — nr. 58; 

jBIue Island — nr. 60; Armita- 
ke — nr. 73; West Cullerton

antrad., penktacl 1—4 popiet.

jfiso fe L; HE 4-1818 arba RE 7-9700 
^ridencijcs: PR 6-9801

OR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC
'454 WEST 71st STREET

9:00—2.00 p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

‘ contact lenses”

DR, LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrai nuo 2—5 po pietų, 
kptvirtad. nuo 6—8 vai.

O^iso teleL 776-2880
Naujas rez. telef.: 448-5545

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

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

Sekmadieniais ir trečiadieniais 
uždaryta.

Rez. tek: WA 54099

DR. VYT. TAIRAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika, spec. MOTERŲ figos 
Ofisai:2652 WEST 59fh STREET 

Teki PR 8-1223
OFISO V AL.: pintu antrad. trečiad.. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

' 2454 WEST Hst STREET 
Ofiso tolei.: HEmlock 4-2123 
Rozid. telef Gibson 8-619$

Priima ligonius pagal susitarimą Dėl

2512 W. 47 ST. — PR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮ!

sing Park — nr. 86. Jau 102 li- 
nijose Įvesta smulkiais apsi
mokėjimo sistema. Viso CTA 

■ - turi 128 linijas.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Lretuviv kalba: kasdien nuo pirma-

TeU HEmlcck 4-2413
7159 So. MAPLEWOOD AVP 

CHICAGO, ILL. 6062C

jei neatsiliepia, tai telet GĮ 8-6195* .

I Tikslios važmos smulkiais 
iplanas CTA kaštavęs pustrečio 
į milijono dolerių...

Taksi šoferiai 
žada ginkluotis

j Chicagos taksi šoferių unijos 
į pirmininkas Everett Clark pa
reikalavo geresnės policijos 
apsaugos šoferiams, perspėda
mas. kad šoferiai žada apsi
ginkluoti. Per tris pastarąsias 

savaites plėšikai nužudė tris 
taksi šoferius. Taksi šoferiai 
pasakę savo pirmininkui, esą 
jei nesulaukš pažadėtos polici
jos apsaugos, tai jie nešiosis 
jginklą. “Aš negaliu jiems draus- 
Iti ir nė nemanau drausti', ap- 
jsakė Clark.

Jvedus tikslų važmos mokes- 
|tį autobusuose, ten apiplėšimai 
žymiai sumažėjo, bet užtat 
taksi šoferių apiplėšimai 

Į daugėjo.
pa-

Bėdos atveju
telefonuoti 0

llliois Bell Telephone korh-
kad praeitais

Prieš 50 metų vaikai su dia
bete liga labai retai tegyveno 
iki apsivedimo amžiaus, bet iš
radus insuliną jie gyvena ilgą 
amžių; taip pat įvairius kitus 
Įgimtus trūkumus vaistai tiek 
sukontroliuoja, kad asmuo iš
gyvena pilną amžių ir palieka 
įpėdinius su savo genetiniais 
defektais.

Štai dėl ko atsirado amžius 
naujų individų su akiniais, su 
netikrais dantimis ir plaukais, 
su ausyse įdėtais klausymo 
aparatais ir tokių, kurie yra 
reikalingi specialių vaistų, kad 
galėtų ilgiau - pagyventi\

Mokslininkai vis garsiau per
spėja, kad kas nors greitu laiku 
būtu daroma prieš gyventojų 
prieaugi? neišvystytose -žemės 
dalyse. Tas prieauglis ypatin
gai yra spartus Pietų Ameri
koje ir daugelyje Azijos kraš
tų, kad nepaisant iš kitų šalių 
gaunamos pagalbos ir tų kraš
tų daromų pastangų, jie palaips
niui darosi dar skurdesni.

Naujausias UNESCO rapor
tas parodė dar kitą pavojų, ši 
Jungtinių Tautų organizacija 
buvo savo 92 nariams-val'sty-

LOUIS JURANAS
Gyv. 11757 Sc. Morgan St.

Mirė 1970 m. sausio 4 d., 11:30 
vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje,^ Rokišldo aps., 
Kamajų vis., Pašilės kaime.

