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♦ Costa Ricos rinkimuose pre
zidentu tapo Jose Fugueres, jau 
buvęs prezidentu iki 1958 metu.

Grei- 
ir 10 
buvo 
žuvo

WASHINGTONAS. — Gele
žinkelio darbininkams federali
nis teisėjas John Sirica uždrau
dė pradėti streiką ir įsakė derė
tis su darbdaviais dar 10 dienų.

buvo kalbėtas^ 
tų reikalais. '

ti kraują ir šaukia savanorių 
darbininkų pagalbos. Į nelai
mės vietą pasiųsti kranai ir kita 
technika.

Tai didžiausia geležinkelio ne-
Argentinos radijas prašo auko-jlaimė Argentinos istorijoje.
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Okup. Lietuvos ūkis šių metų angoje įžengė į paskutiniuosius 
penkmečio metus. Ketvirtųjų, 1969 m. rezultatai, kaip paaiškėjo, 
nėra džiuginą. Į atsilikimą ypatingai pieno ir mėsos ūkyje, su 
dideliu rūpesčiu nurodė V. Vazalinskas, okup. Lietuvos Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotojas “Tiesa”, nr. 302, 1969). Va-' 
zalinskas teigė: 1969 metais ne tik neįvykdytos pieno ir mėsos 
užduotys, bet “pirmą kartą per eilę metų neįvykdytas cukrinių 
runkelių pardavimo valstybei (danas, vargu ar bus įvykdytas linų 
produkcijos realizavimo planas”.

Pieno pardavimo valstybei sri
tyje, kaip pabrėžė Vazalinskas, 
tą pardavimą “gana žymiai su
mažino Birių, Mažeikių, Pasva
lio, Rokiškio, Kupiškio ir kai 
kurio kiti rajonai”.

Pieno gamyboje, kaip dabar 
paaiškėjo, žymus atsilikimas, 
palyginus su mėsos ir kiaušinių 
gamyba bei paruošomis (parda
vimu valstybei). štai mėsos pri
statymai — paruošos nuo 1965 
m. išaugo 60 proc. kiaušinių — 
78 proc., tuo tarpu pieno — vos 
19 proc.

Pieno supirkimas iš gyvento
jų kai kuriuose okup. Lietuvos 
rajonuose buvo ypatingai že
mas, pvz. Plungės rajone — su
mažėjimas siekė net 75 proc., 
Telšių — 62 proc., Šilalės — 55 
proc. Iš metų pradžioje indivi
dualiai laikytos vienos karvės 
1969 m. buvo vidutiniškai su
pirkta apie 462 kg. pieno.

Tuo tarpu, kaip teigia Vaza
linskas, pieno “gamybos kryp
tis geriausiai atitinka mūsų res
publikos gamtines sąlygas ir ji 
yra kertinis akmuo kitoms gy
vulininkystės šakoms" vystyti”.

Kodėl keliamas rūpestis, net 
savotiškas aliarmas pieno gamy
bos mažėjimu čia nurodoma į 
visą eilę priežasčių. Pašarų trūk
sta — tai vienas trūkumas. Per 
mažai rūpinamasi karvių pro
duktyvumu ir ypač karvių skai
čiaus didinimu.

Iš Vazalinsko pranešimo — 
straipsnio seka, kad per ketve
rius penkmečio metus karvių 
skaičius visuose ūkiuose tepa- 
didėjęs vos 4 proc. ir tai įvykę 
tik pirmaisiais penkmečio me
tais, taigi, 1966 Klaipėdos rajo
ne karvių skaičius net sumažėjęs.

Mėsos ūkio srity taip pat ne
įvykdytos “bendros paruošų , 
užduotys” (t. y. mėsos gami
nių pristatymas valstybei — 
E.), nors ir pasiguosta, kad pa
lyginus su 1968 metais, pernai 
mėsos gamyba kolūkių ūkyje pa
didėjusi 14 proc., gi pačios pa
ruošos — 16 proc. Visoje Lietu
voje mėsos pernai buvo paruoš
ta -8 proc. daugiau, negu 1968 
m., nors iš gyventojų ir supirk
ta mažiau gyvulių.

Keliamas reikalas didinti kiau
lienos gamybą, ypač dėl to, kad 
kiaulių skaičius Lietuvoje pa
didėjęs 30 proc. ■

šalia pieno, mėsos, kaip skel
biama, menkos naujienos ypač 
vad. techninių kultūrų srity. 
Pvz., kaip nurodo Vazalinskas, 
per daugelį metų pirmą kartą 
neįvykdytas cukrinių runkelių į 
paruošų planas. Pvz. Joniškio, 
Biržų, Akmenės rajonuose qe- 
parduota nė pusės planuoto cuk
rinių runkelių kiekio.

Dar blogesnė padėtis yra li
nų ūkyje. Tegul kalba pats Va
zalinskas: “Užsiplanuoto derlin
gumo negauname, pasėlių plo
tus sumažinome ir priėjome iki 
to, kad eilę metų neįvykdome li
nų pluošto paruošų planų”.

Tiesa, viena kliūčių, tai šiais 
metais buvusios nepalankios gam 
tos sąlygos linams. Betgi kaip 
pripažįsta ir Vazalinskas, dau
gelyje rajonų bei ūkių į linus

Celibato klausimo

VATIKANAS. Popiežius' 
Paulius VI-sis, nelaukdamas, kol 
pas jį atvyks Olandijos katali
kų kardinolas Alfrink tartis dėl 
kunigų celibato, sekmadienį pa
sakė griežtą kalbą, kurioje at
metė bet kokias abejones.

Popiežius pareiškė, kad kuni
gų celibatas yra pagrindinisJ 
Bažnyčios principas. Jo negali- ' 
ma esą atsisakyti ir net nega
lima apie tai kalbėti. Būtų žing
snis atgal atsisakyti celibato, 
kaip siūlo kai kurie, nes Kristus 
pasakė savo mokiniams viską pa
likti ir visko atsisakyti.

Popiežius pripažino, kad ne
lengva esą jauniems kunigams 
atsisakyti moterystės, tačiau ši 
auka ir padaranti kunigystę pa
trauklia kilnioms, jaunoms sie
loms.

šiuo pareiškimu Popiežius pa
tvirtino savo 1967 metų encikli
ką kunigų celibato reikalu. Ste
bėtojų manymu šis pareiškimas 
gali sukelti skilimą katalikų 
dvasiškijoje. Olandijos vysku
pai siūlo celibato klausimą svar
styti, jiems pritarė ir Belgijos 
kardinolas Suenens.

TOKIJO. — šiaurinę Japoni
ją nusiaubė sniego pūga, kokios 
japonai neatsimena. Per savait
gali žuvo 15 asmenų, 13 dingo 
be žinios, o apie 50 buvo sužeis
ti. Sniegas sugriovė apie 1,000 
pastatų arba sunkiai apgadino. 
Net 85 laivai buvo paskandinti 
arba nutraukti nuo inkarų uos
tuose ir sunkiai sužaloti didelių 
vėjų.

MASERU. — Lesottho vals
tybėje, buvusioje Basutoland te
ritorijoje, valdžios premjeras 
namų areštan pasodino patį ka
ralių Moshoeshoe II-jį ir paskel
bė, kad buvę praėjusią savaitę 
rinkimai — neteisėti. Būsiąs 
naujas balsavimas, kai bus tai 
galima pravesti “taikoje ir lais
vai”.' Opozicija paskelbė, kad 
premjeras todėl pasigriebė val
džią, kad jo partija rinkimus 
pralaimėjo.

— Vilniuje džiūgaujama: Mas
kvoje įvykus peržiūrai, leista 
visoje Sovietų Sąjungoje rody
ti Lietuvoje pastatytą filmą 
“Avė Vita” (scenarijaus auto
riai V. Žalakevičius ir G. Ka
novičius) . Peržiūroje dalyvavo 
Lietuvos kino studijos idektorius 
J. Lozoraitis ir kiti filmo kūrė
jai. (E)

Izraelyje toliau nuo didesniu kelių automobilistai klažnai sutinka klajoklius arabus( naudojančius se
ną susisiekimo priemonę — kupranugari. Vienas toks beduinas paveiksle nurodo kelią jaunai iz- 

raelity pcreiei.
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DVIKOVA GOLANO A
JERUZALĖ. — Izraelio ir Sirijos artilerija jau keturios 

dienos susišaudo 11-kos mylių platumo fronte. Sirija pirmoji įve
dė į šį susišaudymą ir savo rusų gamybos tankus, kurių tris izra
elitai tuoj susprogdino. Frontan pasiųsti ir Izraelio šarvuočiai 
bei aviacija. Izraelis sakosi sunaikinęs 5 Sirijos tankus. Sirija 
giriasi susprogdinusi du Izraelio tankus, vieną numušusi lėktuvą 
ir sunaikinusi Izraelio stebėjimo bokštą ir artilerijos bateriją. 
Egipto prezidentas Nasseris sušaukė nepaprastą kabineto posėdį 
ir po jo tarėsi su Lebano prezidentu Rashidu Karamiu.

Izraelio komentatoriai tvirti-' 
na, kad Egipto valdžia'reikala
vo, kad Sirija atidarytų antrą 
frontą ir nutrauktų Izraelio dė
mesį nuo Egipto taikinių Nilo 
deltoje. Sirijos-Izraelio susikir
timas yra pats didžiausias nuo 
1967 metų vasaros karo. Neži
nia, kiek ilgai Sirija šį spaudi
mą išlaikys.

Egipto vyriausybei Izraelio 
aviacijos puolimai prie Kairo 
esą, stebėtojų manymu, labai 
sunkiai pakeliami. Nors alarmo 
sirenos gyventojams nepraneša 
apie Izraelio lėktuvų skridimus 
sostinės apylinkėse, žmonės ma
to pačius lėktuvus, girdi sprogi
mus, mato gaisrų debesis. Tas 
labai blogai veikia žmones. Jų 
pasitikėjimas vyriausybe ir ka
riuomene krinta. Kartu krinta 
pasitikėjimas sovietų ginklais ir 
lėktuvais, kurie nesugeba su
stabdyti Izraelio lėktuvų.

buvęs kreipiamas visai mažas 
dėmesys.

žinoma Vazalinskui ar “Tie
sai” neparanku nurodyti į tik
rąsias to “dėmesio nekreipimo” 
priežastis, jos gi aiškios: lietu
vis ūkininkas nelinkęs pildyti 
paruošų plano, nes žino, kad 
jo linų derlius bus naudingas 
ne jam, bet daugiau režimui — 
Sovietų Sąjungai (E)

Čekų darbininkus 
ragina pasitempti 
PRAGA. — Čekoslovakijos ko

munistų partija ragina darbinin
kus kiečiau dirbti ir padėti išei
ti vyriausybei iš ekonominių 
sunkumų. Čekoslovakijos tele
vizija paskelbė, kad šiais me
tais buvo planuota rodyti Pa
saulio Futbolo Taurės rungty
nes iš Meksikos, tačiau patyri
mas parodęs, kad šios rungty
nės, rodomos vėlai naktį, kitą 
dieną paveikia darbininkų dar
bingumą it našumą. Daug dar
bininkų žiūri tų rungtynių ir 
paskui neina į darbą.

