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Komitetas svarstė de- 

kaip tokias derybas vesti ir ko

Chicago, Ill. — Antradienis, Sau

Sekmadienj Amerikos Lietuvių Taryba buvo su
šaukusi spaudos konferenciją, kurioje buvo paskelbti Altos ii 
Lietuvių Bendruomenės valdybų pasitarimo rezultatai. Laikrašti
ninkams buvo išdalintas abiejų organizacijų sutartas komunikatas

Premjeras Wilsonas 
tariasi su Nixonu

William Brennan
1956

PANMUNJOMAS. — šiaurės 
Korėja paskelbė, kad du Pietų 
Korėjos agentai buvo nušauti 
šiaurinėje dalyje ir penki suim
ti. Komunistinė Korėja pasi
skundė, kad nuo lapkričio mė
nesio Jungtinių Tautų lėktuvai 
du kartus pažeidė š. Korėjos erd-

LA PAZ. — Brazilija, Ispa
nija, Argentina, Meksika ir So
vietų Sąjunga siūlosi Bolivijai 
pirkti iš jos žibalą. Bolivija per
nai nacionalizavo amerikiečių 
Gulf Oil žibalo versmes, tačiau 
iki šiol žibalo nepardavinėjo.

PHILADELPHIA. — New 
Jersey gubernatoriaus Oahill 
18 metų sūnus policijos buvo 
suimtas už marijuanos turėji
mą. Jo tėvas pareiškė, kad tei
singumo ranka jo sūnui turi bū
ti taikoma, kaip ir visiems ki
tiems. Prieš ketveris metus jau
nasis Cahill buvo slaptai išvažia
vęs iš namų Į Kaliforniją ir tė
vai jo ieškojo po visą Ameriką. 
Gubernatorius Cahill turi 8 vai
kus.

ATĖNAI. — Graikijos vyriau
sybė paskelbė, kad buvo pasira
šyta prekybos sutartis su Al
banija. Komunistinė Kinija ir
gi pasiūliusi užmegzti prekybos 
ryšius.

WILLEMSTAD. — Olandijos 
keleivinis lėktuvas, pagrobtas 
ore ir priverstas skristi Į Kubą, 
jau sugrįžo Į Curacao. Kelei
viai Kuboje “buvę labai gražiai 
priimti, kiekvienas apdovanotas 
dėže cigarų ir bonka romo.

KUWAITAS. — Saudi Ara
bija ir Kuwaitas valdė 2,000 
kv. mylių plotą.- Dabar buvo 
pasirašyta sienos sutartis ir plo
tas padalintas Į dvi dalis, šiau
rinę dalį valdys Kuwaitas, o pie
tinę — Saudi Arabija.

BOSTONAS.------Massachu
setts Aukščiausias Teismas svar
sto, ar legalu yra vienai kelio
nių agentūrai siūlyti amerikie
tėms moterims keliones Į Brita
niją abortų daryti. Agentūra 
garsinasi, kad už 1,250 dolerių 
moteris bus nuvežta, parvežta, 
jai bus parūpinta ligoninė, dak
taras ir slaugymas. Abortai 
Britanijoje yra legalizuoti, tik 
reikia daktaros nutarimo, kad 
gimdymas moteriai gali fiziniai 
ar moraliai pakenkti.

•eoesuota, 
ai i lyti.
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SAIGON AS. — Sekmadienio 
naktį stiprios Amerikos aviaci
jos jėgos puolė komunistų ke
lius Laose ir Pietų Vietname. 
Apie 60 didžiųjų bombonešių iš 
Guamo, Tailandijos ir Okinawos 
bazių numetė ant komunistų ke
lių ir sandėlių virš 2,000 tonų 
bombų. Tai buvęs didžiausias 
puolimas per praėjusius 9 mėne
sius.

Karinė žvalgyba jau kuris lai
kas pastebėjo padidėjusį komu
nistų sunkvežimių skaičių Ho 
Chi Minho keliuose. Sunkveži
miai pastebėti ir A Shau slėny
je, kuris eina skersai Pietų Viet
namą šiaurinėje krašto dalyje. 
Judėjimas komunistų keliuose 
esąs 10 kartų didesnis, negu bu
vo prieš kelis mėnesius. Man- 
sūno lietus šiemet baigėsi gan 
anksti ir komunistai labai padi-

Preiidentas Nixonas paskyrė i Aukščiausią Teismą teisėją Harrold Carswell, matomą dešinėje, apačioje. Jei jis 
bus patvirtintas, Aukščiausias Teismas bus pilnam sąstats. Po teisėju pavardėmis yra metai,-kada jie buvo paskirti.

— Telšių mieste šiuo metu 
gyventojų skaičius siekia dau
giau 20,000. 1959 m. gyvento
jų surašymo duomenimis, gy
ventojų šiame mieste buvo 13,- 
000. ' (E)

Dubčeko išsiuntimas į Turkiją 
laikomas jo draugų, nuosaikiųjų 
komunistų laimėjimu. Sakoma, 
kad ir pats partijos vadas Gus
tavas Husakas užstojęs Dubče- 
ką. Stalinistai reikalavo Dub- 
čeką sunkiau nubausti už tai, 
kad jis nesutiko savęs ir savo 
pradėtų reformų, kurios prive
dė prie sovietų okupacijos, kri
tikuoti ir neprisipažino klydęs.

Stalinistai, buvusio partijos 
vado Novotnio šalininkai, prara
dę savo valdžios vietas Dubče
ko valdymo metu, dabar siekia 
jam atkeršyti. Sakoma, kad jie 
iki paskutinės dienos bandę su
trukdyti Dubčekui išvažiuoti į 
Turkiją. Jis turėjęs lėktuve re
zervaciją jau prieš savaitę, sek
madienį, tačiau jos atsisakė be 
jokių paaiškinimų ir 
tik užvakar.

Dabartinė partijos 
išsiųsdama Dubčeką, 
tik atitraukti nuo jo galvos kai
riųjų stalinistų puolimus, bet 
tikisi kartu laimėti sau Dubče
ko šalininkų pritarimą ir para
mą. - "

Dubčekas Čekoslovakijoje dar 
labai populiarus. Kalbama, kad 
jis ilgai galvojęs, ar priimti am
basadoriaus Turkijoje vietą. Jis 
norėjęs eiti dirbti į fabriką pa
prastu darbininku Bratislavoje, 
tačiau jo draugui jį prikalbinę 
išvažiuoti, kol yra proga, į už
sieni.

Thurgood Marshall. G. Harrold Carswell 
1967 197Q -

WASHINGTONAS. — Vakar 
į Washingtona atvyko Britani
jos premjeras Wilsonas, atvykęs 
per Kanadą, kur jis tarėsi su 
premjeru Trudeau. New Yor
ke Wilsonas vizitavo merą Lind
say ir Jungtinių Tautų sekreto
rių U Thantą. Vakare jis pa
sakė kalbą ir dalyvavo jo gar
bei surengtame priėmime.

Britanijos spauda rašo, kad 
pasimatyme su prezidentu Ni
xonu premjeras Wilsonas tar
sis ekonominiais klausimais. Bri
tanijai infliacija yra dar sun
kiau pakeliama kaip Amerikai. 
Paskutinių mėnesių statistika 
rodo, kad britai jau subalansuo
ja savo užsienio prekybą, tačiau 
ekonominių sunkumų dar daug 
yra.

Komunistų teroras
SAIGONAS. — Pietų Viet

namo vyriausybė pasiskundė 
Tarptautinei Kontrolės Komisi
jai, sudarytai iš Indijos, Kana
dos ir Lenkijos atstovų, kad šiau
rės Vietnamas laužo 1954 metų 
Ženevos susitarimą ir tęsia sa
vo teroro veiksmus bei civilių 
žudymą.

Saigono vyriausybės pareiški
me sakoma, kad komunistai per
nai užmušė 4,619 civilių ir su
žeidė 14,412 asmenų. Komunis
tai surengė 2,401 teroro puoli
mą ir pagrobė 1,879 asmenis.

— Vilniaus universiteto do
centas Rič. Mironas parašė 
“Sanskrito vadovėlį”, skiriamą 
filologam. Be 45 pamokų, įdėtas 
(5.5 tūkstančio žodžių sanskri- 
to-lietuvių kalba žodynėlis.

Tą vadovėlį, kaip mokymo 
priemonę, numato išleisti Vil
niaus universitetas. Siūloma 
šiuo veikalu susidomėti ir “rim
tesnėmis” lietuvių leidykloms, 
nes, esą, vis didėja lietuvių vi
suomenės dėmesys Indijos kul
tūrai ir literatūrai. (E)

Brandtas Berlyne
BERLYNAS. — Vakarų Vo

kietijos kancleris atvyko į Va
karų Berlyną, kur jis susitiks 
su trijų sąjungininkų komen
dantais. Rytų Vokietijos spau
da kritikuoja šią kanclerio 
Branto kelionę, kuri prisidedan
ti prie įtempimo Berlyne didi
nimo. Jau kelios dienos komu
nistai trukdo susisiekimą tarp 
Vakarų Berlyno ir Vakarų Vo
kietijos. Tas daroma protestuo
jant prieš Bonos parlamentarų 
posėdžius Vakarų Berlyne.

Komunistų režimas jau daug 
metų tvirtina, kad Rytų Berly
nas tai Rytų Vokietijos dalis ir 
sostinė, tačiau Vakarų Berlynas seniai pasirodė J. Avyžiaus ro- 
nepriklausąs Vakarų Vokietijai 
bet turįs specialų, 
miesto statusą.

šių metų sausio 24 dieną Či
kagoje įvykusiame Alto valdy
bos ir JAV LB CV valdybos pa
sitarime, dalyvaujant PLB vice
pirmininkui dr. Henrikui Brazai
čiui ir Vliko vicepirmininkui p, 
Juozui Audėnui, buvo išklausy
ta dalyvių pasisakymai, pasikeis
ta nuomonėmis ir konstatuota to
kių pasitarimų nauda lietuvių 
išeivijos tautiškumo išlaikymo 
pastangoms ir Lietuvos laisvini
mo darniam darbui. Pageidau
ta tokius pasitarimus šaukti ir 
ateityje nuomonių skirtumams 
lyginti. Svarstytas tarporgani- 
zacinis informavimasis tarp Al
to ir JAV LB valdybų. Svarsty
tas ir finansų telkimo klausimas. 
Visų dalyvių pageidauta kviesti 
lietuvių spaudos bendradarbius 
skelbti vispusišką ir teisingą in
formaciją.

Perskaitę šitokį pareiškimą, 
spaudos atstovai apipylė klausi
mais konferencijoje dalyvavu
sius Altos valdybos narius: K. 
Šidlauską, T. Blinstrubą, dr. V. 
Šimaitį ir J. Jasaitį, kuris va
dovavo spaudos konferencijai.

Paaiškėjo, kad pasitarimas su 
Bendruomenės vadais nedavė 
lauktų rezultatų. Bendruomenė 
toliau dirbsianti rie tik' kultūri
nius darbus, kaip buvo susitar
ta LB steigimo ir pirmaisiais 
jos gyvavimo metais, bet dirb
sianti ir politinius darbus. Tą 
patvirtino ir spaudos konferen
cijoje dalyvavęs LV centro val
dybos narys informacijos reika
lams A. šantaras.

Konferencijoje kalbėjo ir Či
kagos Lietuvių Tarybos pirm. 
Rimas Staniūnas, pranešdamas 
apie Vasario 16 dienos minėji
mą Čikagoje. Svarbiausią kalbą 
Maria HS minėjime pasakys se
natorius iš Illinois Ralph T. 
Smith. Be jo programoje daly
vaus Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje dr. P. Daužvardis, Vliko 
vicepirm. dr. B. Nemickas, Ro
mas Sakodolskis, solistė Valen
tina Kojelienė ir muzikės Alice 
Stephens vadovaujamos “Aidu-

Naujas generolas
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pristatė senatui 
sąrašą kariškių, pakeliamų į 
aukštesnį laipsnį. Sąraše- yra 
ir aviacijos pulkininkas Daniel 
James, negras, siūlomas pakel
ti į generolo laipsnį. Jis bus 
ketvirtas negras Amerikos isto
rijoje, išsitarnavęs generolo 
laipsnį.

Amerikos kariuomenėje apie 
4,500 pulkininkų tikėjosi gene
rolo laipsnio. Jų tarpe yra ir 
30 negrų pulkininkų. Generolų 
pozicijų tačiau buvo tik 76, todėl 
pasirinkimas buvo prezidentui 
nemažas.

Pulkininkas James yra pasi
žymėjęs lakūnas, dalyvavęs li
me Pasauliniame Kare, Korėjos 
ir Vietnamo karuose, šiuo me
tu jis yra Wheelus karo aviaci
jos bazės viršininkas Libijoje.

♦ Dviejų motorų Meksikos 
keleivinis lėktuvas su reporte
riais nukrito miglotame ore, žu
vo 19 asmenų, jų tarpe 15 laik
raštininkų.