Amerikoj išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Ona 

(Liubartas), sūnus Louis A. Ju- 
ranas, marti Doris, duktė Mild
red A. Koch, žentas Alphonse, 
septyni -anūkai — Karen, Da
vid, Diane, Kirk Mari-Chris Ju- 
ranas ir Kenneth, Keith Koch 
bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Lietuvoje liko du broliai ir 
dvi seserys.

Priklausė LDS 2 kuopai ir 
West Pullmano Lietuvių Civic 
klubui.

Antradienį, 7 vai. vak. kūnas 
bus pašarvotas Leonard koply
čioje, 10821 So. Michigan Ave.

Ketvirtadienį, sausio 8 dieną 
10 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines ka
pines.

Visi a. a. Louis Juranas gimi
nės.^ draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti "jam pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, vaikai, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo
nard Bukauskas ir 'Sūnus Tel. 
CO 4-2228.

'fflilii mi milini ii imi ii n . i

I
►

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO

Laidotuvių direktoriai

DOVYDAS P. GAIDAS
1605-07 So.

Tel.

1330-34 So.

ĮSTAIGA

GERALDASF. DAIMII
HERMITAGE AVENUE
YArds 7-174] 1742

Telefonas LAfayette ’4-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOP! YCIO>

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių'
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE WEST0 
DALYSE

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

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

I
I 
panija skelbia. 
1969 metais apie 750.000 žino-Į 

Inių -skambino bėdos numeriu 
|0 ir buvo pagelbėti. Vien tik 
Chicagos mieste pernai buvo 

152000 bėdos skambinimų. 
I Kompanijos operatorės kas
dien atliko vidutiniškai po 

11,400 pašaukimų. Operatorės 
Uirri prie rankų sąrašus dakta
rų. ligoninių, greitosios pagal- 

įstaigų telefonų bei adre- 
kad 'kam nors paskambi- 

bėdos numeriu 0 galėtų ko 
!greičiausiai pašaukti pagalbą. 
įTaigi. atsitikus kokiai nelaimei.
norint prisišaukti greitos pa- 

*galbos reikia skambinti pasu-l

STEP. C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ) 

2424 WEST 69th STREET 
2314 WEST 23rd PLACE

Republic 7-1213
Virginia 7-3672

bos 
įsu,
I RUS

FELIX RAKAS
Gyv. 2117 W. 68 Street A

Mirė 1970 metų sausio 5 dieną? 6:30 vai. ryto, sulaukęs senatvės. 
Gimęs Lietuvoje. Kauno apskrityje.

/Amerikoje išgyveno 63 metus.
Paliko nuliūdę: duktė Irene Muzzy, sūnus Richard Rakauskas, jo 

žmona Kay, anūkas Gwen Muzzy, dvi seserys — Martha Welus ir Else 
Budgin, sesers sūnus Ernest Lucas su šeima, pusseserė Florence Ja- 
rosh su šeima, pusbrolis Stanley Penkauskas su šeima bei kiti gimi- 

. nes, draugai ir pažįstami. i
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue.
Trečiadieni, sausio 7 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplvčios 

į St. Mary of Mt. Carmel parapijos bažnyčią, o po gedulingu pamaldų 
bus laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Felix Rakas giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti * 
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Duktė, sūnus, giminės.

Lai otfcvių Direktoriai Mažeika Evans.

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

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

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

jam paskutini patams-

Tel

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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HELP WANTED — MALE

REAL
savi

Virginia 1-TJ41

922-1888

Accounts receivable clerk 
requires typing and typist 

for clerical work.

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

RENTING IN GENERAL
Nuomos

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS
IŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. BUTAS 
' s raugusiems. 4216 So. Campbell. 

Tel. 927-7043 arba YA 7-9580.

paskolos, perkant namui 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MENEST

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS {

Prelatas M. Krupavičius, terpe Lie'u.os kūrė y - 
K. Petrauskas, kitame siaio gale kūr.*sav.

RZAL ESTATE FOR SALE 
Hai .į Žemė — Pardavimui

ui iš kaires, kur.-sav. 
zas Sabaliauskas.

Foto M. Nagio

i-iEL ' V ANTED — MALE

MILWAUKEE ROADS NEEDS 
railroad car men 

WEIJJERS — CAR CLEANERS — OILERS REEDED 
EXPERIENCE NOT NECESSARY. WILL TRAIN.