Stebėtojai nurodo, kad dar
bininkų moralė po sovietų oku
pacijos Čekoslovakijoje yra la
bai kritusi ir jie nenoriai atlieka 
savo pareigas.

Centro komiteto pareiškime 
apie krašto ekonominę padėtį 
daug vietos skiriama darbo na
šumo klausimui. Partija ragi
na darbininkus daugiau pasi
tempti.

VATIKANAS.
savo kalboje pasakė, kad Nato 
organizacija saugo Europos lais
vę ir saugumą.

Karas P. Vietname
SAIGONAS. Praėjusį sa

vaitgalį konkjsrftai sustiprino 
Vietname savo puolimus ir ka
rinė vadovybė spėlioja ar tai 
gali reikšti naują Tet ofenzyvą, 
panašią į 1968 metų puolimus, 
kurių metu komunistai įsiveržė 
į Hue miestą ir buvo okupavę 
daug kaimų.

Tet, kaip vadinami vietnamie
čių Nauji Metai, prasideda va
sario 6 d. Daug vyriausybės ka
reivių gauna atostogų. Komu
nistai paskelbė,- kaip ir anksčiau, 
keturių dienų karo paliaubas, 
tačiau blogai, kad jie tų paliau
bų nesilaiko.

Sekmadienį š. Vietnamo ir 
Vietcongo daliniai apšaudė arti
lerija ir minosvaidžiais 48 są
jungininkų bazes ir miestus, įs
kaitant keturias didesnes ame
rikiečių bazes. Puolimuose už
mušta 11 ir sužeista 81 ameri
kietis. Komunistai netekę virš 
400 kareivių.

BONA. — Vakarų Vokietijos ekonominių reikalų minis- 
teris Karl Schiller ir Sovietų Sąjungos užsienio prekybos mi- 
nisteris Nikolai Patoličev sekmadienį Essene pasirašė svarbią 
sutartį, kuri numato sovietų dujų tiekimą Vokietijai per 20 metų, 
pradedant 1973 metais. Už dujas vokiečiai sumokės 762 milijonus 
dolerių, o šiuo metu vokiečiai duos sovietams didelio, 4 pėdų, 4 
colių diametro plieninių vamzdžių, kurių sovietai patys dideliais 
kiekiais nesugeba pasigaminti. Esseno bendrovė Manesmann 
und Thyssen pažadėjo pagaminti 1.2 milijonus tonų tų vamzdžių 
ir pristatyti juos sovietams iki 1972 metų.

Meno politnikas 
apie V. Leniną

Lietuvoje ugdomas menas tu
rįs- atsiriboti nuo tautinių bruo
žų iškėlimo — tokia mintis sly
pi dail. prof. Jono Kuzminskio, 
Liet. Dailininkų S-gos pirminin
ko, atsakyme į “Tiesos” klausi
mus (plg. nr. 7, sausio 10). Kuz- 
minskis teigia: “... neretai pa
viršutiniškas nacionalinių bruo
žų iškėlimas, pabrėžtinos pa
stangos akcentuoti j uos kaip na
cionalinės dvasios išraišką ne
turi jokios ideologinės orienta
cijos...” Tuo atveju, esti ne
perduodama tai, kas “nauja na
cijos gyvenime... kas atsisklei
džia dvasinėje šiandienos tary
binio žmogaus sandaroje...”

Pasisakydamas prieš naciona-

Natūralių dujų vamzdžių li
nija Sovietų Sąjungoje prasi
dės Nadym ir Urengoj žibalo 

j laukuose į šiaurę nuo Omsko. Li
nija eis pro Kotlas, Rybinsko, 
Toržoko, Minsko miestus, pro 
Lvovą iki čekoslovakijos-Vaka- 
rų Vokietijos prie Markitredwitz 
miesto.

♦ Vakar vyriausybė paskelbė 
naują biudžetą, kuris siekia 200.8 
bil. dol. Manoma turėti 1.3 bil. 
dol. perteklių, šiame biudžete 
mažiau skirta gynybai, daugiau 
įvairiems ..žmonių ..reikalams. 
Kiekvienam amerikiečiui, įskai
tant vaikus, tenka po 979 dole
rius išlaidų.

Vakar sovietų ambasado
riai Paryžiuje ir Londone susi
tiko su prezidentu Pompidou ir :lizma dailėje, Kuzminskis primi- 
premjeru Wilsonu. Manoma, kad ; nė įito, mirusi0 dailininko -J.

viduriniųjų Ry- Vienožinskio dar 1913 m. tar-
4 ~~*~'tns--žodžius’ prieš -kryžių, smūt- 

Jungtinių Tautų paliaubų kelių, bakūžių panaudojimą dai-

šį susitarimą finansuoja vo
kiečių 17 bankų. Sovietai gaus 
327 mil. dolerių kreditų, kuriais 
sumokės už vokiečių vamzdžius. 
Su nuošimčiais sovietai sumo
kės už vamzdžius virš 400 mil. 
dol.

Pasirašę sutartį, abu n.Lrste- 
riai pasikalbėjo su laikraštinin
kais. Karl Schiller pareiškė, kad 
abi šalys galėtų dar daugiau 
praplėsti savo prekybą, ši sutar
tis galinti palankiai paveikti da
bar prasidėjusias abiejų vals
tybių politines derybas.

Kaip žinoma, sovietai savo na
tūralias dujas tieks ir Italijai. 
Vamzdžių linijos šaka pasieks 

"Italijos šiaurę per Austriją.

prižiūrėtojai kelis kart sustabdė 
Sirijos-Izraelio susišaudymus, 
tačiau jie vėl vyko apie 4 vai.

o Japonijos premjeras Šato 
apeliavo savo kalboje į Kinijos 
vyriausybę ir pareiškė viltį, kad 
Kinija ir Japonija suras bazę 
geriems ryšiams ir prekybai. 
Esą nenatūralu bendros kultū
ros tautoms, kaip nebiliams, sė
dėti greta ir tylėti. Premjeras 
siūlė pradėti dialogą.

o Izraelio aviacija vėl puolė 
Egipto karinius taikinius netoli 
Kairo.

Lesotho valstybėlėje prem
jeras, paėmęs valdžią, suėmė 
virš 30 politikų, seimo narių ir 
ėmė valdyti kraštą policijos prie
monėmis.

Princeton, N. J. gyvenanti Stalino duktė Svetlana Alliliujeva vengia 
viešumos ir mėgsta tvarkytis namuose. Neseniai Sovietg Sąjunga 

atėmė jai pilietybę.

Įėję...
Kuzminskis visiškai seka par- 

tijųs nurodymus ar bent skatina 
juos sekti. Partija nurodo ir 
Kuzminskis kartoja, jog, girdi, 
puiku, kai dailėje “...tvirčiau su
skambo dabarties tema, išryškė
jo pramonės ir kolūkinio kaimo ■ 
laimėjimai, žmonių portretai...”

Partiją džiugina ir... taip pat 
Kuzminskį tai, kad labai pa
gausėję dailės darbai, susieti su 
...Leninu, kitaip tariant, “leni- 
niana”. Leniną atkuria ir skulp
toriai ir dailininkai ir Kuzmins
kis mielai iškelia jų pavardes, 
Jokūboniu pradedant ir S. Gedvi
laite baigiant.

Jis, pagaliau, priminė Mas
kvoje vykusiame meno kūrėjų 
plenume iškeltą mintį — “ne
pasiduoti svetimos ideologijos įta 
kai” ir tai, kad “kelrode žvaigž
de iškeliamas Lenino mokymas”.

Jei kas paklaus, ką dabar ku
ria pats Kuzminskis, atsakymo 
ilgai ieškoti neteks — ir jis Po
ri pagerbti “genijaus paveikslą”, 
todėl ir ėmėsi kurti estampų cik
lą “Lietuvą Lenino keliu”. Jau su 
kurtas Volodia Leninas, lankę
sis Vilniuje, po to seks keturių 
komunistų sušaudymas... (E)

Argentinos nelaimė
BUENOS AIRES. — Argen

tinoje susidūrė du traukiniai:!
i greitasis traukinys visu grei- 
Į čiu Įvažiavo į stovintį priemies- 
I čių susisiekimo traukinį apie 25 
' mylios nuo Buenos Aires.
tojo traukinio 21 vagonas 
vietinio traukinio vagonų 
pilni žmonių. Nelaimėje
apie 150 asmenų ir virš 400 bu
vo sužeistų.

Gelbėjimo darbai dar nebaig
ti. visi vagonai sudaro didelę ge
ležies ir kitokio laužo krūvą, 
kurioje dar yra daug žmonių.

MASKVA. — Penktadienį so
vietų valdžia ištrėmė Italijos 
“La Stampa” laikraščio kores
pondentą, kuris “landžiojęs po 
kiemus, rinkęs sovietų siste
mai nepalankias žinias, dalyva
vęs visokiose provokacijose”.

Į savo korespondento Ennio 
Careto ištrėmimą gražiai atsi
liepė Turino laikraštis “La Stam
pa” vedamajame straipsny, čia 
sakoma, kad “landžioti po kie
mus ir rinkti žinias” yra gero 
laikraštininko uždavinys. Taip 
esą visuose laisvuose kraštuose. 
Sovietų laikraštininkai rašo tik 
tai, ką valdžia jiems paduoda. 
Jie kalba tik su valdžios atsto
vais, ne su žmonėmis.

Sovietų milicija “saugo” už
sienio korespondentus, tačiau, jei 
kas tokią “globą” imtų taikyti 
sovietų žurnalistams Romoje, 
tai tikriausiai, jie būtų labai ne
patenkinti.

Toliau vedamasis nurodo, kad 
“Pravda” rusiškai reiškia “tie
są”, tačiau, Pravda tikrai su
mušusi rekordą žurnalistikos is
torijoje, kada 1960 metais su
griuvus naujai pastatytam 
“Pravdos” pastatui, tame laik
raštyje apie tą nelaimę nebuvo 
nė vienos eilutės. “Pravda” iki 
1961 metų paneigdavo visas ži
nias apie sovietų ir kin ų nesu
tarimus. “Pravda” 1962 metais 
paneigė, kad sovietai siuntė į 
Kubą savo raketas. Tokia esan
ti “Pravdos” pagarba tiesai ir 
žinioms.
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Serga podagra, o gydosi 
dievai žino nuo ko

ynus inkstais serga, niekas * 
nepadeda, kas darvti

I 
Klausimas. Gerb. daktare, pra-! 

sau padėti mano sūnui Lietuvo
je. Štai apie jį žinios. Gimęs 
■938. Būdamas vienų metų per-j 
sirgo claučių uždegimu ir pleu-1 
ritu. Būdamas 13 metų persir
go (viena savaitę) geltlige — he
patitu

žinoma, reikia prisilaikyti 
dietos: be vandens gyvių mais
te (be žuvų, silkių, vėžių...) be 
vidaus. organų (kepenų smege
nų, inkstų, liežuvio...), be svai
galų, be tikros arbatos-kąvos,Klausimas. Mielas daktare,* 

padėkit antram žmogui Lietu- 
vovoje kenčiančiam ir pagalbos 
nesulaukiančiam. Jis šitaip apie 
save nusako. Sergu akmenlige 
— tai akmenys inkstuose, šla
pimtakiuose ir šlapimo pūslėje. 
Pirmas priepuolis buvo prieš 
dvejus metU^. Jis pasireiškia 
tuo, kad ima varyti šlapintis vis 
dažnyn ir dažnyn: kas valandą, 
kas pusvalandį, kas dešimt mi
nučių, kas 6 min., kas viena mi
nutė. šlapintis varo su skaus
mu varpoj. Po kokios paros to
kio "šokio” išeina 1-2 akmenė
liai žirnio didumo. Paskiau prie
puolis mažėja ir praeina. Kartu 
išeina nemažai smulkių (aguo
nos dydžio) akmenėlių. Tokie 
priepuoliai kartojas kas 1-3 mė
nesiai. Akmenėlių analizė ro
do, kad tai yra uratai. Gydausi 
gerdamas Takažole (Polygonum 
aviculare) — tai homeopatinis 
gydymas. Gerai padeda ir pūs
lelė (Silene viscosa).