■o Amerika kasdien siunčia į 
Nigeriją du transporto lėktuvus 
su vaistais, antklodėmis ir tran
sporto priemenėmis. ..Nigerija 
nenorėjo Įsileisti karinių lėktu
vų, todėl Amerikos aviacijos žen
klai ant lėktuvų buvo uždažyti.

♦ Jugoslavijos prezidentas 
Tito pradėjo kelionę po Afriką.

♦ Prezidentas Nixonas penkta
dienį pasakys kalbą užsienio po
litikos klausimais.

•* Čikagoje po pertraukos vėl 
pradėtas mokslas Crane HS mo
kykloje. Apie 200 mokinių pike
tavo mokyklą, protestuodami dėl 
sustiprintų saugumo priemonių. 
Mokykla turėjo užsidaryti, nes 
negrai mokiniai visai nesilaikė 
tvarkos ir mokytojai bijojo mo
kykloje dirbti Naujas deimantas

EL SEGUNDO. — Kaliforni
jos fizikams pavyko sintetiniu 
būdu pagaminti iš baltos anglies 
naują deimanto rūšį, kurios sa
vybės beveik nesiskiria nuo na
tūralaus deimanto. Mokslinin
kai pabrėžia, kad sintetinis dei
mantas tuo skirsis nuo natūra
laus, kad už svarą sintetinio bus 
mokama doleriais, kada už 
natūralų deimantą mokama šim
tais dolerių už karatą.

Naujas deimantas galės būti 
gaminamas dideliuose gabaluo
se, iš jo bus galima gaminti ka
merų ar teleskopų stiklus, ma
limo girnas pramonei. Ateityje 
kariuomenės šarvuočių ar tan
kų sienos galės būti deimanti
nės. Erdvės laivai galės gauti 
deimanto šarvus, kurie nebijotų 
karščio, atsirandančio laivams

nis ambasadorius Saigone Bun
ker jau seniai norįs pasitraukti 
iš diplomatinės tarnybos. Jam 
yra 75 metai ir jis nori pasilsėti, tas.

vision
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Pažadėjo žydams 
Amerikos paramą 
WASHINGTONAS. — Prezi

dentas Nixonas pasiuntė Ame
rikos žydų vadams pareiškimą, 
kuriame jis pažadėjo Izraeliui• dino savo tiekimą 
Amerikos paramą. Prezidentas 
patikino žydų organizacijų pre
zidentų suvažiavimą, kad Ame
rika rems Izraelį ginklais, kad 
Izraelis yra Amerikos draugas, o 
Amerika draugų neapleidžia.

Amerikos žydų 24 organizaci
jų prezidentų taryba atstovau
ja 5.8 milijonams Amerikos žy
dų. Konferencijos pirmininkas 
dr. William Wexler pareiškė, kad 
prezidento Nixono laiškas rodo, 
kad prezidentas supranta žydų 
susirūpinimą Amerikos politi
ka Viduriniuose Rytuose.

Sužalojo laivą
JERUZALĖ. — Izraelio lėktu

vai sunkiai sužalojo Egipto 
transporto laivą prie Shadwano 
salos, kurią izraelitai apleido. 
Laivas, manoma, gabeno naują 
egiptiečių Įgulą į tą salą. Anks
tyvesniųjų salos gynėjų nebeli
ko, nes 62 žuvo, Įskaitant dviejų 
nuskandintų laivų įgulas, kiti 
buvo paimti Į nelaisvę ir išvežti 
Į Izraelį.
Egiptas kaltina Izraelį civilio, 
prekinio laivo puolimu. Izrae
lis tvirtina, kad tas laivas buvęs 
Egiptb karo laivyno tarnyboje. 
Laive, Egipto žiniomis, buvę še
ši sužeisti, patį laivą reikėjo pri
traukti prie kranto.

Egiptas toliau pranešė, kad 
izraelitų lėktuvai puolė vieto
ves prie Raudonosios jūros Hur- 
ghandą, Safagą ir kitas. Vienas 
Izraelio lėktuvas buvęs numuš-

PASITARIMAI NEDAVĖ REZULTATU
' ČIKAGA

Atmetė diplomatę
ROMA. — Vatikanas atmetė 

vieno Vakarų Vokietijos diplo
mato paskyrimą prie Vatikano 
valstybės, nes tas diplomatas bu
vo moteris. Vokietija pasiūlė 
44 metų Elisabeth Muller savo 
pasiuntinybės Vatikane patarė
ja, tačiau. Vatikano valstybės 
sekretoriatas pareiškė, kad Va
tikano tradicija reikalauja, kad 
visi aukšti diplomatiniai postai 
būtų užimami tik vyrų.

Manoma, kad šis diplomatės 
atmetimas sukels triukšmą mo
terų organizacijose, kurios ko
voja už lygias moterų teises.

manas “Kaimas kryžkelėje”.
okupuoto pastarojo tiražas rusų kalba

100,000 egz. (E) į sugrįžtant į atmosferą

DUBČEKAS NEDALYVAUS PARTIJOS 
CENTRO KOMITETO SUVAŽIAVIME

ISTANBUL!-AS. — Čekoslovakijos ambasadorius Turkijai 
A>eksandras Dubčekas jau atvyko lėktuvu Į Istanbulą, iš kur 
automobiliu nuvažiavo Į Ankarą. Aerodrome jį pasitiko didelė 
laikraštininkų minia, tačiau jis su niekuo nesikalbėjo ir jokių 
pareiškimų nedarė. Čekoslovakijoje ryt prasideda svarbi komu
nistų centro komiteto plenumo sesija, kurioje turėjo dalyvauti 
ir Dubčekas. Centro komitetas yra paskutinė jam dar palikta 
valdžios vieta, tačiau stebėtojai mano, kad jis ir ją praras ir 
šioje sesijoje bus išmestas iš komiteto.

štabo viršininkas
WASHINGTONAS. — Šiais 

metais liepos 3 d. į atsargą pa
sitraukia jungtinio kariuomenės 
štabo viršininkas generolas Earle 
Wheeler,. Kariniuose sluoks
niuose jau svarstoma, ką prezi
dentas paskirs jo vieton. Tarp 
atskirų ginklo rūšių jau vyks
ta varžybos. Karo laivynas no
rėtų į štabo viršininkus praves
ti savo žmogų — admirolą Tho
mas Moorer. Nuo 1957 metų, 
kada pasitraukė adm. Radford, 
laivynas neturėjo štabo virši
ninko pozicijos.

Armija siūlo viršininku gene
rolą Abrams, dabar vadovaujan
tį Vietname esančioms JAV ka
ro jėgoms. Generolas Westmo- 
relandas, kaip Washingtone kal
bama, greit žada pasitraukti iš 
Armijos štabo viršininko parei
gų ir statyti savo kandidatūrą 
į JAV senatą iš Pietinės Karo
linos

Manoma, kad prezidentas, kei
sdamas Vietnamo karo vadą, pa
keis ir ambasadorių, nes dabarti-

WASHINGTONAS. — Senatas paskelbė savo komiteto vy
riausybės operacijų reikalams apklausinėjimo protokolus, iš kurių 
paaiškėjo Įdomi britų rašytojo Robert Conquest‘nuomonė apie 
dabartinius Sovietų Sąjungos vadus. Rašytojas yra išleidęs 10 
knygų apie sovietų politiką ir sovietų problemas 
Britanijos ekspertu sovietų klausimuose, 
rybų su komunistais klausimą, 
laukti iš sovietų vadų.

Rašytojas Conquest pabrėžė, 
kad sovietų vadai inteligencijos 
ir intelekto požiūriu yra trečia
rūšiai. Dabartiniame sovietų 
bolševikų partijos centro komi
tete daugumą sudaro tik pra
džios mokyklas baigę ir vėliau 
studijavę aukštuosius mokslus 
asmenys. Jie visai neturėjo vi
durinio mokslo ir todėl yra “ne- 
dakepti”', — pareiškė Conquest. 
Tokia vadovybė derybose darys 
klaidas, neturės vienos nuomo
nės ir jausis suvaržyta. Jiems 
bus sunku suprasti Vakarų po
litiką ir siekimus.

Toliau Conquest pareiškė, kad 
dabartinė sovietų vadovybė yra 
likučiai tos kartos, kurią Stali
nas taip nuodugniai “išvalė”. Iš 
sovietų vadovybės todėl nėra ko 
laukti derybose suprantamo ir 
išmintingo elgesio. Sovietų tik
slai ir metodai taip skirtingi nuo 
Vakarų, kad vakariečiams sun
ku suprasti, kad juos veikia ki
ti poveikiai, kiti spaudimai.

Surado šautuvą
WASHINGTONAS. — FBI at

siųsti narai jau surado upės dug
ne šautuvą, kuriuo buvo nušau
tas angliakasių unijos veikėjas 
Yablonskis ir jo žmona su duk
terimi. šautuvas buvo Įmestas į 
vandenį apie 5 mylios nuo Ya- 
blonskio namų. Dabar šautuvą 
tiria kriminologinė laboratorija 
Washingtone.

Spėjama, kad FBI gavo žinių 
apie šautuvą iš vieno suftntųjų 
ryšium su Yablonskio nužudymu.
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į dieną ir įsakė po trijų menes
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Pasi-
nu-

1 pas spe- 
padarė 

pasakė, 
Da-
įas 

1
1 vėl atvykti. Tada davė tabletes 
! Equanitrate. Tas irgi galėjau 
j vartoti tik porą dienų. Pasida- 
! rė taip, kaip vartojant Pentri- 
I tol. Dar nuėjau pas vieną dak- 
l tarą, kuris man davė digitalis 
lašų, po 5 lašus dienoje. Tie la
šai man geriausiai pagelbėjo, bet 
nelaimė ir vėl atsirado: panau
dojus 10 dienų, p 
smaugti gerklę, bet širdis buvo I 
labai normali. Jokio trukčio- taras ir paciėntas — turi tin- 
jimo nebuvo. Kai keletą dienų karnai į tikrus žmones subręs- 
nenaudoju lašų, gerklę atleidžia, 

darosi netvarkinga.
ačiū skausmus, 

-imu Nitroglycerins po liežuviu, i

Plaučiai labai geri, nes nerū
kiau niekada. Vartoju Gražine 

dėjau jausti didesni oro trūku-j kapsules. Jei ne tas oro trūku
mą. Kai neimu jų, geriau. Bet mas ir gerklės spaudimas, rodos, 
tada širdis netvarkoje. būtų viskas gerai. Gerb. Dakta-

Daktaras vėliau man prirašė re, ką aš dar galėčiau daryti dėl

tarė Adomavičiau. Esu 5.8 auks- Į etektrokardiogramą 
čio,155 svarų. Prieš pusmetį 
man buvo išimta tulžies pūslė, 
šlapumas tvarkoje. Jau daugiau 
kaip metai negaluoju su širdi
mi ir aukštu kraujo spaudimu. 
Esu ligoninėj vispusiškai ištir
tas. širdis išsiplėtus, bet sakė 
daktaras, kad nebloga pagal ma
no amžių. Turiu 70 metu.

vartoju Diuril ? 
tai spaudimas 

l>et širdis nėra tvar-

>0 svarų, 
buvo 
mas 
metai 
auks 

jinėj

SMI sad

t n

:ad nei 
Turiu

Kai visą laiką 
tabl. po 500 mg.. 
normalus, 
koje, nes jaučiu, kad tarpais • 
trūkčioja? du kart muša, o tre-Į 
čia kartą lyg ir sustoja. Krū- j 
tinėj ir gerklėj jaučiu oro trū- ■ 
kurną ir kartai 
taras prirašė Lanoxin — baltų f 
tablečių. Nuo jų, po vieną Į die-j 
na imant, per porą savaičių pu- į 
sėtinai širdis pasitaisė. Toliau į 
tas tabletes imdamas vėl pra-

visa

normali

B

į

skausmus. Dak-:
- i bet širdis

Kai krūtinėje ja

D

Chicagos lietuviu jaunimas mokosi ne tik skaityti 
<r rašyti, bet ir vaidinti. Paveiksle matome jau

nuolį, vaidinantį "Dviejuose broliukuose".
Foto V. Noreikos
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Londono zoologijos sode šie jauni "dingo" šunyčiai lai ni Vi 
šunys nėra mėgiami, nes padalo ūki

savo sveikatos? Nevalgau gyvu-i rino išdirbi:
linių riebalų ir kiaulienos, 

radėjo vėl anksto širdingai dėkoju.
Atsakymas. Visi — ir dak-

Iš

ti ir reikiamai apsišviesti, kiek
vienas atsakančiai savam pajė
gumui. Atrodo iš aprašymo, tjk 
tamsta vienas esi maždaug sa-

į vo vietoje. Tik tikros mediciniš
kos šviesos reikia jums ten vi
siems. Su 70 metų širdimi yra 
maždaug toks dalykas: ji dėl ar- 
triosklerozės nusilpo, neregulia
riai mušti ėmė, dėl to gaunasi 
spaudimas, skausmas ir kvapo 
trūkumas. Gydymas yra sekan- j

fe

s»§

.1

:■

ta&au Australijoj 
cms daug nuostoliu.

(Equanitrate, į

ukiniai "dingo"

kus visos Liet 
*usų bolševikan 
r pavergus, 
nenustojo '

VOS esutei.