Free suburban train transportation from Elgin and other Milwaukee 
Road points.

kpply at CAR FOREMANS OFFICE, located Vk mile East of York Rd. 
and Green St, Bensonville, Hl. or phone.

766-1100 Ext. 331 or 330
An equal opportunity employer

savanorių padėka 
me, būtent: ... ‘’‘Prisimenu 
tuos laikus, kai didvyriškai gy- 
nėt savo tėvynę nuo priešų / 
apgynę sudarei sąlygas nepri
klausomai Lietuvai kurtis. Jei 
čia, dabar Jus žmonės ir pa
miršta ir neteikia reikiamos 

asine- pagarbos, tai istorija tikrai ne-j 
rš ir įvertins. Nebūtų Jū-- 
nebūtu ir nepriklausomos į 

Šiandien amžius ir i 
Ypač malonius, jautrius pa-įišvargti vargai jus išstūmė iši 
sveikinimus atsiuntė .1. E. Lie--aktingos veiklos. Prašau Die-j 
tuvos Aistovas Washingtone p. 'vą, kad asmeniniame gyveni-Į 
J. Rajeckas savo, ponios O. Ka-i me Jums padėtų. Su aukštai 
jeckienės ir visų pasiuntinybės'pagarba ir dėkingumu JumsĮ^ 

{atsidavęs M. Krupavičius.” 
Skyriaus valdyba savo ir

Lietuvos kariuomenės kūrė
jų - savanorių sąjungos DLK 
Vytauto Didžiojo šią r> na
riai, kūrėjai - savanoriai, pr. 
Kalėdų švenčiu ir Naujųjų - 
1970 metų proga LKSS-gos 
Centro Valdybos, visuomenės 
organizacijų ir paskirų
nu buvo prisiminti, gražiai 
sveikinti ir jiems palinkėta 
geriausios sveikatos ir sėkmės.-Lietuvėlės.

bendradarbių vardu, ir prela
tas M. Krupavičius, kurio svei
kinimo išt

CHI

Pensininkams sumažins 
nuosavybės mokesnius 

['.ook apskrities assesorius 
iierlon pataria namu savi-' 
ikams, kuriems suėjo 65 me- 

užiaus ar daugiau, kreip- 
i o ofisą <iėl namu mokes- 

i sumažinimo (homestead

‘•jungtinio fronto” (United 
\ Front) vadovaujami negrai 
Loikotuoje baltųjų biznius ir 
boikotui remti kas savaitgalį 

gatvėmis demon-

INCOME TAX SERVICE
zie Avė. — PRospect 8-2233

DICTAPHONE
TYPIST

• NAMŲ m BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

organizuoja 
js’racijas.

Po Naujų 
atsistatydino 
policijos viršininkas 
Peterson. Negrai reikalauja jo 
vieton paskirti juodį. Naujų 
Metų vakarą į policijos stoti 
buvo paleisti šautuvų šūviai.

Peterson nusiskundė, kad 
“teismai visiškai apleido įsta- 
tymams 'kl usniuosi u s pili eči us, 
o policija dabar turi saugoti ir 
lydėti militautus, kurie kiek
viena šeštadienį ir sekmadieni 
kumščius iškėlę paraduoja Ca
iro gatvėmis”.

Kiek įsipykinę jaučiasi Cairo 
juodžiai, rodo faktas, kad jų 
militantų grupės, pasivadinu
sios “jungtiniu frontu” vadas 
kunigas Charles Koen kreipė
si į Illinojaus gubernatorių, 
prašydamas Cairo miestelyje 
paskelbti karo stovį, nes jie tu
rį baimės, ,kad “baltieji mili- 
tantai” gali prieš juoduosius 
(militantus) pakilti. Gub. Ogil
vie pareiškė, kad jokių nepap
rastų žygių dėl Cairo šiuo me
tu neplanuoja.

Metų antrų kartą 
iš pareigų Cairo 

William

for small loop 
patent law firm.