Skausmų inkstų srityje nei

Kalifornijos technologijos centre Sun
nyvale išbandomas naujos raketos mo
toras, kuris vartoja maišytą kurą: 
skystą deguonį ir tam tikru medžiagy 
miltus. Abi medžiagos iki užsidegi
mo laikomos atskiruose tankuose. 
Naujas kuras patrigubins raketų de
gimo laiką. Erdvėje jos galės ilgiau 

ir dažniau manevruoti.

Britų filmų aktorius Albert Finney 
Dickenso veikale vaidina "Scrooge"

— "skrudinus" rolę.

Remember, when you were a kid and got 
clothes for Christmas. You probably didn’t 
like it.

Getting money was a Kittle better.
But getting the toy you wanted, that 

was the greatest. •
Same thing’s true today.
Then why give a U.S. Savings Bond to 

a child as a Christmas gift?
Fact is he’ll probably get most of the 

toys he wants. Someone will make sure he 
gets those clothes. You make sure he gets 
a Bond.

He may not turn cartwheels with it on 
Christmas morning, but he’ll sure appre
ciate it the day he cashes it in to' start 
college, or go on a honeymoon, or buy a 
house.

So this Christmas do a Httk gift shop
ping where you bank.

Buy Bonds.
The presept for the future.

, technikos Institutą ir grįžo Lie- 
I tuvon dirbti. 1962 m. padary-
■ tame šlapimo analizė (institu- 
i te) baltymo buvo tik pėdsakai.
■ Kraujo spaudimas 1960—1964 
1 m. buvo apie 140/100. 1960 me- 
į tais buvo išoperuoti glandai

(tonsillectomia). Liki 1967 mė
ty sūnui inkstai netrukdė dirbti, 

11, y. ligoniu nesijautė, bet vis 
! dėlto šiek tiek prisilaikydavo 
1 dietos.

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

laike priepuolio, nei kitu metu 
nebūna, šlapimo takai, vedan
tieji iš inkstų j pūslę, būna tuo 
laiku įtempti, sukietėję (tai už
čiuopiami priepuolio metu pal- 
pacijos pagalba iš abiejų pusių 
bambos pilvo artmėje). Tūslės 
srityje skausmų taip pat nėra. 
Reontgenoskopija akmenų pūs
lėje neranda. Akmenėliai praei
dami surėžo kanalą ir tuo tarpu 
pasirodo kiek kraujo.

Prostata kiek padidėjus. Gy
dytojas palpacijos būdu konsta
tavo adenomą. Be to, mano kai
rėje ausyje yra ūžimas. Bemaž 
negaliu gulėti ant dešinės pusės.

Prašau pagalbos, jei tokia yra 
galima.

Atsakymas, žinoma, kad ga
lima — tik reikia žmogaus pajė
giančio ją priimti. Tamstos ne
galavimas irgi yra visiems gy
dytojams žinomas: turi poda
grą — uric acid perdaug randa
si kraujuje. Jie eina lauk iš

Certifikatų sąskaitos
Gertifikatai išduodami tūks 
lantinėmus Mažiausiai turi 
būti $1.000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai

PILNAS PATARNAVIMAS
• Notary PubHc Service
• Free community rooms 

your organiz'd meetings 
pay all family bills with 
our spec'l money prder 
checks.

Nigerijos civiliniame kare daugiausia nufeentėio nekąI.i vaikai, kurių tūkstančiai miršta nuo 
blogo maisto.

Kūno, prote ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo š»iy populiarus perteikimas 

_____  JON \S AOOMĄVJėHTS. M. D.

'’>7-69 kg. svorio. Kūno sudėtis 
taisyklinga. Visi kūno organai, 
išskyrus inkstus, nepakitę, svei
ki. Nervinė sistema jautri. Prieš 
susirgimą buvo stiprus, leng
vos atletikos sportininkas — 
meistras. Vidurinę mokyklą bai
gė penketukais.

3959 m. kovo-bal. mėn., bū
damas studentu, susirgo angina 
stiprioj formoj ir kartu furin- 
kulioze. Kartą pastebėjo, kad 
šlapimas (urinas) raudonas. Gy
dytoja. i kurią buvo kreiptasi, 
pasakė, kad tai nuo valgio. Po 
to. už keletos savaičių, kai pasi
juto silpniau, buvo padaryta 
šlapimo analizė, ir buvo rastas: 
baltymo apie 1.5%, eriyrocitų, 
lyginamasis svoris buvo nema
žesnis kaip 1020, kraujo spau
dimas 130-80. To poros savai
čių buvo paguldytas į ligoninę 
ir apie pusantro mėnesio gydo
mas. Išrašymo metu šlapime 
buvo 1,25% baltymo, lyginama
sis svoris 1018, eritrocitai, he
moglobino kraujuje apie 55%. 
I igos diagnozėje buvo atžymė-; 
ta, kad yra poaštrus difuzinis 
nefritas ir reikia gydytis sana
torijoje Bairam-Ali (Turkmeni- 
joie), Truskavece (Baltarusijo
je). Tačiau nebuvo galimumo 
ten vykti.

1962 m. baigė Tomsko Poli-

tonn Pake), Sr., President and Chairman of the Boaiv

6245 SO WESTERN AVE. TEL. GR 6 - 7575

puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina §2.00 
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

ŠTAI NARIAMS

• Club
• Co’lege Sonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Hom© Improvement Loans
• Christmas Club
• Insured Family Savings

grūdėti cilindrai, truputis eri- 
itrocitų. Azotas kraujuje buvo 
Šoktelėjęs iki pusantros nor
mos, po to vėl grįžo į normą. 
Kraujo sp., panaudojus apresi- 
ną, reserpįną, pi'polfeną, diba- 
zolį, diafiliną buvo sumažėjęs 
iki’140/100.

1969 .m. vasarą gydėsi sanato
rijoje Eairam-Ali (Turkmeni- 
nijoje). Klimatas saulėtas, sau
sas ir karštas pakėlė sveikatą. 
Šlapimo analizė davė: paros lyg. 
svoris pagal Zimenicki 1010- 
1015, baltymo 0,33-0.495%, eri- 
trocitų 0-1-2 regėjimo lauke, 
hyaiino cilindrų 0-1 regėjimo 
lauke, plokštus epitelis 0-1 r. 1., 
druskos — oksalatai.

Azoto kraujuje 29 mg.% . Eri- 
trocitų nusėdimo reakcija 10 
mm vai. Kraujo baltymas 6.4 
gm.% Hb. 14 gm%. Kraujo 
spaudimas be vaistų (jų nenau
dojant) tapo 130/90. Vaistai 
nebuvo naudojami, gydymas vy
ko vien klimato dėka.

Bonds arc safe. If Jost, stolen, or destroyed, 
we «5>iare teem. Whenneeded, they on be 
cashed at yoor bank. Tax may be deferred ♦ 
wn td redemption. And always remember, 
Bonds are a proud way to save.

‘fake stock in America. 
&W US. Savings Bonds.

1969 m. vakario mėn., mato- 
Dabar 181 cm. aukščio, mai, paveiktas Lietuvos klimato, 

o gal dėl įtempto mokslinio dar
bo (aspirantūra), pasijuto blo
giau, pakilo kraujo spaudimas 
iki 190/150. Įvyko nedideli pa
kitimai akių dygne (regėjimas 
nesusilpnėjo — abiejose akyse 
po l.O). šlapimo analizė paro-

išgerk jo reikiamą kiekį. Tada 
‘ per inkstų t&kus tekės srovele i 
šlapimas ir plaus inkstų takus, į 

: neleis ten akmenims susidaryti 1 
I — jie aguonos dydžio akmenė- i 
! liais išeis be priepuolių. 2. Tas į 
j sugeriamas vanduo turi padary- i 
Į ti šarminį šlapimą. Būtinai šar-! 
> rainį — nes uratai ištirps tokia- j 
į me šarme — jie nesusidarys į i 
akmenis. O šarminį šlapimą ga- Į 
Įima padaryti dviem būdais. Pir
mas — gerti su minėtu kiekiui 
vandens valgomosios sodos la-į 
bai daug. Antras būdas: gerti j 
rūgščių citrininių vaisių sulčių • 

i (citrina, apelsinas, graifruktas) į 
, — tada tos rūgščios sunkos kū- į 
ne virsta šarminėmis druskomis | 
— tada šarmai eina pro inkstus, 

j lauk ir padaro šarminį šlapimą.
Atsimink: rūgšti citrininė sun
ka daro šarminį šlapimą. Jei ne
turit daug graifruktų sunkos 
Lietuvoje — gerkit litrais se
kančios sudėties skysčius : į lit
rą vandens virinto ir ataušyto 
įdėkit tris citrinas — jų sun
kas ir dar du valgomus šaukš
tus glycerino. Tokios sudėties 
skysčius gerkit taip daug, kad 
gautumėte paroje nemažiau du 
litrus šlapimo (matuokit pra
džioje — žinosit kiek reikės iš- • 
gerti). Vasarą reikės gerti dau
giau — daug skysčių išeina per 
oda.

1969 m. spalio mėn. gulėjo 
dė: lyg. sv. apie 1010-1015, bal- ‘ Vilniaus klinikos. Kraujo spau- 
tymo 1.0.5%, buvo pasirodę 0-1 dimas buvo 210/170. Vartojant 

diapilina, reserpiną, pipolfeną, 
apresiną, apaveriną spaudimas 
buvo kritęs iki 130/85. Baltymo 
šlapimo 0.33%. Cilindrų nebu
vo. Truputis eritrocitų regėji
mo lauke, šiuo metu kraujo
spūdis 160-150/11°. Kreatinino 
tyrimai rodo, kad kryptis ligo
je rodo į blogąją pusę.

Retkarčiais ima pasireikšti 
kraujagyslių spazmai kakle, 
smilkiniuose, galvoj. Padeda 
karšto vandens kompresai. Pra
šau padėti gelbėti mano sūnų.

Atsakymas, žaiskite toliau su 
sūnum kaip ta katė su pele — 
netruksite susilaukti pelės Hį- 
kimo. Gana paikystes išdarinė
ti: ne kurortai sūnų gydo. O 
tokia daugybė prieš kraujo pa
keltą spaudimą vaistų tikrai ink
stus suka blogojon pusėn. Pra- 
dėkit gydymą tokį, koks toj li
goj reikalingas. O jis yra sekan
tis.