Nidos 1 
nią m ūsų 
metraščio
šeštai
tyje su 17-kos 
pavyzdžiais.

Pradedama mūsų žymaus be

lei

grožinės 
radici 

ą Pradalgę, 
a

Kiama kip i 
literatūros | 
įleido jau i 

00 psl. apim-1 
u torių kūrybos)

eskod- 
Fik 
I ik

i savęs.
-Iniži, 
lėni
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trečiasis — Bradūno kūrybos (

letristo 'Petro Tarulio ištrauka — 
iš jo naujos knygos, čia pavadin
ta “Kauno Gubernatoriaus Pus
ryčiai”. Autorius įprastai’ ga
biu pastabumu nupasakoja, ką j

j

i
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g
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Chicago Savings 
and Loan Association

»/.K
Certifikatp sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks 
tautinėmis.
būti- $1,000. Pelnas mokamas 

iėnesiai.

Mažiausiai turi
y £ 

fgF

kas trys

elyje, 
Ino srityje 

buvo

ane.
;er
< U

t lzrsaujas "V ilties 
numeris skirtas 

\ čerkesams
Vytauto Beliajaus leidžiamas 

anglų kalba folkloro : 
1970 m. 

numeris 
numeris skirtas 

Shammout 
iliustracijom.

studijavo
ir WashingtonoJ up 

nu-

lOJMM) Jordane. Do- 
daug jaunų čerkesų 

įvyru buvo Rusijos kazokų pal
ike. Nemažas skaičius čerkesų 

Jajjsigyveno JAV, kaip ir dauge
lis kitų pabėgėlių nuo r 
munistų rržimo 
Ann

(1
jaunę 

os kaz<
ličius

77

raciju ve 
jie vi 

niekur
(O. B. Audronė, ]

nieką, praradimą —* 
la mada.

O nuo mados atsiriboti 
neverta niekada.

Dainuok, širdie, 
dainuok, kaip moki, 
Mada ar nemada — 
pasens, išbluks laikai visokį. 
Paliks tiktai daina,

(Kotryna Grigaitytė,
Dabar ir Niekada, 164 p.)

Iš jaunųjų Algis Lapšys (gim. 
1944.X.12) debiutuoja septy
niais savo eilėraščiais, iš kurių 
viename aiškiai įžiūrima šio jau
nojo autoriaus neabejotinas ta
lentas :

Vaizduoti i ’ 
dabar tokia

nyko.
bė, Pelenai, 161 p.) j

I 
I 
| skrodimu atliko labai tikslią ope-i 

pašalindamas Sonatas ir 
Fugas, kaip dvasinį nesusiprati
mą su Čiurlioniu, išgelbėjo uni
kumą —, pagonių tautos poetą, 
kuriam šia prasme neprilygsta 
nė vienos iš mūsų didžiųjų po
etų ir kurio “ligos istorijoj” po
operacinė padėtis šitaip aptaria
ma:

u ko- 
ir genocido.

Slianunout sako, jog 
antikiniais laikais čerkesai gy- 

pietus nuo Kulianės upės 
Kaukazo ruože ir prie Juodo
sios jūros, net iki Abkazo, į ry
tus nuo Azovo jūros ir iki Dono 

>ės deltos.
Ji plačiai nu-j čerkesų kalba surusinta. Li- 

šviečia šiaurės Kaukazo čerke- teratūros beveik nėra.
sų tautos liūdną istoriją caro ir nistai 
1943-4 m. komunistų vykdomų
trėmimų į Sibirą bei tiesiogini kinti. Per vieną dieną buvę nu
žudymą. Jos straipsnis pavadin-i šaudyta 30,009 čerkesų 

kad jie 
komunistai
ti ir lietuvių kalbos Lietuvoje? 
Kas gali žinoti, ar ir lietuviai 
nesusilauks čerkesų likimo?

sis A. Shammout straipsnis 
labai įdomus. Be to, autorė nu
rodo, jog čerkesų rasė turinti 

praeitį giminingumo 
atžvilgiais. Tauta, 

apie kurią gal daug kam buvo 
nežinoma arba tik girdėta.

‘'Vilties’* adresas: V. F. Belia- 
jus, P. O. Box 1226, Denver, 
Colo. <S0201. Prenumerata $5.00 
metams. Prof, šmakštas

^Viltis” išėjo 
vasario mėn. 
Vįsas žurnalo 
Anne
straipsniui 
Straipsnio 
New

žurnalas
sausio- 
38 psl.

sako, 
čerkesai

ven
(A m i n a) 

ir 
autorė

Yorko
universitetuose.

“Kazys Bradąnas — retas ir 
šviesus poetas, vienintelis šios 
rūšies. Saikus žodžiuoše, griež
tas formose, šviežias stilistinė
se priemonėse, tiesus ir atviras 
savo minčių dėstyme. Bradūnas 
organiškai nepakenčia tuščiažo
džiavimo, chaotinio pasąmonės 
išsiliejimo, besaikio kalbėjimo. 
Todėl beveik visi jo eilėraščiai 

išbaigti,

gubernatorius Veriovkinas gal-, 
voja minkštoje karietos pasos
tėje sėdėdamas ir kaip jaučiasi 
siaurojo geležinkelio traukinu
kas, jį traukdamas į Utenos ge
ležinkelio stotį. Ištrauka ilgo
ka — 35 psl., bet įdomi skaityti.

Paskum eina ištisas Jono Gri
niaus veikalas “Auksinė Merge
lė” — trijų veiksmų- komedija, 
kurios uždanga nusileidžia tik
tai 157 psl. pabaigoje, šioje ko
medijoje labai kultūringa kalba 
pajuokiami mūsų inteligentiš
kų garbėtroškų, sielvartai, sie
kiant šlovės garso, titulų ir tur
tų Amerikoje. Veikalas scenai 
vispusiškai tinkamas tiek pamo
kinančios idėjos prasme, tiek 
techniškais patogumais, atitin
kančiais dabartines mūsų kolo
nijų sąlygas (tik septyni pagrin
diniai veikėjai, o išlaidos — tik 
porai uniformų ir moteriškom 
puošmenom). Tipai paties auto
riaus vaizdžiai sukurti, todėl ir 
režisūrai mažai vargo belieka. 
Mūsų kolonijų teatrams vis dar 
sergant komedijų negalavimais, 
šis veikalas atliks labai svar
bią injekciją.

Poeziją atstovauja net septy
ni autoriai, kurių kūrybos stip
riausias- vietas stengsiuosi čia 
pacituoti. Tai būdingai suta
riantis mūsų postų poetų neigia
mas žvilgsnis Į šių laikų pasau
lietiškąjį gyvenimą, kas būtų 
galima pavadinti tiesos poezija:

Viskas pelenai, 
Tik dulkės — 
Gavėnia, atgailos, 
Velykos.

t 
tačiau 

vilties ir 
tos dienos,

pavus 
tuomet
tikėjo ir laukė
i visa Lietuva ir nors dalis! 

lais-1 
vę. j

Kristupas nuo 1951 metų su! 
vyriausiąja

VIS 
kaah
Mažosios Lietuvos atgaus

— (sesute,

Komu- 
misistate surusinti čer- «>

kęsus, arlm juos visiškai išnai-SMOKEY 5AYS

ie sure
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ISv
už tai, 

kalbėjo savo kalba. Ar 
nebando užsmaug-

’ i-

fires are out
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tatas “Ar senoji čerkesių ras
rėš išnykti?“

Čerkesai yra nordikų rasė, jų 
religija yra mohainetonų.
tore rašo: “Čerkesų istorija, 
kurie gyveno kainuotoje šiau
rės Kaukazo srityje tarp Juo
dosios ir Kaspijos jūrų, siekia 

Kristų”. Po 
eksterininacijos

s Tik sutema ir gretima
Naktis mūs slėniais žengia. 
Neapykantą ir baimę skleidžia, 
žydrias akis uždengia.
Tik ta širdis, ta amžina*
Vis nesustabdomai tiksena
Ir laukia sapnuose regėtų 
Šviesiosios pasakos pasaulių.

(Algis Lapšys, Prieblanda, 168 p.)

Alfonsas Giedraitis šį kartą 
dalyvauja penkiais savo eilėraš
čiais, iš kurių į akis krinta ši
taip uždokumentuotos Didžiųjų 
chuliganiško triumfo pasekmės: 
sunaikinus Vakarų kultūrą ir 
pagrindines žmogaus teises — 
liūdnas nuskriaustųjų (bežemių) 
likimas:

&
f*4
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Jankute, i 
gyveno Toronto mieste,!

trumpai, išbaigti, apvaldyti, 
Simboliai metaforos, alegorijos 
ir palyginimai taiklūs, įspūdin
gai panaudoti ir neretai drama
tiškai išreikšti. Tai neabejoti
na kūrybinė dorybė, didelio po
eto žymė”. (395 p.).

Tokia aureole šį kartą pasi
puošė šeštosios Pradalgės pa
baiga, kurios dausarojiškoje ato
kaitoje mes šildomės...

ŠEŠTOJI PRADALGĖ — Literatūros 
Metraštis. Redagavo K. Barėnas. 1969 
m., 400 psl., 17 autorių, Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 75, 1969 m. At
spaude Nida Press, 1 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11, Gr. Britain. Kai
na $3.00.

s
&

Neapykantą ir baimę skleidžia.I' Elze, 
.Kanadoje. Velionis buvo labai j

Jk aii žinoti,Au-mų
Pentritol...). Jie negydo eklero-į 
zės, tik laik.nai
jagysles. Nitrogrycerinas kuo] 
rečiausiai vartotinas, nes jis!

veikia. Poilsis, o ŠIO , 
'‘’,isa“gOji!IiaS .RU°: vakaro'

, negalavimams ir dar pri-!geresnesjr.emonte uzNto^y-. idėjus lau6 užde^ui, 
cenna. Žmogus vartodamas Ni- • . Vf , . , . . ®. . , .... , mire Mažosios Lietuvos natri-yrnrrlvnomnc! io’rl’zio cch rLarrianrr *

persitempti. Tada jis ima ni-! 
troglycerino tabletę po liežuviu 
ir jaučiasi laimingas, kad.skaus- 
mai greit liaunasi krūtinėje. Bet 

griešinimas ir 
Geriau žmo

niškai gyvent, tada jokios spa-

MIRĖ .J

i praplečia krau-i KRISTUPAS JANKUS,Inu*ikalus’ Puikiai grodavo! — Ka 
Moterį

“Čerkesų

prade1
Pranys Alšėnas

_ .. . iriuose sausio 22 d. pranešė, kad 
trumpiausia, veikia. Poilsis, o šil) sausio g di n ,
ger.au dar .^.saugoj.mas nuo sasikompUtavus iirt
persitempimo jvainopo, yra daug; ]

, , ... Įsidėjus plaučiųs vartodamas Ni-į - -- - *
troglycerina leidžia sau perdaug, p<sut-

___ ..„ 7___________ __ iarcho Martyno Jankaus sūnūs
.Kristupas Jankus.

Kristupas buvo
m. spalio 31 d. Bit .‘nuošė prie 
Ramb} no, visoje Mažojoje Lie
tuvoje ir- žemaičiuose garsaus 
šventojo kalno papėdėje. Dėl 
nelaimingo atsitikimo tėvo span 
stuvėje, dar 7 metų am-

tai griešnir.ko 
spaviedojimasis

tis. Tik kartą j savaitę imk viednės nereikės. Taip ir tams-

Tėv. žibu-

gimęs 1900

7
no pavaryt (ir tik tada kai ink- galvos įsivaizduotą laikyk ir aa-jžiaus Kristupas neteko regčji-
diuril tabletę vandeniui iš kū- ^a> Pra^ėk gyvent: kiaušinį a.nt

štai yra tvarkoje), ir tik 250 mg. 
Tik pusę tos tabletės. Jokiu bū
du neimk kasdien po 500 mg. 
Diuril, nors ir Saliamonas tams
tai patartų. Pasekmėje tokio 
ėmimo prasidėjo vargai. Jie vi
sada prasideda, kai taip perdo
zuojami šlapumą varantieji vais
tai. Pradžioje ligonis jaučiasi 
gerai, o paskui sunku net ge- 

i ram gydytojui dalykas pataisy- 
1 ti, kai ligonis išvaro mineralus 
lauk iš savo kūno.

Nevartok djuskos ir neimk 
sūrių valgių

Digitalis, tai vis to paties vais
to skirtingos formos. Juos per- 
dužuoti senam žmogui labai 
lengva, tada dar blogiau darosi. 
Už tai imk su geru gydytoju pa
sitaręs, kokias tik dvi-tris die
nas per savaitę (ar vienų, ar 
kitų — tas pats) po nurodytą 
dozę. Po to penkias — keturias 
dienas neimk. Tik nieko sun
kaus nekelk, niekur neskubėk, 
niekada nepersivalgyk, nepersi- 
plepėk ir lovoj pusiau sėdėdamas 

. _ t

I
I

Nevartok __ ____ _
\ių \nsą laiką. Vaistai 

širdžiai pava^Hi fyra Lanoxin,
įsą laiką. Vaistai

miegok.
1 Nepakelia kūnas Nitroglyce-

f 
I a

bok, kad jis nenukristų. Taip 
atsargiai dabar elkis su sava šir
dimi, kol ji sustiprės.