CaU 922-6262 2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.
TELEF. 349-0600

Naujasis įstatymas, kurs 
jpradčs galioti 1971 metais, nu
ima to 65-metų ar senesniems 
i namų savininkams pusantro 
tūkstančio dolerių išimtį, kas 
tokiems savininkams sutaupys 

p90 metinių mokesčių. “Tai yra 
j geras Įstatymas, kadangi jis 
į palengvins senesniems asme
nims. turintiems gyventi iš ri
botu senatvės pensijų”, sako 

: Cullerton.
’isi, senesni kaip 65 metų,

One who does good work.
Reas, wages.

769-2181

2 TYPISTS
GLENCOE. FULL-TIME 9-5 NIEKUR GERIAU!BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu

tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir

MAISTO KRAUTUVE Brighton 
Parke. ______

DU PO KETURIUS, medinis ir ga
ražas. Vienas butas su baldais, antras 
tuščias. 42 gatvė ir Rockwell. S13,500.

Varied duties—Addressograph; Mim-eo, and other general office duties. Ke€tele ^Pyimiceje. 
Company benefits.

Contact Mrs. HANDLEY 
for interview, 

835-4124

PUIKUS 2 AUKŠTŲ MŪRAS. 6 ir 
3 kamb., garažas. Arti mūsų. $19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas, elektra ir garažas, taip pat gazu 
šildymas. 4 nuomos pelningu paja
mų, Marquette Parke. $26,950.

7 KAMBARIŲ MŪRAS, 4 mieg. Mo
derni virtuvė ir vonia, naujas šildy
mas gazu, sausas Įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

2 BUTŲ po 7 kamb. tvirtas mūras. 
Alumin, langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuvės. Arti mūsų. $29,500.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St TeLRE7-720C

auką čia paduoda- su skyriaus narių, kūrėjų - sa- , 
visiems sveiki-i 

o vpae taip jautriais! 
Lietuvos Atstovui ir kvie(-’iami kreiptis Į assesoriaus 

Įstaigą telefonu 321 - 5338 arba 
rašant 

! County Assessor, 
jCounty Building, 

Kai tik
peticijų formos, assesoriaus 
Įstaiga jas išsiuntinės visiems, 
kas bus savo adresus telefonu 
ar laišku pateikę. Tas peticijų 
formas užpildžius vėliau reiks 
pasiųsti tai pačiai asesoriaus! 
Įstaigai. ill metu areštuotas 14 kartu

i

Tai gali būti Chicagoje, bet 
šiuo kartu atsitiko Philadel- 
phi-joje. Prieš teisėją Wiliam 
Dwyer atsistojo kaltinamasis 
11-metis TheodoretrMcFadden, 
kaltinamas isilaužimu, vagys- 
te ir vogtų daiktų priėmimu. 
Nuo 1966 metų rugsėjo mėne
sio jis jau buvo suimtas 14 kar
tų. Motina teisine verkdama 
sakėsi norinti keltis iš Phila- 
delphijos, kur jos vaikai yra

sCALIFORNIA SUPER ’
Taisėm? auto motorai, 1 

tune-ups ir t. t.

H1CAGO *LL

VA.
LAIKRODŽIAI iR BRANG^NYRgS

Pardavimas ir Taisymai 
*<4/ sę*!- svgęęr

S

vanorių vardu, 
nusiems

įžodžiais,
į prelatui M. Krupavičiui dėko-Ha- ..... - i

Tokie atsiliepimai gaivina is- į 
sekusias kūrėjų savanorių jė-j 
gas ir uždega ryžtą gyventi, 

'dirbti ir aukotis Lietuvai - Tė-
vynei.

Leonas Balzaras 
Valdybos pirmininkas 

Konstantinas Petrauskas 
sekretorius

Povilo Laurinavičiaus romanas

P £

3
3

a 
9

S
Kieti viršeliai — $4.00. minkšti — 53.50. 404 puslapiai. ® Sf
i Laurinavičiaus kūrinys sukėlė didelio susidomėjimo. Kny
goj kelia aštrias gyvo gyvenimo problemas. Puikūs Lietuvos 
vaizdai, gyvi pasikalbėjimai, skaudžios tikrovės problemos.
Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.
Prašome siusti čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

3 
9 
S
& 
S 
s

st

-I CU.