Visiems viso pasaulio gydyto
jams yra gerai žinoma tamstos 
sūnaus liga. Tai inkstų pakenki
mas dėl uždegimo gerklėj — ton- 
silitę, ir po operacijos gali gau
tis toks uždegimas limfiniuose 
mazguose gerklėj. Vienintelis 
tos ligos gydymas: pasigydymas 
nuo dabartinio stovio ir nuola
tinis apsisaugojimas (net ir ta
da, kai jis jaučiasi sveikas) nuo 
pakartotino gerklės uždegimo, 
kuris pakartotinai susirgdina 
inkstus. Taip nuolat susirgdi- 
nant inkstus — jų stovis blo
gėja iki nepagydomumo. Kol 
kas daviniai rodo, kad dar nė
ra nepataisomai pakenkti inks
tai. Jis turi tuč tuojau imti 
ilgai veikiantį — per mėnesį po

injekcijos — vaistą. Toks vais
tas yra gaminamas vienos Ame
rikoj kompanijos ir vadinasi Bi- 
Bicillin. Tai po vartojimo išmeta
mame švirkšte patalpinta vie
nas milijonas ir du šimtai tūks
tančių vienetų Penicilino tam 
tikros rūšies. Belieka tik su
leisti į raumenis tą vieną švirkš
tą kartą per mėnesį — visa jo 
amžių taip daryti, nežiūrint, ar 
jis gerai ar ne jaučias, žinoma, 
sūnus turi nebūti jautrus šiam 
vaistui. Daugumoje žmonės nė
ra tokie. Tad pasistenkit šitaip 
tam gabiam jaunuoliui padėti. 
Visi kiti jo negerumai nyks kaip 
sniegas saulei kaitinant. Sėk
mės! Praneškit. Tegul jis būna 
Lietuvoje — ir čia Kačergynėn 
išvažiavęs jis lygiai gražiai nu
siteiks.

>...»- - .
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IŠRINKTI LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
KAPINIŲ DIREKTORIAI

Priėmus direktorių raportus 
ir paaiškinus apie kapinėsee 
atliktus darbus, prezidentas ei
damas prie sekančio dienotvar
kės punkto, paskelbė Lietuvių 
Tautinių Kapinių direktorių 
rinkimus. Jis pranešė, kad 
šiais metais pasibaigė termi
nas penkiems direktoriams. 
Pasibaigė terminas viceprezi
dento Algirdo Mickevičiaus, 
iždininko Antano Tamkevi- 
čiaus,, finansų komisijos na
rio Povilo Milaševičiaus ir di
rektorių Juozo Skuto ir Jono 
Zalatorians.

Pirmininkas atsiklausė kiek
vieno, ar jie kandidatuoja ki
tam terminui. Visi pareiškė no
ro kandidatuoti. Tada buvo 
pasiūlyta visa eilė naujų kan
didatų. Pirmiausia buvo pasiū- 
Daubaras atsiklausė, ar jie su
lytas žinomas realestatininkas 
Kazys Mačiukas, vėliau Walter 
Slančiauskas, Josephine Mile- 
riūtė, Ksaveras Kaunas ir Pet
ras Bružas. Nominacijos buvo 
baigtos. Surašius jų vardus ant 
didelės lentos, pirmininkas

Į Jonas Zalatorius pasiūlė vi- 
Įsiems kandidatams sustoti į ei
lę, kad sklypų savininkai ži
notų, kuris kandidatas kaip 
vadinasi ir žinotų, kuriuo nu
meriu surašė jis kandidatuoja. 
Kol kandidatai sustojo j tinka
mų eilę, prie stalo priėjo Vla
das Rasčiauskas ir pasakė 
trumpų kalbų.

—Gerbiami sklypų savinin
ką,i, prieš rinkimus aš noriu 
tarti kelis žodžius dėl kandida
tų. Aš žinau, kad visi čia senie
ji ir kandidatuojantieji žmonės 
yra daug pasidarbavę Lietuvių 
Tautinėms Kapinėms. Aš juos 
visus gerbiu ir noriu, kad visi 
juos laikytų didelėje pagarbo
je. Kiekvienas sklypo savinin
kas jiems yra dėkingas už at
liktų darbų. Jie daug padarė, 
bet jie jau yra atsilikę nuo gy* 
veninio. Jie čia atvažiavo prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą ir gyve
na pokarinėmis nuotaikomis. 
Jie nesiorientuoja, kas šian
dien darosi gyvenime. Kalbu Los Angeles policija suėmė 19 jauny demonstrantu pne karinės 

prievolės įstaigos. Jie protestuoja prieš naują loterijos būdą, ren
kant vyrus į kariuomenę. Policija atėmė ir sudarkytą Amerikos vė

liavą, kurią jaunuoliai nešiojo.

Pažiūrėkim kaip 
sovietai šiemet 

pralenks Ameriką
Christian Science Monitor pri

mena, kaip 1961 metų spalio mė
nesį Sovietų valdžia oficialiai už- 
angažavo savo prestižų ir pati
kimumų iškilmingai ir kategoriš
kai pasižadėdamas Sovietijos gy
ventojams ir pasauliui, kad “per

į ateinantį dešimtmetį (1961 
j 1971) Sovietų Sąjunga produk-j 
į cijos atžvilgiu pralenks turtin
giausių ir stipriausių kapitalis
tinę valstybę, tai yra Jungtines 
Valstybes’’. Kodėl pralenks, esą 
todėl, kad “kapitalizmui viešpa-1 
tau j ant produkcijai sąlygos yra 
per ankštos, kad būtų įmano-, 
ma mokslinė ir techninė revo
liucija”.

Taigi jau įžengėme į paskuti- į 
Į nį to dešimtmečio dvylikos mė-į 
i nėšių periodą ir galime ket i1

klausimą, kaip gi atrodo ta so
vietų pralenkimo programa? At
viriausiai kalbant, Sovietų Są
junga ne tik "heužkišo prara
jos”, jų nuo JAV-bių skyrusios 
produkcijos atžvilgiu, bet nebe
liko vilties ją bent kiek užrams
tyti. Sovietija tebėra kaip bu
vusi prieš dešimtį metų...

•NAUJIENOS* KIEKVIENO
AKBO ŽMOGAUS
!4S IR BIČIULI'

OKUPUOTOJE LIETUVOJE LAIDOJA NAUJOKAIČIUS

Nuo

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS B0632 

PHONE: 254-4478

1914 metų
Midland Savings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

{domi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius Į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psL $5.00
2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psL ____ _____ _________ $3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ____ ___ $2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA 699 psl. ___________________________  $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........  $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA

154 psL ___________..................... .......... .............. ............. $130
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .........  $2.00 ir $3.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl______ ____________ $2.00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai_______ _ ______ ____________________ __ $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! . ...........  $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais $2.00, kietais ________ :_________________ $4.00
13. Juozas švaistas, PETRA$ ŠIRVOKAS, 228 psl____________ $Z00
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.___________ $5.00
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. _______ $5.00
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl.........  $3.00
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. .................     __...............  $1.00
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

20. Pranys Aiženas, MARTYNASTANKUŠ‘"iM<«S^a.“’ŽH"psL $4 00
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. ______ $230
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl___ ____ $6.00

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

orderiu, šiuo adresu:

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

ne iš piršto išlaužtas žinias, bet 
kalbu iš savo patyrimo. Aš 
prieš porą metų prašiau pas
kolos ant Western Avenue esan
čiam namui. Namas yra 90,000 
dolerių vertės. Aš prašiau 50 ar 
60 tūkstančių dolerių. Jie atva
žiavo, apžiūrėjo namų ir man 
pasiūlė, žinote, kiek jie man 
pasiūlė? Jie man pasakė, kad 
galėsią duoti tiktai 25,000. Aš 
jiems padėkojau ir pasakiau, 
kad jie nežino, ką daro. Jie 
galėjo man paskolos neduoti, 
bet įvertinti 90,000 vertą namą 
tiktai 25,000, tai nesąmonė. Jie 
yra atsilikę nuo gyvenimo. Gre
ta mano namo yra tuščias 
sklypas, kurio šiandien nenu
pirksi te be §25,000, o jie pasiū
lė už dvigubų sklypą ir dviejų 
aukštų mūro namą tiktai S25, 
000 Jie,vargšeliai nežino, kas, 
Chicagoje darosi... Aš manau, 
kad bus daug geriau, jeigu 
Tautinių kapinių direktorių 
tarpe pamatysime kelis naujus 
veidus. Aš už nieką neagituo
ju, bet aš tiktai prašau sklypų 
savininkus, kad jie balsuotų 
už jaunesniuosius veidus, kad 
kapinės žingsniuotų pirmyn 
kartu su gyvenimu. . .

Susirinkusieji plojo Ras- 
čiausko žodžiams. Matyt, kad 
ši kalba turėjo įtakos į balsa
vimus. Daubaras, sustatęs kan
didatus i eilę vėl priėjo prie 
stalo ir paprašė Balsams skai
čiuoti komisiją pasiskirstyti ir 
rinkti balotus, eiti prie greta 
paruošto stalo ir pradėti skai
čiavimo darbą. Balsus skaičia- 
čiavo Frank Stanionis, Juoze 
Gulbininenė ir Vincas Mankus.

Kol ėjo balsų skaičiavimas, 
Jokubonis aiškino keliems sklv- 
pų savininkams apie naujai 
paruoštą Ramybės Rūmų pro
jektą.

Balsų skaičiuotojams suskai
čiavus visus paduotus balsus 
ir pasirašius rinkimų rezultatų 
raštų, Gudelis perskaitė ir su
rašė ant'lentos, kiek kuris kan
didatas gavo balsų, štai rinki
mų rezultatai.

1. Algirdas Mickevičius gavo 73
balsus

2. Antanas Tamkevičius — 39
3. Povilas Milaševičius — 59
4. Juozas Skutas — 40
5. Jonas Zalatorius — 58
6. Kazys Mačiukas — 35
7. Walter Slančiauskas — 54
8. Josephine Mileriūtė — 57
9. Ksaveras Kaunas — 43
10. Petras Bružas — 35

(B. d.)
Reporteris

Parodomųjų teismų 
spėtai jau Pragoję
DP pranešimu iš Pragos, šio

mis dienomis ten atvyko iš Mas
kvos du rusų komunistų “specia
listai”, kaip surengti režimo 
opozicijos žmonėms teismo tea
trus ir valdžiai nepatinkamus 
asmenis nusmerkti su aplodis
mentais, kaip buvo praktikuo
jama Stalino, Višinskio, Jėžovo 
ir Berijos laikais Sovietijoje.

Apie šių sovietų specų atvy
kimą pirmasis pranešė “Guar
dian” korespondentas iš Vienos. 
Abudu specai jau pasižymėję so
vietinėje teisdarystėje, forma
liai besivadiną “partijos istori
kais” Aleksiejus Besčasnovas ir 
Vladimiras Bojarskis.