Visai kitas gydymas yra ko
va su skleroze vartojant Zinc 
Salfate (Orazinc) kapsules po i 
tris per dieną, per du mėnesius, 
po to mėnesį pertrauką. Prie to 
imti pradėk Potassium Idiode j ir žmogui ir kišenei. 
Theo Calcium, vieną, didelę tab
letę dienoje, po pietų. Tai jodo 
ir teobromino junginys, kuris iš
plečia ilgam kraujagysles ir jų 
sieneles minkština. Geriausiai 
žmonės pakelia Cardilate tab
letes, po 5 &g. Jas imki kas as
tuonios ar šešios valandos (vie
toj nepakeliamų Equanil, Peri- 
trate...). Tvarkykis su savo gy
dytoju. čia tik bendri bruožai 
paduoti. Matom, kaip svarbu 
tiek pacientui, tiek gydytojui 
pajėgti individualiai gydytis ir 
gydyti. Kas vienam tinka, ki
tam nuodai. Kas anam gerai, 
tamstai nepakeliama, čia turi 
gydytojas atsižvelgti Į pacien
to savitumus ir pritaikyti gydy
mą taip, kaip geras siuvėjas pri
taiko tą pačią medžiagą skirtin
gai kiekvienam klientui, pasiū
damas kiekvienam atsakantį rū
bą. Tad visi švieskimės ir žmo- 
niškėkim, tad ir 70 metų šir
džiai stuksenti bus lengviau.

Nekenkia vitamino E tabletės

mo ir nežiūrint visų pastangų

Net ir kumpio 
perdaug negerai. Geriausia bū
tų, kad mes nelankytumėme 
Healthy Food krautuvių. Pra
dėkime maitintis ragaišium ir 
rupia duona. Tai bus sveikiau

Atsakymas.

kad mes

^SAFETY OF
YOUR SAVINGS

S®LU

• j

v
I
f>
JB.
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A
Ant vi$y knygehy 
saskaity

Nuošimčiai priskaitomi 
kas dieną, išmokami kas 
trys mėnesiai. s

f
ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS: ■

• Vacation Club
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

® Notary Public Service
• Free community rooms 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'I money order 
checks.

• Sell A redeem U. S. Bonds
• Two large free park'g lots
• Save-by-Mail Kits
• Travelers Checks
• Safe Deposit Boxes į

i

Chicago B

b snow Loan $ssn 2
B

John Pakel, Sr., President and Chairman of the Boaru

6245 >0 WESTER AVE. TEL GR 6 - 7575
<• »i trs Mon 12 P M 'o 8 P. M., Tues. 9 to A Thurs. and Fri. 9 to 8, Saturday 9 to 12:30

Klausimas. Ar kenkia vitami
no E tabletės. Savo vyrui duo
du, o kaiminka sako, tu susirg- 
dinsi vyrą.'Ar tiesa?

Jaunas Olandijos madų kūrėjas tvir-

ir kišenės yra geltonos odos.

tina, kad šitokie motery rūbai bus ne
šiojami ateityje. Galvos papuošalas

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.

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 50532 

PHONE: 254-4470Frank Zogas. President j

3/ «/
'4/0

PASSBOOK SAVINOS 
Paid and Compounded

QUARTERLY

Apdrausta iki $2.0,000

i

&MONTH SAVINGS CERTIHCATES
Paid Quartar^-

$1,000
MINIMUM

“I used to stand up and say
the world was ą miserable place-.
į hen I would sit down and 
do nothing about it?

u

Let’s face it.
All is not perfect in this land 

of ours.
America has taken some 

lumps and quite frankly .it hurts.
But maybe we should step 

back and take a long hard look 
... take inventory of how we 
are and how we got here.

Maybe we should inspect our 
brighter side as well as some 
of our ills.

And maybe, just maybe, we’ll 
come out thinking this country’s 
good side far overshadows • 
its bad.

Then maybe we’ll start to do 
something to make it better. 
Rather than knocking it, which 
ends up making it worse.
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Sugrįžt vergu į žemę.
Vėl būti beteisiu
Tarp išduotų tautą
Ir prakaitą kielikinėjant...

(Novena, 194 p.)

Ir — poetinių įvaizdžių sąs
kambiai, pvz.:

Puošis žemė žiedais 
Ir ^pavasariai gros.
Ruzavais vakarais 
Aplankysime juos...

Med
Jūs
auk!

Ir joezi-
Pad<ibyti 

itris- 
Vladasauja 

>iaus

tavo

lyrikos ^-.Y. 
Pasaulio
būdingų žioje
kiamų j^y.
nimu. Sk to
kai nuteiišda, 
lėrašiais.,jtin_
Gimiau pa^™0 
ir paprast?asa- 
Ir padėk n999 
Duok mani'5“2'"

Rimas Skaidrys

Ir padėk n

ir dangaus.

’’NAUJIENOS* KIEKVIENO

DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

4000 metų prieš 
1943-4 metų 
(800,000) etninė grupė suma
žėjo iki 1 milijono 
Viduriniuose

Sovietų

gyventojų 
Rytuose ir apie 

500,0(M> Sovietų Sąjungoje. 
Kaukazas buvo beveik 
čerkesų apgyven tas. 
pareikalavo, kad Kaukazas turi 

nepriklausoma čerkesų 
respublika. Tuo melu vyko II 
Pas. karas. Stalinas su Molo
tovu ėmėsi griežtų 
Anot autorės, 130,000 
atsidūrė Turkijoj, 50,000 Vidu
rinių Rytų arabiškose šalyse. 
Apie 20,000 čekesų apsigyveno

vienu * 
Čerkesai

būti

represijų.
čerkesų

įdomią
bei kilmės

* * ‘ AAik A is
-swrn šaške*

1

I1A

—TEMYS SHIHS'-
LatuNiai taipgi perka ir parduoda 

u progas sužno tktM per

HAUlifiHAS s

Now comes the big question.
What can you do? You’re 

only one little individual among 
over 200 million people. How 
can you help?

For one thing, you might 
think about investing in your 
country. Showing your faith in 
its future.

That’s exactly what you do
when you sign up to buy U. S. 
Savings Bonds. You’re simply
buying a share in America.

You’re also socking away 
some money for yourself.

Money that grows at a guaran
teed rate, to pay you back $4 
at maturity for every $3 you’ve 
saved.

Of course, Savings Bonds are 
not going to cure all our head
aches: But they’ll help to pro-
vide the economic strength we’ll 
need -for the job.

And at the same time, they 
can cure a lot of your financial 
headaches in the years to come.

Any way you look at it, they 
make good sense,

’ tls
"J

make good sense.
And that’s just 

what vre need in 
this country
right now. ■■

TT they're kwt. MoJen, 
dettrayed, we rqrfeee 'era.

Take stock in America
Buy LLS. Savings Bonds & Freedom Shares

NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street Chicago, IIL 60608
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Kad išybių 
bėgusių Įpau- 
noma aitas, 
mūsų poemas 
ištraukėlėink- 
dabartinėtras,

Mintis Ii?" 
sunki, iniu 
neišsakyta .hrt4<>

Tai gal j J4’ 
O, ne! rOSe. 
Pro petį k)rai_

F0—
Tai pątįiys- 

liau — daaiba 
sas eilėra bei 
mo, visti<įuk_ 
jį praleidįorė 
t j, jeigu jsii. 
Santvaro. mo_ 
buvo teitais 
pradedanč-bo* 
toriui paą-ai- 
“Kai jau lėse 
silpnesnių )er_ 
jie bus sjbai 
tokiu būsi,

_^as,

kš_ 
3 ji 
sta 
iž
as, 
ria 

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlin- 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
kils jūsų užsimojimus. Antra, jie pa^a' 
resnę apylinkės bendruomenę ir parų 
mams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, pade 
nėšio dieną, neša nuošimčius nuo mėias

•a- 
ia‘ 
ne 
u:

(Busimoji, 197 p.)

Iš jaunesniųjų Danguolė Sa- 
dūnaitė - Sealey (gim. 1931.XI. 
18), pastovi Pradalgių dalyvė, 
pasižymi grynai nuosavu stiliu
mi ir prizmiškai lakia vaizduo
te, išreiškiančia nesugriaunamas 
tiesas, a la;

Muziko Strolios atsiminimai
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą 

ff*“v

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

e

NAUJIENOS,
1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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aginkite savo apylinke 
augti - taupykite!
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1% TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,ffi-

5 •

MOKAME VIENERIŲ M 
AR DIDESNIEMS CERT, 
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1800 So. Halsted St Chicago, ©
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES Alį 

Įsteigta 1923 metais Tek ’
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti į_

SAVINGS & L 0 A N AS SOČI AT I 0

I 
s
I

I

a portable compact washer
with Agitator 
Action!

I
C--

AGITATOR 
WASHING 
ACTION 
A durable poly
propylene 
agitator 
with four high
vanes produces a 
two-way washing action 
for cleaner clothes.

ROLLS EASILY TO 
ANY SINK

NO SPECIAL 
PLUMBING REQUIRED

RINSING
AND SPIN DRYING

Both rinsing and spin drying 
can be done in the spin tub. 
While one load is spin dry
ing, a second load of wash 
can be started.

HAND-E-TOP
TOP
This durable plastic lami
nated cover adds beauty 
and can be used separately 
as a serving or utility tray.

I£
I
-~į-

I 
i

t
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CLOTHES
TONGS
Permits easy handling of 
your clothes. Prevents wet 
hands. Tongs included with 
every Supertwin washer*

4 CONVENIENT 
SETTINGS INCLUDING 

DURABLE PRESS
Dial can be set for Delicate, 
Normal, and Heavy Soil and 
Durable Press. Bell rings 
and washing action stops 
automatically at end of. se
lected washing time. Choose 
from one to fifteen minutes 
of washing time.

IDEAL FOR:
Apartments • Homes 

Mobile Homes 
Dormitories • Boats 

Vacation Homes 
and Cottages

WATER AND 
SUDS SAVER

Each machine is equipped
with a water and suds saver 
feature. Provides economi
cal use and reuse of water.

A Iso see the 
"Silver Lining" Automatic Washers & Dryers, ‘

'e. .
Quality and Depandab ' ty Since 1908

A Division of McGraw-Edison Company, Ripon, Wisconsin 54971
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GLASER’S FURNITURE AND APPLIANCE COMPANY
5115-5123 SO. KEDZIE AVE. PRospect 6-1790

OPEN MONDAY AND THURSDAY EVENINGS
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, ba leidinių. Lietuvos respublikinėje ki 
[tas specialus eksporto skyrius lietuvių 
Iniuose platinti. Žymesnieji veikalai esi 
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Subscription Rates:
In Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
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$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
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Kaip rusai aprūpina mus lietuvių 
kalba parašytomis knygomis

Lietuvių kalba parašytų knygų siuntinėjimu laisvųjų 
kraštų lietuviams rūpinasi ir ir jį atsidėję prižiūri ne kas 
kitas, bet rusai Maskvoje ir jų agentai Lietuvoje. Rusai 
kontroliuoja per komunistų partiją, sovietinę valdžią, 
KGB ir kitas panašias įstaigas, kiekvinos lietuviškos 
knygos parašymą, atspausdinimą, skleidimą skaityto
jams, bet ypač atsidėję prižiūri šių knygų siuntinėjimą į 
užsienius. Net pačių lietuvių siuntinėjimas knygų savo 
artimiesiems svetimuose kraštuose rusų skatinamas, pa
lengvinamas ir uoliai tikrinamas.

Rusijos okupantų malone Lietuvoje veikiančios va
dinamos LTSR Kultūros ministerijos mėnesiniame žur
nale Kultūros Baruose Nr. 9 (57) rusiško vardo ir. pa
vardės Vladimiras Mirkinas straipsnyje “Lietuviška 
knyga užsienyje” ( 
vių kalba knygų siuntinėjimą 
rai rašo:

“užtenka piliečiui pasirinkti k 
jamą knygą, pateikti savo giminaic 
resą, ir nupirktas knygas skyria .is darbuotojai iš
siųs į užsienį... ”
Kurios knygos siunčiamos lietuviams į užsienius? 