Jau galima Įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

b t PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina S2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6060S

II I

I

tu t tJ
Per annum 
Hauler Savings

Savings Insure^ to $15,000.00

JGHTON SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave., Chicago, Illinois 60632

i <•

OR Per annum on 
investment bonut

-022 W. 69 ST. CHICAGO, ILJL. 60636. TeL WA 5-9209
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laiškų adresu: Cook 
Room 325 

Chicago.
bus atspausdintos 

formos,

BENDRAI NAMU RUOŠAI 
reikalinga moteris 21-50 m. amžiaus. 
Gyventi su jauna šeima priemiestyje, 
atskirame kambaryje. Penkios die
nos savaitėje. Nereikia virti. Susi

tarsime dėl algos. 
Susikalbėti angliškai.

Tel. 369-8046

REIKALINGA MOTERIS

iš trijų asmenų, vakarų priemiestyje, 
4—5 dienas savaitėje. Atskiras kam- 

barvs, TV.
Tel. FI 4-6196

po 6 vai. vak.

INCOME TAX SERVICE
2737 W. 43rd STREET

HOME INSURANCE
£

Call: Frank Zapolis

GA 44654

Naujas rusų išradimas
Rusai, kurie giriasi išradę 

automobilį ir apelsiną, naujau
siai pasigyrė išradę tokį prie
taisą, kurs juodą - baltą tele
vizijos vaizdą paverčia spal
votu.

Reuterio pranešimu, Mask
vos radijo skelbianti, kad tas 
išradimas padarytas Lvovo te
levizijų dirbtuvėse. Prietaisą
pastačius prieš TV ekraną, tas įtraukti į nepilnamečių pikta- 
beregint igaunąs ryškias spal- darių gaujas. Keturi jos sūnūs 

sįvas. Prietaisas kaštuosiąs žy
Lrūai kaip spalvotas v^enas 15-metis kaltinamas net
; čelevizorius. dalyvavęs žmogaus nužudyme.

jau bendrai suimti 50 kartu, o

Nepilnamečių kriminalas 
pasiekė krizės laipsnio
Paauglių kriminalas Chicago- 

. . . .. .je ir priemiesčiuose jau siekia
gos srityje,^ tai ^ra paname;{<rizės proporcijų, pareiškė šei- 
mieste ir astuoniuose apskrit>-|mu leisnTO vvr ' |eisėias wi]. 
se automobiliai atėmė gyvybes|lia‘m white ' SmarWai padau. 

(gėjo smurto veiksmų ir smur
tingų grasinimų iš jauniklių 

Jų nusikaltimus svars- 
... ir sprendžia devynių apy
gardų teisėjai ir magistratai.

Kelerių savaičių laikotarpy
je. pareiškė teis. White, nusta
tyta, kad nepilnamečių plėši- 
kautojų nuošimtis padidėjo vi
sais 100%; išprievartavimų 123 
!% ir žmogžudysčių 50%. “Mū
sų studijos parodė, kad 20 nuo
šimčių jauniklių, kurie atsi
duria teisme dėl kriminalinių 
nusikaltimų, spėja jau iš nau
jo nusikalsti kol jų pirmoji by
la pradedama svarstyti teisme”, 
pasakė teisėjas.

White dar atkreipė dėmesį į 
nerimą keliantį gatvių paaug
lių gaujų kenkimą miesto mo
kykloms. terorizuojant vaikus, 
kurie bijo mokyklas belankyti 
ir iš mokyklų namo begrįžti.

šeimų teismo teisėjo White 
štabe yra 399 asmenys, iš jų 
300 paauglių probacijos valdi
ninkų. Apie 5.000 paauglių 
šiuo metu yra “ant probacijos”, 
tai yra sąlyginai nuteistų.

1,230 užmuštų 1969
Galutinėmis žiniomis, per 

praėjusius 1969 metus. Chica- 
pačiame ■

T.230 žmonėms.
Pačiame Chicagos 

įt-afiko nuopuoliuose ..........’^jDusės.

'3.)0 zmomu (1968 metais 339) _•
I. . v . v . . t t<) 1į ir apie 42,-)Y) žmones sužeisti 
: (1968 melais 10.753). Cook ap
skrityje, tai yra Chicagos mies
te su priemiesčiais, trafiko ne
laimėse žuvo 51’2 žmonės (1968 
m. 573). Taigi, “pažanga” aiški.