Pirmasis “istorikas”, “studi
juojąs” studentų erezijas iš 1963 
metų, anksčiau 1951-57 metais 
veikė Čekoslovakijoje kaip vy
riausias NKVD pareigūnas, ant
rasis — Bojarskis buvo vienas 
iš Slanskio proceso organizato
rių 1951 metais.

Tas pats Guardian korespon
dentas praneša, kad Gustavas 
Husakas šiuo laiku yra labai 
spaudžiamas kolaborantų klikos, 
susidarančios iš Strugalo (Strou- 
gal), Jano Bullero, Bilako, Kol- 
dero, Indro ir Milošo Jakešo. Bet 
Husakas tebeturįs CK daugumą 
savo pusėje, kuri tebesipriešina 
parodomųjų teismų inscenizaci
jai.

Ryšium su šių dviejų Mask
vos “svečių” atsiradimu Pragoj, 
kuriam laikui buvo atidėtas Dub- 
čeko išvykimas ambasadorių į 
Turkiją ir Cisaro išvykimas am
basadorių į Briuselį.

hW.VA'.’AWAW.WW.W 
SKAITYK "NAUJIENAS* - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
tftstngtausta*? z.TNTAS

Kalifornijoje ugniagesiai turėjo ge
sinti užsidegusį name, kuris ii visų 
pusių buvo apaugos spygliuotais kak

tusais.

Sovietu karo jėgoms įsiveržus j Lietuvą, Juozas Naujokaitis ir jo žmona Marijona Liudžiūtė - 
Naujokaitienė buvo suimti ir išvežti į Sibirą, Tuo pačiu metu Rusijos šiaurėn buvo išvežti 
Naujokaičiu vaikai ir iv šeimos. Tėrai mirė Sibire prieš 7 metus. Sibiro šiaurėje, dabar vadi
namoje Molotovsko apylinkėje, tėvas ir motina buvo palaidoti. Vaikai toje vietoje pastatė kry
žių, o kapus aptvėrė gražia tvorele. Paveiksle matome mirusiųjų vaikus su anūkais. Kairėje 
stovi Jonas Naujokaitis, o dešinėje stovi Antanas Naujokaitis. Viduryje stovi Antano žmona

ir ju vaikai.

Amerikoje plačiai pažįstamo biznieriaus Juozo Naujokaičio, mirusiųjų sūnaus ir viršutiniame 
paveiksle matomu Naujokaičiu brolio, dėka, tėvu palaikai buvo sudėti į vieną karstą ir parvežti 
į Lietuvą. Karstas buvo nuvežtas į Pilviškių bažnyčią, kur buvo atlaikytos mišios už mirusius, 
o vėliau jis nuvežtas į Gelgaudiškiu kapines ir ten abu Naujokaičiai palaidoti. Paveiksle ma
tome, kaip dar ir šiandien lietuviai, nevartodami jokiu pasibaisėtinu kabliy, mazgais suraišiotu 
rankšluostiniu audiniu, pamažu, gražiai ir pagarbiai Gelgaudiškiu kapinėse leidžia Naujokai- 

. čiu karstą į duobę.

MOKAME VIENERIŲ METŲ $10,000 
AR DIDESNIEMS CERTIFIKATAMS

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

TAUPYMO KNYGELIŲ 

SĄSKAITOMS

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

Įsteigta 1923 metais TeL HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du didelius 
darbus. Pirma, jie padeda Jums pasiekti asmeniš
kus jūsų užsimojimus. Antra, jie padeda sukurti ge
resnę apylinkės bendruomenę ir parūpina fondus na
mams įsigyti.

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



Subscription Rates:
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xr t • * . prospektoV argu, ar Lietuvos zemeje gimė ajas. Dir- 
kus sovietų imperializmo tanias ir t 
bendradarbis, koks buvo ir tebėra neterim, ku- 
Honanas Zimanas. Jis padėjo rusams ir dviem 
šiandien jis padeda okupantui galima 
lietuvius. Dabartinis “Vilnies” rėdai 
klausti ir nepajėgęs suvokti “Tiesos” 
kymų, visai sujokubkino Genriką 
ilgai Maskva toleruos tokį nesusiprati^entai^

.. •• .

Po to Vincas Paulauskas iš- 
' siėmė iš stalčiaus glėbį foto- 
1 grafijų ir rodė jas man. Jo aky
se žibėjo džiaugsmo kibirkštėlės, 
nes, rodydamas savo šeimos 
nuotraukas, matyt, ir jis gyve
no senais ir gražiais prisimini
mais.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai ryto iki 5 vai. vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vai.

Sujokubkintas Genrikas Zimanas
“Vilnies” redaktorius S. J. Jokubka praeitą savaitę 

pasigyrė, kad jis matėsi su dviem “lietuviais” žurnalis
tais, kai sovietinių laikraštininkų grupė, iš New Yorko 
skrisdama į Kaliforniją, porai dienų buvo sustojusi Chi- 
cagoje, pasimatė su meru Daley, keliais bankininkais ir 
negru laikraščio redaktoriais. Sausio 29 d. “Vilnyje” 
paskelbtas “Interview su Genriku Zimanu”. Reikia ma
nyti, jog tai yra paties Jokubkos padarytas “interview”, 
nes tik jis vienas galėjo taip sujokubkinti Zimaną, kaip 

. ten padaryta. Andrulis yra apdairesnis, tokių dalykų jis 
būtų nepadaręs.

Žinome, kad Amerikoje veikiantieji lietuviai komu
nistai dažnai mėgdavo iš žydų pasijuokti. Iš jų tarpo pa
sklisdavo patys riebiausi anekdotai apie žydus. Kai Stali
nas pradėjo žudyti kompartijos centro komiteto narius — 

• žydus, tai lietuviai komunistai ne tik džiūgavo, bet ir 
spaudoje mielai aprašinėjo, kaip tie “pasiutę šunys” bu
vo naikinami. Aiškiai nepasakyta, kuris čia Chicagoje 
kalbėjosi su Zimanu, bet matyti, jog tai yra paties Jo
kubkos darbas. Jis, matyt, norėjo parodyti, kad Zima
nas ir lietuviškai nemoka kalbėti, kad jis dar ir šiandien 
žyduoja. Šitaip Jokubka paleido pasikalbėjimą su Genri
ku Zimanu:

— Norėčiau paklausti kai kurių dalykų apie Lie
tuvą dabar.

— Gerai, pasikalbėsime. O kuomi žingeidaujate?
— Pasakykite, kas svarbiausia atsiekta ?
— Atsiekėme labai daug. .Neslėpsiu, kad dar yra 

trūkumų?
— Kokios kliūtys?
— Norint pagerinti žmonių būklę, svarbiausia 

pagaminti daug kasdieninių reikmenų. Tam reikalin
gos įmonės, reikalingi fabrikai... ”
Pirmas šio “interview” sakinys labai jau jokubkiš- 

kas.. Pasikalbėjimas, matyt, šitaip prasidėjo: “Dabar 
norėčiau, paklausti kai kurių dalykų apie Lietuvą”. Gale 
sakinio esantis “dabar” turėjo būti pačioje pradžioje, jei
gu Jokubka, pasisveikinęs su Zimanu, paklausinėjo apie 
kelionę. Jeigu buvo kitos kalbos, tai jis galėjo jas per
traukti ir pasakyti: “Norėčiau dabar paklausti apie Lie
tuvą”. Bet greičiausiai Jokubka norėjo šitaip pradėti: 
“Norėčiau paklausti kai kurių dalykų apie dabartinę (ta
rybinę) Lietuvą”. Jeigu jis taip paklausė, kaip “Vilnyje” 
parašė, tai aiškiai matyti, kad lietuviškai jam reikia 
gerokai pasimokyti. “Vilnyje” parašytas braziliškos gal
vosenos angliško stiliaus sakinio vertimas, bet ne žurna
listo paklausimas.

Su Zimano politika galima nesutikti, išdavikišką 
Zimano elgseną turime smerkti, bet negalima sakyti, 
kad jis lietuviškai nemokėtų. Gimnaziją jis baigė dar ne
priklausomoje Lietuvoje, todėl jis lietuviškai turėjo ge
rai mokėti. Zimanas gali kartais ir pažyduoti, bet nema
nome, kad jis oficialiame pasikalbėjme taip pasielgtų. 
Jokubka į Zimano lūpas Įdėjo: “ O kuomi žingeidaujate?”

Esame tikri, kad Zimanas šitaip negalėjo pasakyti. 
Šitoks paklausimas darosi suprantamas tiktai tada, jeigu 
Jokubka nori parodyti, kad Zimanas žyduoja. Bet iš jo 
pusės, tai būtų labai jau pigus ir gramozdiškas pasity
čiojimas. Esame tikri, kad Zimanas jo paklausė: “O kuo 
žingeidauatės?” Jokubka, ko gero, skirtumo ir neaucia?

Zimanas yra gerai informuotas žmogus. Jis supran
ta ir propagandos reikšmę. Į paklausimą, kas svarbiau
sia atsiekta, pagal Jokubka, jis nieko neatsakė. Pasaky
ti, kad “atsiekėme labai daug”, kada klausiama, kas at
siekta, tai neatsakyti į klausimą. Esame tikri, kad Zima
nas išdėstė Jokubkai visus “atsiekimus”, jis pasinaudojo 
propagandine proga, bet Jokubka tų “atsiekimų” neuž
rašė, o Įdėjo tuščią “atiesėke labai daug”. O jeigu tu
rėsime galvoje tas kliūtis, kurios dar nepašalintos iki šios 
dienos, tai visi suprasime, koks didelis yra tas “daug”.

I kitą paklausimą, kiek lietuviai gavo paramos iš 
“broliškų respublikų”, Jokubka šitaip aprašo Zimano at
sakymą: (čia jis nurodė, kad nemažai Lietuvos produk
tų eksportuojama ir į vakarinės Europos šalis, taip pat 
kitur į kitas kapitalistines šalis”).

■MMTn ui 11 i neidavau,
nėgdavau 
ir Lietu-

Paskutiniams mohikanams pergy- 
dar nemoki sunkiau. 
venti — nueiti ir į 
ir susitaup; pas lie
tais “čėsaiBueinu... 
ma pigiai s*£alv°j° 
drapanos 
Uždirbtus 
vo auksu. Jojimą ir 
da nematėn

Senuko senam archyve dar ir 
prūsiškų markių glėbys radosi.

Lietuvių imigracijos 
dą — skaitytinos trys 
dinės datos, tai tarp 1900—1905, 
1927-30 ir 1947-50 m. Iš jų pir
mosios datos palikuonių _  be
veik nebesiranda, nors dar vie- 
nas-kitas peržengia amžinybės 
slenkstį dar tik dabar. Neseniai 
Toronte mirė ilgaamžis Margis, 
užbaigęs, berods, 83 metus. Bet 
prieš keletą metų Toronte už
baigė savo gyvenimišką kelionę 
ir dar vienas senutėlis — tai 
Vincentas Paulauskas, su ku
riuo man teko pasišnekėti ir su 
kuriuo užrašytas pašnekesys — 
tebėra mano užrašuose, nors pa
geltusiuose puslapiuose. Q ko
kia nuoširdi šneka tų paskuti
niu j U, galima sakyti, mohikanų 
(mohikanas — š. Amerikos iš
minusios indėnų padermės žmo
gus), įsitikinkite patys.