Vladimiras Mirkinas pamini tik meno, mokslo ir groži- 
I nės literatūros knygas. Marksizmo - leninizmo ir kitus 
grynai propagandinius veikalus jis sąm mingai pamiršta. 
Tačiau savo straipsnį baigia šiais žodžiais:

“V. Lenino šimtųjų gimimo metinių proga užsie
nio skaitytojams ruošiamas jubiliejinių leidinių ka
talogas, eilė prospektų, kurie, be abejo, padės dar 
labiau populiarinti lietuvišką knygą užsienyje”.
Išdėstėme begalinį rusų komunistų susirūpinimą ir 

pastangas juo daugiau lietuvių kalba knygų išplatinti 
užsieniuose. Nurodėme ir jų naudojamus šių knygų pla
tinimo būdus. Kyla klausimas: kodėl rusams prireikė 
tiek daug dėmesio ir pastangų skirti jų per ilgus metus 
taip žiauriai persekiotajai lietuviškai knygai? Kodėl jie 
šiais laikais, bevykdydami tokį baisų lietuvių rusinimą 
okupuotoje Lietuvoje, persekiodami mažiausius lietuvių 
tautinius poreiškius, užsimanė juo daugiau lietuvių kal
ba knygų išplatinti užsieniuose ir šiam reikalui panau
doja savąją “Meždunarodnaja kniga” ir kitas sovietines 
įstaigas? Kodėl rusai, drausdami policinėmis priemo
nėmis Lietuvos skaitytojams gauti užsieniuose sukurtas

RINKIMAI LB APYLINKĖSE IR 
AUKŠTESNĖSE INSTITUCIJOSE

Kas yra ta Lietuvių Bendruo
menė, tur būt, aiškintis never
tėtų. Pakankamai apie jų rašo 
lietuviškoji spauda, — jos už
daviniai ir plotmė skaitytojui 
nurodoma.

Kasmet šiuo laiku LB apy
linkėse Šaukiami visuotiniai 
metiniai susirinkimai. Tuose 
susirinkimuose renkama apy
linkių vadovaujamieji organai, 
kontrolės komisijos ir t t.

apy- 
apie 
susL

(68 psl.) dėsto įdomių žinių apie lietu- išleistas lietuviškas meno, mokslo ir grožinės literatū- 
užsienius. Jis visai atvi- Į knygas, patys brukte bruka užsienių lietuviams jų 

priežiūroje pagamintas knygas? Kodėl, pagaliau, Lie- 
............. tuvon iš užsienių atsiųstas lietuviškas knygas jie konfis-

“Tarpininkaujant Visasąjunginiam susivieniji- kua ir devyniais užraktais laiko vJ,.iau3 ir kit
i Mezdunarodnaja kmga” musų respublika pa- • t ri-1Qi1inQP?

_ _ . . __ . . . v- • • I LiolvlUO“ •
mui “Mezdunarodnaja kniga’ :
laiko prekybinius ryšius su stambiausiomis užsienio
knygų prekybos firmomis. Jų tarpe, su Leipcigo irinkti svetimos 
“Werbemittelversand”, Varšuvos “Skladnica księ- r 
garska”, Miuncheno “Kubon-Sagner”, Diuseldorfo j 
“Brucken-Verlag”, Stokholmo “Sanberg Bokhan- Į 
del”, Helsinkio “Akateeminen Kirjakauppa”, Am
sterdamo “Pegasus Boekhandel”, Paryžiaus “Agen- 
ce Litteraire et Artistique” Vienos “Das Internatio
nale Buch”, JAV firmomis “Spauda”, kuriai vado
vauja J. Kreivėnas, “Imported Publication”, kuriai 
vadovauja M. Kavaliauskaitė, Kanados firmos “Pro
gress Books”, “Troyka Ltd.” Australijos “New 
world Booksellers”, “Spring Bookshap”.
Pagrindinis tarpininkas lietuvių kalba išleistoms 

Lietuvoje knygoms yra rusiškoji “Meždunarodnaja kni
ga”, o jos platintojų eilėse Jungt. Amerikos Valstybėse 
randame “Spaudą” su J. Kreivėnu ir “Imported Publi
cation” su M. Kavaliauskaite priešakyje.

Vladimiras Mirkinas tame pačiame straipsnyje dar 
praneša, kad 1968 metais buvo pasiųsta mažiausia į 46 
kraštus 210 knygų platinimo firmų net 60,000 lietuvių kal-

Atsakymas paprastas. Rusams rūpi pasipinigauti — 
; valiutos, kuri jiems labai reikalinga 

. pasauliui užkariauti ar vadinamiems “išsilavinimo” ka- 
rams paremti. Jiems be galo rūpi skleisti užsienių lie
tuviuose komunistinę Maskvos propagandą ir užgniauž
ti lietuvių laisvės balsą. Vladimiro Mirkino paskelbto “V. 
Lenino jubiliejinių leidinių katalogo” dar neteko matyti, 
bet sovietinės “Minties” leidyklos 1970; metų leidinių ka
talogą teko pavartyti. Tik paklausykite ką rusai siūlo už
sienių lietuviams pasiskaityti: Leninas V. Raštai, 42 t., 
Aut. kolektyvas. Lenino idėjų įgyvendinimas Lietuvoje, 
Aut. kolektyvas. Lietuvos Komunistų Partijos apybrai
žos, Dokumentų rinkinys. Nacionalistų talka hitlerinin
kams ir t. t. ir t. t. per ištisus 146 knygelės puslapius. 
Sovietinės “Vagos” 1970 m. leidinių kataloge pažymėti 
Motiejaus Valančiaus, Antano Baranausko, Vinco Krė
vės, Igno Šeiniaus, žemaitės, Maironio ir kitų raštai, 
bet netrūksta ir Jono Šimkaus, Jono Ragausko Ite, missa 
ęst, čekisto Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus, Vinco 
Kapsuko raštų X t. ir 1.1. Rusų išleistuose lietuvių klasi
kų raštuose.komunistinė propaganda paprastai dėstoma

linkės yra pasiskelbusios 
įvykusius ar įvykstančius 
rinkimus. Kitos dar ne.

Tarčiau, kad pagrindinė LB 
gyvybė ir pulsuoja apylinkėse. 
Čia ir lietuviškosios mokyklos, 
čia ir lietuviškos parapijos, čia 
renkami LB solidarumo įna
šai sudaro patį pagrindinį ir 
nuolatinį Lietuvių Bendruome
nės pajamų šaltinį, Solidaru
mo įnašų pusė skiriama Cent
ro Valdybai, ketvirtadalis — 

, .Apygardos Valdybai, ir likęs 
ketvirtadalis lieka apylinkių 
valdybų kasoje.

Nuo apylinkės energijos pri
klauso daug kas. Jose vyksta 
patys svarbiausi darbai. Auk- 
štesnėsės valdybos dažniausiai 
tik apylinkių veiklą derina, 
siūlo veiklai gaires. Tačiau at
skirose apylinkėse veiklos ap
linkybės labai skiriasi, dėl to 
ir apygardų ar pati Centro 
Valdyba tikrai nevisuomet gali 
Įeiti i apylinkių darbo sąlygas, 
tuo pačiu pagrindinę iniciaty
vą paliekant pačioms apylin
kėms.

Todėl Centro Valdybos ir 
apygardų valdybų aplinkraš
čiai daugiau yra bendresnio 
pobūdžio. Tie bendraraščiai 
jokiu būdu negali varžyti apy
linkių veiklos. Apylinkei jos 
reikaluose paliekamos visai 
laisvos rankos.

Dažnai sunku įvertinti tą pa
ti juodžiausią darbą apylinkė-

įse. Dėl to tie tylūs ir kuklūs 
į darbuotoj ai apylinkėse dažnai 
{paliekami, kaip sakoma, už 
į dury. Taip neturėtų būti. Nes 
jie yra visas bendruomeniško 
'gyvenimo kraujas.

Jeigu j y nebūtų, aukštesnėms 
LB valdyboms tikrai nebūtų 
kas daryti. Ir tai visai aišku, 
nes žmones turi tik apylinkės. 
Aukštesnieji jų neturi.

Prie progos, leiskite mesti 
trumpą žodelytį dėl solidaru
mo įnašų paskirstymo. Jeigu 
apylinkėse vyksta pagrindinis 
judėjimas, pagrindiniai tauti
nio išlikimo pasireiškimai, tai 
joms turėtų būti ir iš to solida
rumo įnašų pinigų daugiau. Ir 
spaudoje teko sutikti, ir kam
pu ausies nuklausyti, jog LB 
įstatai bus pertvarkomi. Tam 
ir komisija esanti sudary ta.

Ta komisija labai turėtų atsi
žvelgti į apylinkių reikalus.

Kai kada apylinkėse susidu
riama su valdybos sudarymu. 
Ką nori, daryk, norinčių nėra, 
ir gana. Tokiu nemaloniu pa
vyzdžiu norėčiau paminėti pa
čią didžiausią Marquette Par
ko apylinkę. Praeitais metais 
susirinkimas sugebėjo “išrink
ti” vos ar ne keturis valdybos 
narius. Aišku, susirinkimas 
įpareigojo išrinktuosius savo 
nuožiūra pasikviesti atitinka
mą ■ skaičių “iš šono”, kad tik 
valdyba būtų sudaryta. Tokiu 
būdu net ir pats valdybos pir
mininkas buvo pasikviestas 
“iš šono”.

Ko reikia bijoti? Metus lai
ko truputį padirbėti. Tai ir 
viskas.

šie metai ’mums atneša dar 
trejus LB institucijų rinkimus. 
Kas antri metai renkama apy
gardos valdybos. Tad čikagiš-Į 
kei apygardai jau rinkiminiai 
metai. Kas treti metai renka
ma ir JAV LB Taryba. Šįmet 
kaip tik teks rinkti žmones į tą

šių veikalų pradžioje arba pabaigoje visaip lietuvius ra
šytojus niekinant. Daugybę “Vagos” leidinių prisiunčia 
iš Lietuvos tautiečiai greta gintaro dirbinių ar visokių 
rankdarbių, atsidėkodami savo artimiesiems už gausius 
siuntinius. Pačių lietuvių siunčiamos knygos netai’piškai 
užsienių lietuviams, atrodo, neįeina į “Mezdunarodnaja 
kniga” tarpininkaujant siunčiamas užsienin lietuvių 
kalba knygas. Todėl 1968 metais pasiųstų knygų skaičius 
yra ne 60,000, bet žymiai didesnis. Pažymėtina, kad Lie
tuvos nepriklausomybės metais išleistas knygas rusai 
draudžia siuntinėti užsienių lietuviams.

Kreipiame skaitytojų dėmesį į rusiškai komunistinės 
1 propagandos skleidimą užsienių lietuviuose.

I a LB urgąiią. Biiiki-
jmai bus vykdomi visose JAV, 
bet dar iki dabar Cxmtro \ al- 
dyba, tuos rinkinius vykdanti, 
nėra paskeubusi rinkimų da
tos. Reikia tikėtis, kad ne' po 

(ilgo sužinosime ir laiką ir tai
sykles.

Trečiasis rinkimas — LB 
Centro Valdybos pirmininko. 
Išrinktoji Taryba išrinks LB 

.CV pirmininką. Jis susikvies 
Centro Valdybos narius ir juos 
pasiūlys Tarybai tvirtinti.

Taigi, šie metai lietuviškojo 
j gyvenimo prasme mums yra 
labai ir labai svarbūs.

Tikrai, turėtume susidomėti 
daugiau. Jeigu domimės šio 
krašto rinkimais, juose daly
vaujame, tai kaip nedalyvauti 
mūsojo aukščiausio organo rin
kime?

Noriu šnekėti, kaip ir visuo
met, atvirai. Prieš tris metus 
JAV ‘LB Tarybos rinkimuose 
balsuotojų skaičius jau parodė, 
jog mes pritariame lietuvių 
Bendruomenei, jos mintį su
prantame. Daugiau kaip 9000 
balsuotojų Amerikoje. Skai
čius, toli prašokęs ankstyves
nius rinkimus.

Bet jis, toli gražu, nepakan
kamas. Jis galėtų būti daug 
didesnis. Nuo mūsų priklau
sys, kiek vertiname Lietuvių 
Bendruomenę, nuo mūsų pri
klausys, kokius žmones į aukš
čiausią organą išrinksime.

Mano ausis dažnokai pasie
kia ir tokie pasakymai: Ben
druomenė blogai dirba, vado
vybė ne taip daro, kaip turėtų, 
iš viso tokios Bendruomenės 
mums nereikia, mums reikia 
kitaip vadovaujančių, žmonių. 
Dėl to, mes su Bendruomene 
nenorime turėti ryšio, ir 11, ir 
t t.

Manyčiau, jog klausimą rei
kėtų visai ne taip aiškinti. Jei
gu kokie asmenys kam nepatin
ka dėl darbų, logiška, jų ne
rinkime. Už juos nebalsuoki
me, o balsuokime už tuos, ku
rie, mūsų manymu, sugebės 
Bendruomenę pastatyti aukš
čiau. Pasakymas tikrai nelo- 
giskasc atsisakyti Bendruome
nės tik dėl to, jog kai kurie va
dovaujantieji asmenys tokias 
ar kitokias klaidas daro.

Išsirinkime tokius, kurie 
tokių klaidų, mūsų manymu, 
nedarys, ar jų darys mažiau. 
Tai yra mūsų ne tik kad teisė, 
bet ir būtinybė.

Savo balsu mes išsirinksime 
mums atrodančius teigiamus 
asmenis. Gi visai laisva valia, 
už ką balsuoti. Galime ir savo 
kandidatus Tarvbon išstatvti. 
Niekas nieko nevaržo.

(nukelta į 5 psl.)

ALEKSANDRAS PAKALNIŠKIS Sr.