“Mažojo Egipto” juodžiai 
reikalauja “karo stovio”
Pusdevinto tūkstančio gy

ventoji! miestelio Cairo, Ill. gy
ventojai jau beveik metai kaip 
nebeturi ramybės. Astuoni mė
nesiai kaip kovingų militantų

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgi metų patyrimas.

-SlAim MSD1W 
ii

parduoda 
tr pror/r air-o tktai per

NAUDAS

ss'SijŠžSS

SECRETARY
Machine Shop in Skokie area 

needs secretary.
Varied duties.

Apply in Person 
GLADSTONE TOOL 

7334 N. RIDGEWAY 
SKOKIE, ILL.

PERKAME, PARDUODAME MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolų, visokeriopą ap 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ '

TRUMPAI

— Marytė Smilgaitė išpildo 
Albinos vaidmenį A. Landsber-, 
gio 5 stulpų dramoje. Premjera 
įvyksta Jaunimo Centre sausio 
17 d. 8 vai. vak. ir sausio 18 d. 
3 vai. p. p. Bilietai Marginiuose, 
2511 West 69 gatvė. (Pr). į

kilimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

PRospect 6-5454

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, IIL S063Z Tek YA 7-59S0

nOTaBY. income tax service
4259 &,MAPLEWOOD AVENUE

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuc 
savybių pirkim as - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairūs klioki blaa-

o New Yorko Metropolitan 
Operos solistės Lilijos šukytės  
koncertas, ruošiamas Lietuvių 
Fondo, Įvyksta Čikagoje š. m.1

* I
kovo mėn. 1 d., z vai. vakaro,’ 
Orchestra Hali, 220 So. Michi
gan Avenue. Koncerto pelnas 
skiriamas paremti lietuvių kal
bos lektūros atidarymo Čikagos 
Universitete.

Bilietai: Lietuvių Fondas, 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, telef. 778-2858 
ir “Marginiai”, 2511 W. 69th St., * 
Chicago, Ill. 60629, tel. 778-4585.

(Pr)

♦ Chicagos Medžiotoju ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus į 
Kaukiu Baliu sausio 10 d. 8 vai. 
vakaro Marquette salėje, 6908 S. 
Western Avenue. Gros Ramonio 
orkestras. Geriausioms kau
kėms skiriamos dovanos. (Pr).

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabas, transmisijom — 
(Standartinės ir Automatinės) 

ir motorų remontas. — Towing.
5759 So. WESTERN AVE.

TeU PR 8-9533

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Nimu Statyba ir Ramentas

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
tumra, automobl-

katos ir biznio.
y Patogios lislmok®- 

|imo sąiyr^
J. BACEVIČIUS

•455 So. Kadxia Ave. PR 1-2253

A. & L. INSURANCE A REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVL 

LA 3-1775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automoblliy draudimai.

HEATING CONTRACTOR
Įrengtu naujus ir perstatau zenuz vi 
sų rūšių namo apšildymo pečius ii 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Tunu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

TeL: VI 7-3447

Įkurta pneš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, .Inas ir nuta 

taniuosius vamzdžius sutaisome arba 
aaujus Įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso 
me. Nudažome namus iš lauko ir at 
tekame “tuckpointing” darbus. Esama 
.pdrausti, visas darbas garantuotas.

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

WALTER RASK, prezidentu

I t f t t | f t t

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

♦ “Naujienoms” reikalingas 
spaustuvės darbininkas. Geriau- 
būtų susipažinęs su spaustuvės Į 
darbais, bet išmokytume ir 
spaustuvėje nedirbusį. Čikago
je gyvenantieji galėtų užvažiuo
ti į “Naujienas” ir išsikalbėti 
administracijoj, o kitose kolo
nijose gyvenantieji galėtų para-' taK

Chicago, IIL 60MX TaL 23S-9717
Pardavinėjame lėktuvų, laivų, trau- 

nijose gyvenantieji galėtų para-' taK
šyti tokiu adresu: “Naujienos”, Pūdome aplikacijas tiems, kurie ate*- 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
Illinois 60608.

oan&ais metais norėtų porą mėnesių 
j praleisti Lietuvoje pas gimines.

NAUJlEBiOS" KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