Vieną popietę tada, prieš eilę 
metų , stovėdamas ties nedidu
čiu nameliu, 435 Landsaowne 
Ave., ilgokai spaudžiau durų ■ 
skambutį.

Pagaliau, subraškėjo duryse 
raktas ir prieš mano akis iš
dygo simpatiško senelio figūra. 
Jis žiūrėjo į mane kiek nustebęs.

— Ar tamsta būsite Vincen
tas Paulauskas? — paklausiau.

— O taip. Aš. Prašom užeiti į 
vidų. Perprašau, kad ilgai durų 
neatidariau. Mat, buvau pri
snūdęs. Duktė su vaikais iš
važiavo, tai vienas likau..

Suėjom į kambarį. Viduje 
švaru, gražu. Prašo sėstis. O 
senelio akyse — spindi lietuviš
kas nuoširdumas.

Pasisakau, kad esu laikrašti
ninkas ir norėčiau pasišnekėti: 
kai ko paklausti ir kai ko su
žinoti.

— Ačiū, vaikeli, kad ir ma
nęs seno neužmirštat. Ką galėsiu 
— papasakosiu. .

— Ar daug tamstai metų ir iš 
kurio krašto iš Lietuvos ?

—Jau devyniasdešimt treti 
eina. Esu gimęs 1857 m. Tar
pučių sodžiuj, Šunskų valse., Ma
rijampolės apskr., Suvalkų gu
bernijoj.

— Gal būt, jau labai seniai 
išvažiavote iš Lietuvos?

— 0, vaikeli, seniai bemačiau 
Lietuvą. Kai išvažiavau — dar 
caro valdžia fortus apie Kauną 
budavojo. Tai buvo 1883 m. (Pri
siminkim — “Aušros” pasirody
mo metai — Pr. Alš.).

— Pirmiausia išvykau į An
gliją ir ten išgyvenau dvide
šimt metų. Apsistojau Liverpu
ly ir visą laiką dirbau vienam 
fabrike. Fabrikas buvo pran
cūziškas, todėl fabriko valdžia 
mane buvo komandiravusi 
dviems metams į Prancūziją, kad 
pamokinčiau Prancūzus dirbti 
taip, kaip dirbom'Anglijoj. Pas
kui ir vėl grįžau senon vieton. Ir 
apsiženijau Anglijoj. Paėmiau 
lietuvaitę. Susirašėm gromatom 
ir išsikviečiau iš “krajaus” — 
atvažiavo__

— Kokios priežastys vertė pa
likti Lietuva?

— Priežasčių, galim sakyti, 
nebuvo jokių. Išvažiavau “pa- 
vandravot ir laimės paieškot”, 
kaip tada sakydavo Lietuvoje. 
Tikėjausi grįžti, bet jau 67 me
tai sviete gyvenu.

— Kaip sekėsi gyventi pali
kus Lietuvą?

— Pradžioj sunku buvo. Rei
kėjo sunkiai dirbti, o ir kalbos

į Kana- 
pagrin-

— paaiškino man.
Pabuvojęs valandėlę su sim

patiškuoju lietuvišku seneliu, 
pakilau išeiti. Draudė dar pasi
likti. Sakė, kad ir duktė su anū
kais greit atvažiuosianti, takiau 
atsisveikinau.

Ir kada šis senelis peržengė 
amžinybės slenkstį — mirė, aš 
net nebežinau. Didžinliam mies
te — nelengva net susigaudyti:

ne kasmet pagamina bilijo
nus yardų įvairios rūšies stik
lo. Moderniu būdu gaminamas 
plokščias stiklas nepaprastu 
spartumu, bet jo kaina dabar 
dvigubai aukštesnė dėl dviejų 
priežasčių — dėl darbininkų 
aukšto atlyginimo ir dėl inflia
cijos.

I —— --------- * Ltumi   ***

(LLoyd Wright, šveicaras LejY1® ’’Didysis Jonas“ (John Han- 
Carbusier, Walter Gropius ir "stulpas ’. 1 ai aukšėiau- 

I dar keli, kurie jau mirė. s*as Chicagos romantiško sti-
Mies Vokietijoje buvo Bau-(baus pastatas. Pats dangoraižis 

j ha ūso mokytojas ir įstaigos vy-Hra tūkstančio pėdų; tele- 
riausias pareigūnas. Hitlerio 

(politikai Vokietijoje Įsigalėjus, 
Mies negalėjo viso to pakęsti.

:o kauki-

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd, (Crawford

Medical Building). Tel. LU 5*^446 
minia ugomus pdgai s u ta r* mą.
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
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tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Treėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. |

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

vizijos antenos siekia dar 200 
pėdų virš stogo, todėl jis ma
tomas iš tolo. Jo neužstelbia 
joks kitas Chicagos "aukštuo
lis”. Marina City dangoraižis 
tarp State ir Dearborn gt. la
biau “demokratinio” pobūdžio, 
į kurį su automobiliu galima 
įvažiuoti, tai gy venimo ir ofi
sų pastatas.

Bendrai paėmus, Chicagos 
architektūra skirtinga nuo Eu
ropos, Pietų Amerikos ir net 
kitų JAV miestų. Ji logiška, 
praktiška ir Chicagai charak
teringa. Iš tolo pastatas atro
do, kaip bičių korys arba lan
guota dėžė, be jokių ornamen
tų,, monotoniškas, bet viduje 
kas kita.

Tačiau komercijai progre
suojant, estetinis architektū
ros grynumas prarandamas. Chi 
cagoje yra rajonų, kurie pa
smerkti mirčiai. Jų vietoje 
reikia statyti naujus moder
nius pastatus.

Vis dėlto Chicaga įvairi ir 
įdomi.. Kai nuo ežero pusės 
žiūri į vakarus, tai atrodo, kad 
visas Chicagos miestas apjuos
tas dangoraižiais — nuo Jac
kson Parko ik Evanstono. Su
daro įspūdį, kad ir toliau į va
karus stovi taip pat dangorai
žiai.

Urbanistikos reikalais Mies 
nesirūpino. Jo Alma Matter 
buvo pati architektūra ir jos 
kūryba. Be to, Mies suprojek
tavo ir baldus, pritaikydamas 
architektūros unikumui. Jis 
pagamino kėdę be “kojų”. Ta
čiau baldų gamintojai, prisilai
kydami pirkėjų konservatyviš- 
ko nusistatvmo. ultra moder
nius baldus gamina tiktai pagal 
užsakymus. z M. Šileikis

Į Kai Hitleris Įsakė uždaryti Bau- 
I ha ūsą, tai Mies mokyklą perkė
lė į Berlyną. Kai ir ten Hitlerio 

Į balsas pasiekė, pats Mies ją 
(uždarė.

1937 m. pavasarį Mies van 
der Rohe atvyko į JAV. Apsi
gyveno Chicagoje ir su mažom 
pertraukom čia gyveno ir dir
bo. Bet jo planais buvo stato
mi komerciniai pastatai Den
very', Kalifornijoje, Detroite, 
net užsieniuose. Brazilijoje ir 
kt Chicagos dangoraižiai re- 
pcezeųįaoja patį architektą 
kankretiškumu, logišku spren
dimu. Jis žinojo, kad Europo
je, kai reikia statyti naują pa
statą,. tai tenka nugriauti baro
ką ar gotiką, o Chicagoje nu
griaunami modernūs dangorai
žiai ir jų vietoje statomi nauji, 
dar moderniškesni ir aukštes- 
li dangoraižiai.

Mies būdamas Illinois Insti
tute of Technology profeso
rium ir gaudamas 10 tūkstan-j 
čių dolerių metinės algos, iš
auklėjo daug gerų architektų. 
Kai Mies atėjo į IIT ir pamalė 
senus raudonų plytų, storų sie
nų mūrus, pasakė: “Čia reikia 
architektų”. Dabar, ši mokslo 
įstaiga, kuri seniau buvo ži
noma Armour Institute var
du, nebepažįstama. Tas dide
lis mokyklų rajonas atrodo, 
kaip modernus miestelis pieti
nėje miesto dalyje, su moder
niom laboratorijom, patogiom, 
šviesiom pamokų salėm bei ad
ministracijos pastatais. Koply
tėlė paprasta, estetiškai sko
ninga, neapkrauta romantinių 
laikų religiniais atributais.

Mies vadinamas architektū
ros milžinu. Jis statė milžinus 
— komercinius ofisų dangorai
žius, apartamentinius, moder
nias dirbtuves ir retkarčiais 
kai kam jo firma parūpindavo

Mies gimė Acheoe, Vokieti
joje. 1886 m. kovo mėn. 27 d. Jo 
ievas buvo neturtingas akmens 
mūrininkas. Mies mokyklą me
tė būdamas 15 metų amžiaus 
todėl, kad galėtų tėvui padė
damas uždarbiauti. Vėliau jis 
Įstojo į Berlyno architektūros 
mokyklų. Nors tais laikais jis 
neįsigijo tokio išsimokslinimo, 
koks šiandien privalomas kiek
vienam menininkui. Tačiau 
savo talentu ir intuicija per
matė toliau už kitus architek
tus. _ __ ;

Pasaulyje nedaug yra archi
tektūros genijų, kaip Ludwig

Jėzuitų Kampanija 
už vedusius kunigus

Pranešama, kad ateinantį 
sekmadienį vasario 8d. Lojolos 
universiteto Niles kolegijoje, 
7135 N. Harlem Ave., įvyks mi
tingas, kuriame prelatas Hen
ry Beck kalbės teina “Kodėl 
bažnyčiai dabar reikalingi ve
dę kunigai?” Mitingo pradžia 
8:30 vai. vak. Įėjimas laisvas.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9,. 
antyrad., penktadienį nuo 1—5, tree.1 

"C ir šeštad. tiktai susitarus. Į

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tel.: GR 6-2400
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. i

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIM - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Susirinkimų ir parengimų
PRANEŠIMAI

— SLA 134 Motery kuopos susirin
kimas įvyks vasario 5 dieną Holly
wood svetainėj, 2419 W. 43rd Street, 
7:30 va. vak. Visos narės prašomos 
dalyvauti, nes bus svarbių pranešimų 
Kaip įprasta, po susirinkimo kavutė

Cor. O. B.

PASSBOOK ANO 
CERTIFICATE SAYINGS 

INSURED TO S2MM

YEAR MATURITY

YEAR MATURITY

ONTH MATURITY

>0.00 MIN
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DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 6-4732

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

VaL: pirmad., ketvirtad. 5-8 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—4 popiet.

DRS iD. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, Iii. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tek: 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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

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

“contact lenses”
VaL pagal sssitarimą. Uždaryta tree.

DR. IEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

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

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
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

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. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

.. P. ŠILEIKIS. 0. P.
Mo ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

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

Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

— Bridgeport© Namų Savininkę 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks antradienį, vasario 3 dieną Chi
cagos Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės kviečiami į susirin
kimą. A. Kaulakis, rast.

MOVING 
Apdraustas perkraustym** 

iš įvairi}) atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
Tel.: FRontier 6-1882

PERKRAUSTYJAAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th Pl. WAIbrook 5-8063 
asrs

19" TV SU STALELIU ;

TIK $13995v
IŠPARDAVIMAS.
2512 W. 47 ST. — Fll 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI! ;

■ -......... .................... . ..................................... .................. —
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kik A. M.