Valsčiaus salė buvo pilna jaunų vyrų. 
Visai nuogi, tik sermėgomis apsisiautę, 
stypinėjo jie po salę. Kiti jau stovėjo eilėje 
prie raštinės durų, dokumentus rankose 
laikydami. Jeigu pro tas pačias duris grį
žo. žinojome, kad netinkamas kariuome
nei, nepriimtas. Priimtieji išeidavo pro 
kitas duris. O kaip svarbu man buvo pro 
kurias išeisiu! Nesinorėjo pro tas pačias 
grįžti.

Buvo pranešta, kad savanoriai stos pas
kutinieji. Belaukiant išėjo iš raštinės vals
čiaus sekretorius Kumšlytis ir pasakė, kad 
savanoriams reikia turėti raštiška tėvu su
tikimą. Aš jo neturėjau. Bereikalingai bu
vo ateita. Reikės kaip nors pasigaminti tą 
raštišką sutikimą ir ateiti sekančią dieną.

Salėje nebebuvo nė vieno pliko vyro. 
Paskutinis Įėjo į raštinę. Ruošiausi namo. 
Tik štai išeina Kumšlytis ir sako:

— Jeigu suspėji, Pakalniški, eik. Jokio 
tėvų sutikimo nebereikia.

Pradėjau plėšti šalin drabužius. Pažįs
tami padėjo. Kitam savanoriui irgi ar pen
ki sukibę batus traukė. Po ptisės minutės 
jau buvau komisijos kambaryje. Net teko 
dar palaukti, kol prieš mane įėjusį apžiū
rėti baigė.

Prie durų stovėjo policininkas, o stalą 
apsėdusi buvo komisija, kurios tarpe at
pažinau daktarą Mikulskį. Policininkas 
parodė man prietaisą ūgiui matuoti. Pas
kui pastatė ant svarstyklių. Patylom pra

šiau, kad uždėtų porą kilogramų, kad ne
būčiau per lengvas. Policininkas buvo jau- i 

i nas, neseniai į Plungę atkeltas, malonus j 
vyras. Piagino prašytis į raitelius, esą 
“fain”, bet aš jau buvau apsisprendęs Į j

I 
jrvšių batalioną.

Paėmė komisija mano dokumentus.
— Kiek esi baigęs? — paklausė vienas, 

į pateiktą mokslo pažymėjimą nė nepažiū
rėjęs.

— Ot, į sanitarijos puskarininkių mo
kyklą gali stoti, — pasakė komendantas.

— Ne, aš noriu į ryšių kuopą, — atsa
kiau jam.

— Gerai. į technikos pulką.
Aš dar pakartojau, kad noriu į ryšių 

; mokomą kuopą, ne į technikos pulką. Ko- 
; mendantas tada maloniai paaiškino:

— Yra ten telefonas, telegrafas, radi
jo. auto kuopa ir taip toliau, čia mes ta- 

į ve užrašysim į technikos pulką, o ten galė- 
! si prašytis, kur norėsi.

— Noriu būti telefonistu.
— O ar tu bent šiek tiek nusimanai apie 

telefoną? — paklausė susiraukęs Mikuls- 
! kis.'

— Šaulių manevruose prie telefono de- 
! žuravau ir, bendrai, mėgstu telefoną.

Perdėjau, šaulių manevruose ne prie 
į telefono dežuravau, o tik prie štabo tele

fono sargyboje stovėjau.

Gydytojas, baltu chalatu apsivilkęs ir su 
akiniais, liepė prieiti artyn. Tokias gyslas 

. sau į ausis įsikišęs, o antrus jų galus man 
: prie krūtinės dėliojo. Kažko klausėsi. Iš- 
> matavo storumą per krūtinę. Paskui pa-

klausė policininką, kokie daviniai sveti
mo ir aukščio matavimo.

— Na, kaip, pone gydytojau, ar tin
kamas? — paklausė komendantas.

— Tinkamas... — lyg nenoromis su
niurzgėjo gydytojas, su abejonės gaida

i balse.
Padavė raštelį ir liepė eiti į kitą kam

barį. Raštelyje buvo vardas, pavardė ir į 
kokią dalį paskirtas. Tame kitame kamba
ryje įtraukė į sąrašus. Išėjau nebe pro tas 
pačias duris. Pašėlęs linksmumas mane 
ėmė.

Namo tą vakarą nebeparėjau. Nukly- 
; dau ten, kur jauniems nuklysti įprasta. 
’ Kai sekančią dieną grįžau, buvo jau po 
i pietų. Tėvą radau jaujoje apie grūdus be

triūsiantį. Piktas buvo, su manim nesi- 
i šnekėjo. Kai, pastovėjęs kiek, bandžiau 
Į padėti, jis pasakė:

— Eik kur nori, man tavęs čia nereikia.
Pasiėmiau mentę ir krežius ir išėjau į 

Vagdarinę kasti bulvių. Ten radau links
mą kasėjų nuotaiką ir gražią-, saulėtą bei 
voratinkliuotą rudens dieną. Vėl įsijun
giau į įprastą tėviškės gyvenimą, nors ir 
nebe ilgam.

♦

Buvo šeštadienis, paskutinė diena tė- 
I viškėje. Kartu ir Visų šventų diena. Smar- 
į kiai ruošiausi. Į naują medinę skrynutę 
j dėjau daiktus, kurių man kariuomenėje 
j reikės. Turėjau iš anksto susirašęs, kas rei
kalinga vežtis. Tarnavusiųjų buvau išsitei
ravęs ir “Mūsų Rytojuje” pasiskaitęs. Svar- 

j bu buvo žinoti, kas būtinai reikalinga, nes 
tokioje mažoje skrynutėje, kokią man Le

onas padirbęs buvo, tegalėjo tilpti tik pa
tys reikalingiausieji daiktai. O čia dar pa- • 
motė ramybės nedavė. Vis liepė, vis ragi- i 
no, kad daugiau įsidėčiau maisto. “Ką tu 
valgysi?” — sakė ji kartkartėmis. Įdėjo 
molinį puodą su dviem kilogramais svies
to, įdėjo mėsos, kieto sūrio, į gabaliukus 
supiaustyto. Sutaisė mano valgių paketėlį 
ir pati apsiverkė.

Jau ir sekmadienio rytas atėjo. Susė
dome valgyti. Vienudu su tėvu prie stalo. 
Pamotė apkrovė stalą paskutinėmis vaišė
mis. Tėvas liepia ir prašo, kad valgyčiau, 
o pats, matau, negali valgyti. Staiga jis 
atsikelia ir išeina į gretimą kambarį. Ži
nau, ko jis ten išėjo. Jis ten verkia. Senas 
mano tėvas, kuriam aš toks negeras buvau, 
verkia dabar dėl manęs. Gerklę ir man jau 
spaudžia.

Po valandėlės grįžta tėvas, ir mudu 
valgova. Valgova tylėdamu. Kai gomury
je spaudžia ir ašaros ko neliejasi iš akių, 
šnekėti jau nebegali. Vos begaliu sulaiky

ti tvinstančias ašaras. Nebegaliu sulaiky
ti — jos jau veržiasi pro blakstienas . Ir kai 
pamatau, kad visvien jau nugalėtas esu, 
kad tą pačią akimirką pradėsiu verkti, 
atsikėliau ir greitai išeinu pro duris, neva 
į kamarą kailinių parsinešti. Eidamas per 
kiemą jau nebesivaržau, o įėjęs į kamarą 
pradedu bliauti kaip veršis. Niekas čia 
manęs nebemato, tad galiu išsiverkti kiek 
norėdamas. O išsiverkus lengviau pasi
daro.

Kodėl verkė tėvas? Kodėl verkiau aš?
Tėvas nieko tada man nesakė, tik buvo 

labai, labai geras. Ar jis būtų galėjęs pa

sakyti, kadėl verkia, jeigu ir būtų norė
jęs? Greičiausiai, kad ne. Kaip ir aš kad 
nė tada nežinojau, nė dabar dar aiškiai 
nežinau, kodėl tą rytą verkiau. Buvo už
pildęs mane meilės jausmas tėvui, meilės 
ir dėkingumo, ir gailesčio, kad turiu jį pa
likti.

Panašių jausmų antpuolio ir tėvas bus 
nebeišlaikęs. Augino sūnų, mažą vaiką 
lopšyje, ant rankų kilnojo, paskui mažą 
berniuką, rūpinosi juo, sergantį nuo mir
ties gelbėjo. Dabar štai tas vaikas ir ber
niukas jau užaugęs išeina į pasaulį. Kol 
gyvenome kartu, kol netekimo jausmas 
nežinomas buvo, kasdienybės sluogsnis 
viską storai užklojęs buvo, ir tėvas dažnai 
būdavo piktas ir šiurkštus. Atsiskyrimo 
valanda nebebuvo paprasta, nebebuvo 
kasdienybė, niekas tėviškų jausmų nebe- 
dengė, ir jie prasiveržė ašarų srovėmis 
per raukšlėtus skruostus.

Verkčva abudu, kol sėdėjova prie stalo, 
per ašaras negalėdama valgyti. Paskui jis 
mane palydėjo iki tvartų galo. Verkdama 
atsisveikinova. Bučiavau tėvo rankas ir 
atsiprašinčjau, kad buvau negeras. Jis bu
čiavo mane į skruostus, verkė ir visą laiką 
kartojo tik vieną žodį: “Leksėli”.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti
“NAUJIENAS"

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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ŪMA!

IGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

AAediol Building). TeL LU 54446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
ei neatsiliepia, skambinti 374-8012

dien daugiau radiacijos gauna
ma per anglimi kūrenamų įmo
nių kaminus, negu iš atominių 
įmonių;

Tslefu PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniai c 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

me 
tatj 

enei famin- 
los dabartinę tos

Į kompanijos elektros gamybą 
padvigubins, o iki 1973 mėty 

— Commonwealth Edison jau ga
mins 16,300,000 kilovatų elek
tros jėgos.

Ši kompanija pati pirmoji 
energijai gaminti pradėjo įkin-

| kyti atomų, pastatydama Dres- 
I dene, netoli Nforris, 111., savo pir-1 
mųjų atominę įmonę ir šiemet 
prie Dresnedo baigs dar dvi mil
žiniškas atomo įmones, kurių 

i kiekviena gamins po 809,000 ki- 
Į lovaty. Po to seks atidarymas 
(dviejų kitų atominių stočių —Į 
į įmonių prie keturmiesčio — Rock 
Island, Moline, East Moline ir 
Davenport. Viena stotis bus ati
daryta anksti 1971 metais, ant
roji 1972 m. pavasarį ir abidvi 

j gamins elektros po 809,000 kilo- 
I vatų.

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9,

ir šešcad. tiktai susitarus.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

p. Šileikis, o. p:
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koloms 
(Arch Supports) ir L tOfiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS 
ALERGIJA 

2751 WEST 51st STREET
Valandos: antradieniais, penktadie- ’ 
niais 2-9 v., šeštadieniais 10*1 v. p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą. I ™ i

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, ill. 60629 

T.lef.: PRospect 6-5084

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E CIARA
2709 W. 51st STREET

Tek: GR 6-2400
Vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

t

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Plac» 
Tel.: F Rentier 6-1882

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

r

NAUJUTĖLĖ TV -

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000
Rebid. teief.r GArden 3-7278

TIK S7995 i

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732
DR A. MACIŪNAS 

CHIRURGAS 
2858 W. 63rd STREET

Vai.: pirmad., ketvirtad. 5-8 vaL vak., 
antrad., penktad. 1—popiet.

•2512’W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJ!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A. ALDR. ED. MARKŪNAS

LIETUVIS OPTOMETRISTAS
4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 606'8 Tel. 525-0952 

Ofiso tel.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 r 
Tel.: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD K*
CHICAGO, ILL. 6C62£

v.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

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

REMKITE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

NAUJIENOSE’

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vat: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.
•Ofiso telef.: 776-2880 

Naujas rez. telef.: 448-5545
A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Didžiausios atomo įmonės 
prie Chicagos

Tačiau dvi atomo įmonės, skai
tomos didžiausiomis, yra inten
syviai statomos per maždaug 30 
mylių į šiaurę nuo Chicagos, bū
tent Michigano paežerėje prie 
Ziono miestelio, tuojau už Wau- 
kegano. Stotys bus atidarytos 
viena 1972 metų pavasarį, kita 
1973 m. pavasarį ir abidvi ga
mins po 1,100,000 kilovatų.

Elektros pareikalavimas dvi
gubėja kas 10 metų. Apskai
čiuojama, kad Amerikos Vidu
riniai Vakarai iki 1990 metų bus 
reikalingi pusšešto karto dau
giau elektros jėgos negu 1965 
metais. Tai reiškia, kad jėgos 
pareikalavimas pašoks iš 24 mili
jonų iki 130 milijonų kilovatų.

Norint patenkinti visos JAV 
šalies elektros pareikalavimą iki 
2,000 metų, tai yra po 30 metų 
reiks turėti nemažiau kaip 500 
naujų energijai gaminti įmonių. 
Skaičiuojama, kad pusė tų įmo
nių energiją gamins anglies, du
jų ar aliejaus kuru; kita pusė 
vartos atominį kurą. Jei visos 
tos įmonės būtų kūrenamos iš 
žemės gelmių gaunamuoju kuru 
(anglim, alyva ir dujomis), tai 
oro suteršimo problema pasida
rytų visiškai nebepakenčiama, 
pripažino pats AEG (Atomo 
energijos komisijos) pirminin
kas Dr. Glen T. Seaborg.