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

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

7159 So. MAPLEWOOD A’ ’’
CHICAGO, ILL. 60620

A FORESTS FUTURE 
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
«od «U one trildlife depend on 

yon to help pcevent 
forest ires. So please fdOcrr 

Stocker's ABC  st Ahvtyi 
bold mattbet till cold. Be tare 

to drova all campfires, 
ttir die ashes, and drown 

them again. Gush all 
smokes dead oct.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telof.: HEmlock 4-J123 
Rezid. telef4 Glbson 8-6195

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

Please! Only von can 
prevent forest fires

privačių namų planus. Mažais 
pastatais jis neturėjo laiko už
siimti. Buvo flegmatiškas, ne
sijaudino ir neskubėjo. Daug 
galvodavo, planuodavo ir skai
tydavo klasišką literatūrą.

Praėjusio rugsėjo mėnesį 
IIT Mies van der Rohe garbei 
surengė (jo kūrybos parodą. 
Tai buvo jo paskutinis Bauhaus 
Chicagoje. Jis buvo IIT ilga
metis profesorius ir visų mėgia
mas katedros vedėjas. Prieš 
porą metų Chicagos Meno insti
tutas buvo surengęs Mies ap
žvalginę architektūros parodą, 
kuri vėliau buvo perkelta į 
Vokietiją, — jo mylimąjį Bau- 
hausa.

Mies architektūros pasaulyje 
padarė revoliuciją. Jis daug 
dėmesio kreipdavo į statomo 
trobesio vidaus grožį, patogu
mą ir temperatūrą. Jis gerai 
žinojo, kad senoji storo mūro 
architektūra tiesiog dusino 
žmones, kurie viduje dirbo ar
ba gyveno. Mies stilius papras
tas, visais atžvilgiais logiškas. 
Jis naudojo plieną, cementą, 
stiklą ir kitokią naują statybos 
medžiagą, daugiausią betoną. 
New Yorke jis pastatė vieną iš 
gražiausių stiklo Seagram dan
goraižį, kuris savo naujumu 
visą miestą “pasendina”. Jis 
tiksliai išstudijuodavo planus, 
kad inžinieriai neturėdavo pro
blemų su jais, nei struktūroje, 
nei detalėse. iKai kurie Mies 
pastatyti dangoraižiai ant “ko
jų” (stulpų), kaip ir velionio

Carbusįer. Dažnai pats Mies 
ateidavo prie Statomo dango
raižio ir valandas stebėdavo 
darbą.

Mies van der Rohe pastatė 
daugiausia dangoraižių — apar-

— Joniškiečiu Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
vasario 3 d., antradienį, 8 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. Tal- 
man Avė. Nariai ir narės Valdybos 
esate kviečiami gausiai susirinkti, 
nes yra svarbių reikalų aptarti, išgir
site komisijų pranešimus. Po susi
rinkimo įvyks draugiškas pobūvis su 
vaišėmis. A. K.z rast

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyksta vasario 4 d., trečia
dienį, 8 vai. vak. Vengeliauskienės 
salėje, 4500 So. Talman Avė. Nariai 
prašomi gausiai atsilankyti, nes bus 
labai Įdomus ir svarbus susirinkimas. 
Po susirinkimo bus vaišės,

E. McNamee, nut. rast.

— Chicagos Lietuvio Brighton Par
ko Motery Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, vasario 5 d. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
8 vai. vak. Nares prašome atsilanky
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

* E, McNamee, nut. rast.

f BERNICE BOGWILL I
I GARALIŪTĖ I

Gyv. Brighton Parko apylinkėje
7 Mirė 1970 m. vasario mėn. 2 dieną. 7:10 vai. ryto, sulaukusi 76 | 
I metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tryškių miest.

Amerikoje išgyveno 61 metus.
Paliko nuliūdę: vyras John C., sūnūs Adolph, jo žmona Anna, 5 | 

1 anūkai — Daniel, jo žmona Betty, Frederick, Rosemary, jos vyras 1 
| Casey, Joseph, jo žmona Patricia ir Ann, jos vyras John bei kiti gi- | 
1 minės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Darius - Girėnas Auxiliary Post No. 271.
Antradienį 2 vai. po pietų kūnas bus pašarvotas Eudeikio ko- | 

I plyčioje, 4330 So. California Avenue.
Ketvirtadienį, vasario 5 dieną 10 vai. ryto bus lydima is ko- g 

g plyčios į Lietuvių Tautines kapines. f
Visf a. a. Bernice Bogwill giminės, draugai ir pažįstami nuo- | 

f širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį pa- 1 
i tarnavimą ir atsisveikinimą.
t Nuliūdę lieka:

Vyras, sūnus, giminės.
Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas Daimid. I 

I Tel. LA 3-0440.

■ U .Į,Iii.. .1 m - “I- • Jin i,iill.JI n. Iii i ~ i i m i~ii nhiil ilil mi i» Billfcml R i Ln iiTBlIiitii i

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių 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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
5 — NAUJIENOS; CHICAGO 8, ILL. — TUESDAY, FEBRUARY 3, 1970
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Lietuviu Prekybos Rūmu valdyba ir naujai išrinkti direk or-af. Iš kaires į dešinę sėdi: Juozas Bacevičius, naujai; 
išrinktas Marquette Parko Namu savininku prezidentas ir Prekybos Rūmu direktorius, William Kareiva — 
torius, Kazimieras Oksas — prezidentas ir respublikonu kandidatas į kongresą,' Josephine Mileriūtė — naujai iš
rinkta direktore ir Feliksas Raudonis — viceprezidentas; stovi: direktoriai — Bruno Klemka, Vito Shukis, Dr. Jo
seph Jerome, Stanley Balzekas, stipendijy komisijos na ys Bruno Gremont, direktorius Adolfas Baliūnas ir vice

prezidentas P tras Vilkelis.

mncjamos
11 ą j) a kėlus

i rieke pareiškė, kad 2,000

Į SU VIS 
*s padar

temperatu-Į .. . . . . . | bais laipsniais 
j bus galima apsaugoti, sakysim, 
|Floridos ir Kalifornijos vaisine- 
’tižius nuo netikėtų šalnų. Visa 
įkas reiks padaryti, tai per gu
bernatorių pasiųsti erdvės sto
čiai orderi kelioms naktims

I siųsti į nurodytus plotus dirbti* 
|lnos saulės šilumą.

.....
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HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reiki*

P A f*d& VI fTkU i

FERMIN AMS
N ESINLA

PASKOLOS, PERKANT NAMUS 
IR 2EMAIS NUOŠIMČIAIS

SALS 
PardavimuiChoose 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.

DARIAUS-GIRĖNO MOKYKLOS

Praeitu metų gruodžio mėn. 
29 d., Dariaus - Girėno litua
nistinė mokykla gyveno kalė
dinėmis nuotaikomis, nes t$ 
dieną buvo mokyklos Kalėdą 
Eglutė. Pradžioje visus susi
rinkusius pasveikino mokyklos 

ačas. Toliau sekė 
Mokytoja Česienė 
urežisavo vaizdelį 
aras”. Pranešėjai 

R. Likanderytė, O. Avi- 
A. Mickus, A. Pemkus. j 

M. Jasiūnaitė. Tė-i

262-0100 
TAXPERT CORP. 

6661 No. CLARK STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

DBL VISŲ LNFORMACLJŲ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-7747

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
IEŠKOMA KOMPANUONE 

Gero charakterio senyva ir vieniša 
lietuvė moteris priims veltui gyventi 
moterį kaipo draugę gražioje St. 
Charles, m., apylinkėje. Arti bažny
čia, krautuvės ir. kita. Pasitarimui 

prašoma skambinti 
tel. LU 5-9073 po 3val.

Kaip saugoti sveikatą 
esant užterštam orui

Chicagos Tuberkuliozės Ins- 
į titulas skelbia, kad vadovau-j . . ,
•antis Chicagos žinovas, kaip 

. oro užteršimas atsiliepia žmo
nių sveikatai, Dr. Bertram W. 
Carnow, dabartinis Chicagos 
Tuberkuliozės Instituto med. 
direktorius pasakė, jog Chica- 
gos srities daktarai, gydydami 
savo pacientus, prie vaistų ir 
dietos turės pradėti pridėti ir 
aplinką,. kaip vieną pagrindi
nių terapijos dalykų.

. “Mes dabar jau žinome, kad 
kai kaikurios žmonių grupės 
sudaro didesnę riziką, kai oras 
yra sunkiai užterštas”. Į tokių 
grupių skaičių 
įskaito kūdikius, 
rinčius emfizemą, 
tokias kvėpavimo 
ypatingai senesnio amžiaus ir 

į širdimis negaluojantieji asme
nys.

Nors dar daug kas tebesą ne
ištirta, bet tiek jau nustatyta, 
kad oro užteršimas gali plau

kiuose iššaukti oro praėjimų 
; spazmas ir padidinti kvėpavi
mo takų užkrėtimą. Be to, kai 
kurie teršalai, kaip tai anglies 
viendegis, atrodą, jog tiesiogi
niai paliečia širdį.

Tarp kitų savisaugos priemo
nių lauke orui esant užterštam 
D r. Carnow pataria padidintas 
vaistų dozes arba gydymą ir 

i pasilikti viduje neinant laukan, 
reikalautojas 0 kai kuriais ątvėjais pasilikti 

(turi nurodvti, kad vra 65 metu lovoje.

ko Bendruomenės apylinkę su
daro : Gečas (pirm.), Bartąsias 
(vicepirm.), Nenius (ižd.), 
Jurkštienė (sekr.) ir tėvas Vaiš- 

-jiiys S. J. (kult, reik.) Dariaus 
-j— Girėno lit. mokykla dėkinga 
-įGage Parko Apylinkės Valdy- 

Gauriliūtė. Rimaibai už pašalpą.
Žukauskaitė. Gracielė Matukai-,

1 auras Senelis ir išdalino 
Ostrauskai- neštas dovanas.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Daiva Mikėnaitė. Gaja P 
tė, Danutė Dragunaitytė. 
na Peteraitytė, Kristina 
vaito, Danui

1 REGISTERED

« NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • -NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

TEL. 925-601 *>

tė Lidija Jonušaitytė, 
, Liubinskas,

tė, Kristina Likanderytė, Gre
gas Karlo ve. Irena Mickutė. 
Nvkštuku tėvas Julius Aviža,

- *■

[Nykštukai: Linas Liubinskas, 
Linas Damašius. Liudas Venc
lovas. Rimas Rekašius, Gied
rius Sodonis, Povilas žilins- ‘ 
kas. Lėlės: Audrvtė Budrvtė, 
Alena Bobelytė, Kristina Pete- 

I raitė, Linda Veleckaitė, Rūta 
• J uody tė, J ūratė Lapinskaitė, 
[Daina Tijūnelytė.