Atominis kuras neteršiąs 
vandens nei oro

Dr. Seaborgo teigimu, viena 
tik moderni anglimi kūrenama 
jėgos gaminimo vieno milijono 
kilovatų pajėgumo įmonė per 
savo kaminus išmeta į orą kiek
vieną dieną po'250 -tonų sieros 
dvideginio ir 80 tonų azoto jun
ginių (nitrogen oxides). Ang
lies alyvos ir natūralinių dujų 
(gas) kuras kiekvienais metais 
išmeta į atmosferą po 6 bilijo
nus tonų anglies dvidegio ir po 
vieną milijoną tonų anglies vien- 
degio...

Tuo tarpu kai branduoliniai re
aktoriai, kurie atomų skaldymu 
gaunamąjį karštį panaudoja ga
ro generatoriams sukti, jokių 
oro teršalų neturi.

Atominių jėgainių priešininkai 
visą savo opoziciją pagrindžią 
trim argumentais: 1) upių ir 
ežerų vandens, naudojamo ato
mo krosnims vėdinti, įkaitini- 
mas; 2) radiacijos efektai ir 3) 
reaktorių saugumas.

Į tai atsakymą duoda pats

AEC pirmininko užtikrinimai
—atominius reaktorius vėdinęs 

vanduo lieka tiek švarus, kad 
esą jį galima gerti “visą am
žių” be jokio radiacijos pavo
jaus ir tatai esą nustatyta ir pa
tikrinta nepriklausomos tarptau
tinės radiacijos ekspertų komi
sijos;

— žemėje ir ore esama ra
diacijos, kurios mes gauname 
mažiau arti atominės įmonės, 
kaip gyvenant mūriniuose na
muose. O kas dėl atominių re
aktorių saugumo, Dr. Seaborg 
nežinąs jokios kitos industrijos, 
kuri tiek griežtai ir sistemingai 
būtų dariusi žygius apsaugoti 
nuo bet kokių pavojų savo tar
nautojus ir visuomenę.

LB APYLINKĖSE...
(Atkelta iš 4-to psl.)

Iš esmės, balsuotojai niekad 
nėra vienodi: vieni savo kor
telę atiduoda už turtingesnius, 
kiti už savo draugus, treti už 
savo organizacijai ar partijai 
priklausančius. Pasitaiko ir 
nežinančių už ką balsuoti: atė
ję į balsavimo būstinę, neretai 
klausinėja kitų, už ką vertėtų 
savo balsą atiduoti.

Bendruomenė nėra nei par
tijoms grįsta, Bendrūomenė 
nėra nei kieno nors draugų 
sambūris. Bendruomenė nėra 
turtingųjų ar neturtingųjų. 
Bendruomenė yra visų, ir to
je Bendruomenėje mes esame 
visi. Taigi, pati tiksliausia 
mintis ar tik nebūtų, kaip an
ksčiau minėta: nebalsuokime 
už savo organizacijos žmogų, 
nebalsuokime už turtingą ar 
neturtingą, — balsuokime už 
asmenis, kurie Bendruomenę 
gali sugebėti išvesti savitu lie
tuvišku keliu.

Kokios bus pasekmės, kad be- 
vėdinant atominius reaktorius, 
kuriems yra reikalingos ištisos 
upės šalto vandens, dar nesą 
tiksliai žinoma. Per 30 metų 
visas trečdalis upėse ir ežeruose 
esamo vandens pereisią per ato-' 
mines įmones. Perėjęs per ato
minę įmonę vanduo bus 30 laips
nių šiltesnis ir beabejo, tai at
silieps į vandens augalus ir žuvis. 
Vieniems bus per šilta, tie pasi
trauks ar . išgaiš, kitiems patiks 
ir tie liks ir vešliau plėtosis.

Be atomų greit pritruktume 
elektros

Faktiškai, atominė energija 
buvo išvystyta pačiu aukščiau
siu laiku, sako Dr. Seaborg, “kad 
išgelbėtų mus nuo baisios katas
trofos” — nuo visiško oro už
teršimo, kurs būtų neišvengia
mas tolyn daugyn vartojant an
glį, dujas ar alj’vą energijos ge
neratoriams kūrenti.

Jau šiandien energijos parei
kalavimas yra tiek padidėjęs, jog 
kai kur, pavyzdžiui New Yorke 
pereitą vasarą buvo pritrūkę 
energijos elektrai, o šiai vasa
rai prisibijoma dar daugiau pri
truksiant.

Galima įsivaizduoti nelaimę, 
elektrai didmiestyje užgesus, 
elevatoriams dangoraižiuose su
stojus, šviesom užgesus, tram
vajams, požeminiams ir “L” 
traukiniams ant bėgių pasili
kus, ligoninėse elektrai nutilus, 
negalint beprisišaukti daktaro, 
policijos, gaisrininkų ir t. t. Jei 
ne atomo pagalba, nebe ilgai 
trukus dabartiniu kuru kūrenant 
iš vienos pusės visa žemės at
mosfera pasidarytų nebekvė
puojama, iš kitos pusės to kuro
energijai gamiriti nebeužtektų...

“Mano nuomone, susirūpini
mas gyvenamąja aplinka ir ener
gijos tiekimu vienas kitą papil
do”, sako Harris Ward. “Da
bar, kuomet saugi ir švari bran
duolinė energija yra įmanoma
ir turima ir labai aukšto voltažo 
transmisija pasiekiama, mes jau 
galime turėti ir švarų orą, ir ty
rą vandeni ir pakankamai ener
gijos”. J. Pr.

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

tad all our vrildlife depend on

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad.. 
ir penkt. 24 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

Smokey i ABCs: Always 
bold matches tin cold. Be sure

Please! Only yon can

ROY R. PETRO (PUTRAMENTA’
5525 So. Harlem Ave. — 5S6-1Z

/T TT H A TT 'V TT urUZfAUoiJkŲ 
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

G£L£S VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834 I

Pasijuokime truputį. Vienų 
rinkimų metu asmuo gavęs 
balsavimo kortelę persižeg
nojęs ir, žinodamas, kad ren
kamieji asmenys dviejų kate
gorijų, pabalsavęs už tuos, už 
kuriuos niekad nebūtų balsa
vęs, jeigu nebūtų buvę parti
nių įtaigoj imu...

Apylinkių valdybų rinkimai, 
Apygardų Valdybų rinkimai, 
LB Tarybos rinkimai mus turė
tų įpareigoti kaip tik gausiau at
silankyti į apylinkių susirinki
mus, ir išrinktiesiems apylin
kių atstovams gerai pasvarsty
ti apygardų suvažiavimuose, —
o ypač susidomėti Tarybos rin
kimais. Nuo išrinktos Tarybos 
priklausys Centro Valdybos 
pirmininkas. Kad po rinkimų 
vienas kitam, net ir pačiai Ben
druomenei, negalėtume darv- 
ti priekaištų, kad ne tuos asme
nis išsirinkome. Mes patys bū
sime atsakingi už išrinktuo
sius, nes mūsų balsai juos pri
pažins tinkamais vadovauti.

IEVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
x,liZ 2533 W. 71st Street

j, !>■' Telef.: GRoovehill 6-2345-6

& —• 14,10 So. 50th Ave, Cicero
g Telef.: TOwnhall 3-2108-9
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
I AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SKAIT'fK 7 ATS IR PARAGINI

KITUS SKAITYTI

Susirinkimų ir parengimų

P RANEŠIMAI
o

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu 
Draugijos metinis susirinkimas Įvyk
sta trečiadieni, sausio 28 d., 1970 m. 
Hollywood svetainėje. 2417 W. 43rd 
St. 8 vai. vakaro. Nariai prašomi at
silankyti. Knygų patikrinimo .komisi
ja pateiks metinį raportą ir šiaip yra 
svarbių reikalų aptarti.

Eugene Strungys, nut. rast.

— Pirmas šiais metais, Tampos 
Lietuvių Klubo narių susirinkimas 
įvyks vasario mėn. 7 d. 2 vai. p. p., 
Čivic klubo salėje. Pirmininkas M. 
Stanis prašo visus narius dalyvauti. 
Bus svarbių nutarimų.

Stasė Rulienė, klubo sekr.

Anglį joje labai mėgiamos arklių lenktynės su kliūtimis. Raiteliai dažnai nuo arklių nukrinta, 
kaip matome Jtoje nuotraukoje. Vieno arklys jau pabėgęs, kitas — baigia nukristi.

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

Laidotuviu direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ

IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

• BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672

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

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

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

essairamwaM -■ ■-

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Nauja valdyba dirbs ne sau
1^ p ko

namas.

jos naujas 
Įvyko 

. pirminin-

dėjo padaryti dideli š 
linkės plana, kuriame 
žvmėtas kiekvienas

nu

ko . jozą Bacevičiaus patalpo- .Planas bus pakabintas Bacevi-;
je, esanc 
Avė.

ioįe 0155 S. Kedzie ciaus įstaigoje. Bus laikoma 
gyva lentelė su nusikaltimų ,

Posėdi prauvjo pais oirini- skaičiumi ir jų rūšimis. Paste-j
ninkas. Jis plačiau išdėstė atei-i bėjus kurioje vietoje didesni:

tuojauties veikimo planus ir nustati
nėjo gaires, kas nedelsiant bus 
vykdoma. Veikla numatoma 
labai šakota su plačiu apimti- 

ekti bus 
r kitoki 

apv- 
kad 
kri-

nusikaltimų skaičių
bus susisiekta su atitinkamo 
mis policijos įstaigomis ir pra 
soma istiprinta

prižiūrės Bacevi

S’OS

ini. šiam tikslui at 
sudaromi komitetai 
vienetai, rūpinamasi 
linkės gyventoju aps 
sumažėtų vandalizm;
minalinių nusikaltimų skaičius 
prieš žmones ir nuosavybes. 
Pranas Badžius įpareigotas to
ki komitetą suorganizuoti. Jis 
su savo bendradarbiais dabos, 
kad i mūsų apylinkę neisiverž- 
tų triukšmadariai, tvarkos ir 
nuosavybių naikintojai.

DABAR SUTEIKS

Dirbtiniams Dantims
DAUGIAU JĖGOS KRAMTYMUI.

Truputis pabarstytų FASTEETH mil
telių: 1. Padeda stipriau laikyti dirb
tinius dantis savo vietoje; 2. Laiko 
juos daug patogiau; 3. Leidžia jums 
natūraliai kramtyti. Gerai tinkančios 
plokštelės yra būtinos sveikatai. Lan
kykite reguliariai savo dantų gydyto
ją. Įsigykite FASTEETH bet kurioje 
vaistinėje.

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

Patogios išsimokė 
įimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

Pigiai dažau kambarius, vaiat 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

I

■
I 
f

čius.
padidinti
skaičius.

amerikie-

Slidininke Kiki Cutter vikriai kerta kampą moterc slaiomo varžy
bose Vokietijoje.

lllinojaus sostine, šiom 
organizuojamam į pareigom bus bandoma gauti 

Julija Į dabartinį atstovą ir būsimą se- 
inatorių Frank Savicką.

kito-Į Marquette Parko jaunimas 
savi-;bus Įtrauktas i sporto veiklą, 
šiuo šiam darbui imsis iniciatvvos

I Bus stengiamasi 
! organizacijos narių 
: Landoma įtraukti 
čius. šis planas pavestas Kos
tui Repšiui vykdyti.

i Narnu savininku organizaci- i. / . \ .
*ja rūpinsis narių ir apylinkės 
Uvventoiu sveikata ir socialine 
j apsauga. Atitinkamas komite
tas pavestas sudaryti Stasiui 
Patlabai.

Bus lankomi sergantieji ar
ba nelaimingų įvykių palies-; laiką būtų ryšys su Springfiel- 
tieji ir jiems teikiama pagalba.; du, 
Šiam tikslui 
komitetui vadovauja
Sasnauskienė. Stengsimės ar 
čiau bendradarbiauti su 
mis panašiomis namų 
ninku organizacijomis.
reikalu rūpinsis mūsų atstovas!Zigmas Žiupsnys ir Mindaugas 
Juozas Bagdžius. Bandysime Į Stakėnas.
suorganizuoti blokų kapitonų 
sistemą, šiuo reikalu taip pat 
talkininkaus Juozas Bagdžius.

Stengsimės apsaugoti namų 
savininkų reikalus, kad nebū
tų apkrauti perdideljais mokes
čiais, kad tie mokesčiai visiems 
būtų teisingai paskirstyti. Šių 
reikalų sargyboje bus pats pir
mininkas Juozas Bacevičius.

Namų savininkai planuos ir 
ruoš įvairiausius parengimus, 
šio darbo priešakyje bus Al
bertas Kerelis su didele savo 
armija.
Bus daromi žygiai, kad visą

čia suminėjau tiktai pradinį 
darbą, ateities veiklos užuo
mazgą. Netolimoje ateitvje 
bus sudaryti platūs ir pajėgūs 
komitetai, kurie pajėgs atlikti 
pavestus uždavinius.

Baigmėje pirmininkas Bace
vičius prašė valdybos narius 
padėti jam įvykdyti užsimotus 
siekimus. Nauji valdybos na
riai mielai pasižadėjo tai vyk
dyti. Stasys Patlaba

Per annum on 
Investment bonus

Paid quorerly on
regular Savings

Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Ave.. Chicago, Illinois 60632

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgu metu patyrimas.

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

ERIAUSIA DOVANA
55.00
53.00
52.00

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS D t., 336 psl.
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl........................ ...... .... ....
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..................
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl....................................... . .....................
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl..........
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl
7. Prof. V. Biržiška’" SENŲJŲ LiETUVIšKŲ

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl........... -.......... 52.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psl.
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl...................................

10. VL Mingėla, KUN. AN i ANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai................................. ......................... . ..............

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .........................
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais ...»................ ...............
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ..................
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ....................
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.......
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATiON. !
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl
18. Kip^s Bielinis, TERČRO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl.................................................................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai............... .................................................. . .........
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl..............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..............

Šitas knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

S12.00
S4.00

SI.50

53.00
S5.00
S2.00

S6.00
S3.(X)

54.00
52.00
S5.00
55.00

510.00
53.00

51.00

54.00
$4.00
$2.50
$6.00

1739 So. Halsted St, Chicago, lit 60608
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikta

PART OR FULL TIME

DAYS OR EVENINGS

Choose yours Hours.
No experience necessary.
Work in an office near 

your home. 
We will train.

Please call for an application 
between

9 A.M. to 5 P.M.

262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET
1 CHICAGO, ILLINOIS

GENERAL OFFICE

FOR SALE
Žemė

PASKOLOS, PERK US, DAB

DEL VISŲ LNFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J
MUTUAL FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAUSKĄS, prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, HL Virginia 7-774?

teikdamas Kremliaus palaimi
nimą Jokubkai. oficialiai pa
skirdamas jį mirusiojo Leono 
Joniko vietoje.

Must be able to type, have aptitude 
for figures and accept responsibilities 

Will Train For Switchboard
• Free Hospitalization
• Insurance
• Parking Area

Public Transportation To Door
MR, 'BAKER......................-4214800

UNITED VINTNERS, INC.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS—BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX

2735 WEST 71st STREET TEL, 925-6015

O

— Jonas Gubertavičius, gj’v. 
Marquette Parko kolonijoje, 
praeitų penktadieni grįžo vaka
re iš darbo. Ties Cermak ir 
Kedzie gatvių kampu buvo už
pultas dviejų juodukų. Atėmė 
pinigine su apie S15. Džiaugė
si, kad negavo mušti. Gailisi 
kai kurių piniginėje buvusių 
dokumentų. Sako, kad neno
rėdamas erzinti 
apie tai policijai 
nešęs..

juodukų net 
nieko nepra-

girls, 
bath.

2545 SO. ASHLAND AVE.

HOUSEKEEPER - COOK
Live-in. Sm. family. 2 high school 

Small home. — Priv, room & 
Top salary. References req.
Good transportation.

251-7067 or
256-5595

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

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

BEVEIK NAUJAS 4 modernių bu
tų mūras, 3 po 4 ir 7 kambariai, 59 ir 
Kedzie apylinkėje.

MAISTO KRAUTUVĖ Brighton 
Parke.

SECRETARY — EXECUTIVE 
Attractive salary based on skills. 
Young lady with typing, steno, good------
education and pleasant personality.! DU PO KETURIUS, medinis ir ga- 
Assist sales manager of Real Estate ražas. Vienas butas su baldais, antras

office. Will train. 
Mr. DIAZ, BR 8-2449 

DIAZ & CO.
2653 W. DIVISION

Direktoriai turės 
kapinių koplyčios

Praei tą sekmadieni, 
25 d., Lietuvių 
įvyko metinis Lietuvių Tauti
nių Kapinių sklypų savininkų 
susirinkimas. Į susirinkimą at
vyko apie pusantro šimto skly
pų savininkų, kurie svarstė 
įvairius kapinių reikalus.

Išklausyti ir patvirtinti val
dybos raportai ir išrinkti nau
ji direktoriai, šešių metų pa
reigoms perrinkti Algirdas Mic
kevičius, Povilas Milaševičius 
ir Jonas Zalatorius. Naujai iš
rinkti Josephine Mileriūtė ir 
Walter Slančiauskas.

Antanas Tamkevičius ilga
metis kapinių iždininkas, visų 
vienbalsiai išrinktas garbės di
rektorium. Garbės 
išrinktas ir Juozas 
sirašes po kapinių 
ilgai ėjęs kapinių 
pareigas.

Susirinkusieji plačiai aptarė, 
pasiūlytą Tautinių Kapinių 
koplyčios projektą... šiuo 
klausimu kalbėjo Jonas Joku- 
bonis, Bruno Klemka, M. Gude
lis, Kazys Mačiukas, Povilas 
Daubaras ir keli kiti. Susirin
kimas įpareigojo direktorius 
plačiau aptarti projektą ir ge
riau supažindinti sklypų savi
ninkus su norimu statyti na
mu. Reporteris

pagerinti
projektą 

sausio 
Auditorijoje

direktorium
Skutas, pa- 
čarteriu ir 
direktoriaus

Simanas “inauguravo” 
Jokubka

Patiriama, kad sovietinių 
spaudos, radijo ir televizijos 
viršūnių vienuolikinėje buvo ir 
iš okupuotos Lietuvos pats vy
riausias spaudos bosas Hona- 
nas Simanas. Kiek šis žvdu tau- * c 
tybės bolševikas yra pasida
ręs ištikimu Maskvos bonzoms, 
rodo jau tas faktas, kad Sima
nas skiria ir atleidžia visus 
laikraščių, radijo ir TV redak
torius visoje okupuotoje Lie
tuvoje.

Amerikoje jis jau trečią kar
tą “vieši” ir yra apie Ameriką 
parašęs biaurią knygą. Iš visos 
vienuolikės tik Simanas pada
rė vizitą Chicagos “Vilniai”, su-

— Sekmadieni, 
Jaunimo Centre bus 
Stempužienės dainų 
rečitalis.
kas Darius Lapinskas. Pradžia 
4 vai. p. p.

vasario 1 d., 
Aldonos 
ir arijų 

Akompanuos muzi-

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininku Organizacijos 
nariams pranešu, kad Įteiki
mas blankų namų savininkų 
mokesčiams sumažinti yra pra
tęstas iki šių metų liepos 1 die
nos. Blankas galima užsisaky
ti, paskambinus Į P. J. Culler
ton Įstaigą 321 - 5338 arba užsi
registruoti nuvykus į 188 N. 
Clark St., kambarys 312. Tada 
reikalingos blankos bus atsiųs
tos Į namus. Platesnes infor
macijas skelbsime spaudoje, 
kai jas gausime

Juozas Bacevičius

— A. Rakauskienė ir A. Sa
baliauskienė kurį laiką viešėjo 
San Jose, Kalifornijoje. Buvo 
sustojusios pas ponus Sobatus 
(Sabaliauskienė yra Sobatienės 
motina). Sausio 23 d. visos trys 
išvyko vienai savaitei Į Las Ve
gas, Nevada. Iš ten vyks i Los 
Angeles, kur ponia Rakauskie
nė turi giminių Be to, Rakaus
kienė ir Sabaliauskienė yra 
pasinešusios aplankyti ir De
sert Hot Springs, kur yra mi
neralinių vandenų šaltiniai.

Chicagos Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubas kviečia visus 
Į Užgavėnių Balių sausio 31 d., 
8 vai. vakaro Marquette Salėje, 
6908 So. Western Avenue. Gros 
Ramonio orkestras, veiks įvairių 
valgių ir gėrimų bufetas. (Pr).

š- m. balandžio mėn. 5 d., 
3 vai. p. p., Čikagoje, Lietuvių 
Fondas ruošia tradicinę vakarie
nę su Įdomia menine programa. 
Vakarienė bus Personality Lo
dge salėje, 4740 So. Cicero Ave. 
Čikagos ir apylinkių lietuviai 
kviečiami vakarienės proga Įs
toti Į LF narių eiles ir dalyvauti 
vakarienėje. Gali dalyvauti ir 
nenariai, užsimokėję po $10.00. 
Dėl informacijų ir registracijos 
kreiptis Į LF būstinę, 6643 So. 
Maplewood Ave., Chicago, Ill. 
60629, telef. 778-2858 arba pas 
»avo LF vajauf komitetus bei 
įgaliotinius. (Pr).

Good salary & working conds. 
Shorthand and lite office work. 
Fulton Mkt. area. 1 girl, office.

Good transportation. Call 
243-2595

KEY PUNCH OPERATORS 
Need extra cash?

Part time positions open for 1st and
2nd shift. Set your own hours.

Top pay. free coffee.
CALL RICH, 337-6762

HELP WANTED — MALE
Darbininkų Reikia

, MEDŽIO
DARBININKAI

GALINTIEJI MAŠINOMIS 
PADARYTI REIKALINGAS 

DALIS

tuščias. 42 gatvė ir Rockwell $13,500.

ŠIMAITIS REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

2737 W. 43rd STREET 
TeL CL 4-2390

GARANTUOTAS NUOLATINIS
IŠTISU METU DARBAS
NĖRA' ATLEIDIMU
NEMAŽINAMOS ALGOS

Nebūtina anglų kalba.
čia turime žmonių, kurie gali išversti.5

©

S

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

Call: Frank Zapolts 
320872 W. 95th St

GA 4-8654 į mSOftANCT
_____  A. M

CALIFORNIA StJPEKAFfSvicE 
Taisomi auto mctoral, stabdžiai, 

tune-ups Ir Lt.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. V! 7-9327

Kreiptis asmeniškai į
Mr. KRASICKI

LYON - HEALY
HARP FACTORY

1423 W. LAKE ST.

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Pranokus, Sav. _ 

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

Teta PR 8-9533

♦ Įvyksimos š. m. balandžio 
mėn. 5 d. Čikagoje Lietuvių 
Fondo Tradicinės vakarienės 
proga savo įnašus LF padidino: 
dr. Juozas ir Barbora Plikaičiai 
iš 81.400 iki $1550; Beverly Sho
res Lietuvių Klubas iš $310 iki 
$410; Jurgis ir Emilija Genčiai 
iš $200 iki $300; Union Pier 
Lietuvių Vasarviečių D-ja iš 
$100 iki $200 ir JAV LB Centro 
Valdyba padidino a. a. Juozo 
Bačiūno Įnašą iš $45 iki $145. 
LF adresas: 6643 So. Maple
wood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858. (Pr). K I

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBžS
Pardavimas ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET
T*U REpublte 7-W1 

igOOOOISESEiEISBS

A. & U INSURANCE & REALTY 
A. LAURAITIS 

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-3775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
PlgOi automobilių draudimai.

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

♦ New Yorko Metropolitan 
Operos solistės Lilijos šukytės 
koncertas, ruošiamas Lietuvių 
Fondo, Įvyksta Čikagoje š. m. 
kovo mėn. 1 d., 7 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, Bl. 60629, telef. 778-2858 ________ _____ _______
ir “Marginiai”, 2511 W. 69th St., Pildome aplikacija? tiems, kurie atei- 
Chicago, Hl. 60629, tel. 77M585.

AMERICAN
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidento
9727 So. WESTERN AVE.,

Chicago, III. 60643. Tel. 238-9717
Pardavinėjame lėktuvu, laivų, trau
kinių bilietas ir paruošiame kelionių 
dokumentus J visus pasaulio kraštus.

OžteS

BUKIM KAIMYNAI?
10 KAMBARIŲ MŪRINIS^ 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų muro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai,, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. S28?900.

5^ kamb. 8 metų modernus mū
ras arti Bogan. Apie 40 p. sklypas, 
1% auto garažas. Greit susitarsite. 
$22,900.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS. 6 ir 
3 kamb.. garažas. Arti mūsų. S19,900.

VERTINGAS MŪRAS, naujas sto
gas. elektra ir garažas, tain pat gazu 
šildymas. 4' nuomos pelningu paja
mų. Marauette Parke. $26.950.

! 7 KAMBARIU MŪRAS. 4 mieg. Mo- 
.demi virtuvė ir vonia, naujas šildy- 
Įmas gazu, sausas įrengtas rūsys, mūro 
garažas. Arti 67 ir Rockwell. $21,800.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marąuete Parke.

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St Tel. RE 7-7200

PERKAME. PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūninantė ' paskola, visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
265* WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

Šimkus Real Estate 
NOTARY, .INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
*awbiu pirkimas - pardavimas. Re to 
šioie konto^oie daromi ir liudijami 
vertimai, užuildomi pilietvbės prašy
mai. income tax ir įvairūs kitoki Nan- 
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
su rusiu namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Auskairiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

4444 So. Western Ave.,
' CmCkGO. ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
LA 1-6047 arba RO 2-8778

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

turns 
BONDS

WHUI YOU BANK OR WORK

REMKJTr TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

..į..