St. Džiugo eilėraštį “Baltoji 
_______ė”, atliko Danutė Juo-

Po sveikinimo atėjo Kalėdų 
visas atsi- 

Tėvų Komite
to pirmininkas Mickus visus 
susirinkusius pakvietė į apati
nę salę pietų. Tuo ir baigėsi 
Kalėdų Eglutės parengimas. 
Tėvas

2735 WEST 71st STREET

909 McHBKRY AVE.

An excellent opportunity with paid 
vacation, hospitalization, and other

excellent opportunity with paid

fine benefits.
Write, wire or call today 

815 — 338-1700 
WOODSTOCK RESIDENCE 135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai.

TF.LEF. 349-0600

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

WOODSTOCK, ILL. 60698Dr. Carnow 
asmenis tu- 
astmą ir ki- 

takų ligas,

A. & L. INSURANCE & REALTY BŪKIM KAIMYNAI!
10 KAMBARIŲ MŪRINIS. 2 vo

nios, 2 virtuvės, 2 mašinų mūro ga
ražas. Naujas gazu šildymas. Puoš
nūs priedai, gražesnis ir patogesnis 
už naujus namus. Arti visko. $28.900.

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. $19,900.

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

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

PIGUS LOTAS dviem butam staty
tą Marquete Parke.

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

WAITRESS
For pvt. club N.W. Side 

Lunches plus 2 or 3 eves, 
per week. Closed Monday.

CaU TED at 
BE 5-0020

NAMŲ MOKESČIAI 
PENSININKAMS

Sulaukę 65 metus amžiaus 
gali gauti namo mokesčių 

sumažinimą
Illinojaus valstybės atstovas 

nuo 27-jo distrikto Chicagoje 
Frank D. Savickas informuoja, 
kad yra valdžios įstaigų paga
minta forma, kuria galės pa
sinaudoti mokesčių mokėtojai, 
kurie turi teisę reikalauti §1.C r ' i

1500 išimties (exemption) nuo

programa. 
parašė ir 
“Kūčių 
buvo: 
žaitė,
Motina 
vas — A. Kivėnas. Dėdė Jonas
— A. Stanislovaitis. Teta Daiva
— M. Jasiūnaitė. Vaikai: Rima 
Macytė, Violeta Matukaitė, Vi
da Neniutė, Dalia Kiudulaitė, 
Audrius Regis, Sabina Kotovai- 
tė, Rasa Kaminskaitė. Du eilė- Karalaite 
raščius gražiai, su įsijautimu jr Silvija Jasinevičiūtė. 
padeklamavo Audrius ir Rimas Snaigių pasaką, paruoštą mo-

kytojos šulaitienės, atliko III 
Giesmę “Sveikas 

Jėzau gimusis”, pagiedojo spe- 
cieliosios klasės mokiniai, pa- 
ruošti mokvtojos E. Kivėnaitės. savo namo Įvertinimo sumos.
Tautinius šokius “Subatėlę”. Tok,os lš’mbes reikalautojas 
šoko V — VI — VII — VIII sk. turl būtl lkl met,i sausio Į 
mokiniai. Šokius paruošė ir!<k arba anksčiau sulaukęs 65 
jiems vadovavo mokytoja Rū-irae*us arnžiaus. 
ta Juškienė. Akordeonais gro-Į. Aplikacijoje 
jo Kivėnas ir A. Modestas. Visi į v. . ..
mokiniai išmokyti muzikos j am^^aus Ir savinin-
mokvtojo Algio Modesto, gra- ^as namo ar rezidencijos, 
žiai padainavo porą dainų. Pro- įrio^e yats ^vena \r kad nėra 
gramos paruošimu rūpinosi ir 

jją pravedė mokytoja Audronė 
jPavilčiūtė. Programai moki
nius ruošė skyrių mokytojai su 
į tėvų talka.
j Programais pasibaigus, Ga- 
ge Parko Apylinkės pirminin
kas Gečas pasveikino m ©ki

lnius ir visus susirinkusius. Ta 
pačia proga įteikė mokyklos 
vedėjui J. Plačui 500 dol. čekį 
mokyklos išlaikymui, šios mo
kyklos išlaikymas brangiai kai
nuoja, nes reikia mokėti aukštą 
nuomą už patalpas. Gage Par-

Viktorai.
Toliau sekė antroji vaizdelio sk. mokiniai 

dalis “Sapnas”. Linksmoji vaiz
delio dalis, primenanti kalėdi
nes nuotaikas. Dalyvavo Snai
gės: Vita Gauriliūtė, Julija 
Gotceitaitė, Rita Ostrauskaitė, 
Vida Skirpstūnaitė, Rasa Tiju- 
nelytė, Viktutė Venclovaitė, 
Elena Žukauskaitė. Kiškiai:

SECRETARY W.
SHORTHAND &

DICTAPHONE EXP.
Regional sales office of major

publishing Cd.
782-1400

as

Tokios išimties reikalautojas

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS 
bendrai namų ruošai. Atvažiuoti 5 
dienas savaitėje. Pastovus darbas. 4 
vaikai, 3 mokyklos amžiaus, 14-10-7. ir 
4 metu. Aukščiausia alga tinkamam 
asmeniui. Susikalbėti angliškai. Ge
ras susisiekimas Park Ridge apylin
kėje. Tel. 692-2854 po 6 vai. vak.

Federaliniu ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

5= S T A T E

r PUBLIC 
informacijos

K

Parašu paliudijimas 
N O T A R 

Draudime
INSURANCE

ŠIMAITIS REALT 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

gra-; ku' CT A “nebenori” 50 centų?

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3 - 8775
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobiliu draudimai.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

YOU

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

trankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

-.j- x---------o.-------------------- - -------- ---------------

•ri reikalavęs išimties (exemption) 
•J nuo kitos kokios nuosavybės 

- [Illinojuje.
Namo savininkas savo apli

kaciją pasirašo, nurodydamas 
savo adresą ir savo parašą duo
da notarui patvirtinti.

Kai patikrinimų taryba (Bo
ard of Review) arba apeliacijų 
taryba (Board of Appeals) 
aplikaciją patvirtina, t_ .
tvirtinimas dar turi būti patvir-jpagalb^ ls gubernatoriaus Ogil- 
tintas Local Government Af- Vie’ valstijos legislatūros ar iš 
fairs naujojo State Departa- kuri° klto valdiško šaltinio, 
mento. ir tik tuomet Apskrities Kai kunve Politikieriai tyčia 
klerkas galės nuo nuosavybės nori Pavažiavimo tikėtą pakel- 
įvertinimo sumos nutraukti b lkl 50 centP kad tuo būdu su‘ 
tuos penkiolika šimtų doleriu, kelus važinėtojų tarpe krizę, 
ir tą suma nutraukęs apdėti kuri Perstų legislating ar 
mokesti Įkuria kitą valdžios instituciją

Tuo tarpu, 
visi turintieji teisę Į minėtą iš-Į 
imti namu savininkai tegul ne- 
delsdami kreipiasi į Apskrities 
asesoriaus P. J. Cullertono ofi
są telefonu 321 — 5338 arba te
rašo raštu jo ofisui adresu: 
P. J. Cullerton. Cook County’ 
Assessor, Room 325. , County 
Building, Chicago. Ill. 60602. ’

Praeitą savaitgalį pusiau ofi
cialiai buvo paskelbta, kad au
tobusams važmos pakėlimą iki 
50 centų, kas turėjo jau būti 
padaryta nuo šio vasario 1 die
nos, galima esą skaityti atidė
tu neribotam laikui. CTA pir
mininkas George DeMent ir ki
ti CTA tarybos nariai turį vil- 

la itį, kad naujo pakilimo bus ga
las pa-lIima išvengti’ “gal būt” gaunant

sako Savickas, nubalsuoti subsidijai reikalin
gas sumas. Vienas toks šaltinis 

Į esąs tai dalį mokesčių nuo mo
toru kuro (gazolino) pervesti 
CTA.

Chicagos CTA tebesirengiant 
kelti. Kansas City, Mo. jau pa
kėlė 50 centų mokestį už pava
žiavimą autobusu. Vadinas, 
Kansas City “subytino” Chica
go City...o /o

Paid quoterly on 
regular Savings

Savings Insured to

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

---

Per annum on 
Investment bonus 

$20,000.

j

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MAR&UETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St., ChiMgo, III. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja
mu prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskovich ir Zaporozee.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Dangaus šviesa prieš 
patamsių piktadarius

Kada nors, tik dar negreit. 
Chicagoje ir kituose didmies
čiuose kriminalas išnyks pats 
per save kaip nebepraktiškas, 
kadangi piktadariams nebebus 
kur pasislėpti.

Kaip Daily News mokslinis 
redaktorius Arthur Snyder ra
šo, iš satelitų prožektoriais že
mėn metama šviesa galės mies
tus apšviesti 7 kartus šviesiau,

tik-

Komisija teisėjų 
elgsenai prižiūrėti

Kalifornijoje veikia tam 
ra komisija, sudaryta iš pen
kių teisėjų, dviejų advokatų ir 
dviejų šiaip piliečių, kurios pa
reiga yra tirti savo valstijos tei
sėjų kvalifikacijas ir sekti jų 
elgseną. Apie tą komisiją ir 
jos veiklą jos sekretorius Jack 
Frankel padarė pranešimą Il
linojaus teisininkų sąjungai 
(Bar Association). Ta komisi
ja konfidencialiai ištiria gau
namus prieš teisėjus skundus 
ir juos perteikia Aukščiausiam 
teismui, kurs turi galią imtis
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TYPIST — IBM
$2.90 per hour plus. Must type 65 
words per minute. Accurate & neat 
for small print shop. General typing 
and some reception work. Expanding 
in- the MTST computer field. Excel

lent benefits.
555 W; WASHINGTON 

Call 782-2116

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dvdžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
draudą, veikia notariatas.

ORDER TYPIST

hospitalization and Life insu- 
Good transportation. Plea

sant working conditions.
. STANSI SCIENTIFIC CO.

1231 No. HONORS 
772-3100

Paid 
ranee.

OFFICE WORK — light typing — 
Oosting, etc. Small office of mfg. firm. 
Some light assembling work occasio

nally. Permanent position in 
VILLA PARK.

RLR MANUFACTURING CO 
325 W. STONE RD., 
VILLA PARK ILL.

Tel. 2794770

PERSONAL
Asmeny Ieško

DIRBANTI MOTERIS ieško asmens 
kartu gyventi 4 kambariu bute. 

Skambinti tel. 254-8672.

disciplinarinės akcijos.
Kaip pranešėjas Frankel 

tvirtina, komisijos žygiai pa
sirodę efektingi, nors iš 155 
skundų prieš 1,050 Kalifornijos 
teisėjų mažiau kaip 3% buvę 
tikrai rimti.

Penkiolika kitų valstijų įsi
vedė šią Kalifornijos sistemą.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
265R WEST 59th' STREET 

PRospect 8-5454

S-T-R-E-T-C-H YOUR hi

3Z23X HSECall: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

GA 4-8654

: .State ržHTž Mutual - |

LEO'S SINCLAIR SERVICE
Leonas Franckus, Sav.

Stabdžiai, sankabos, transmisijos — 
(Standartinės ir Automatinės) 

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

TeL- PR 4-9533
✓

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES 
Pardavimu ir Taisymu 

2646 WEST 69th STREET 
ToL: REpublk 7-1941

Brangenybes, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

*237 WEST 63rd ST„ CHICAGO 
Telef. 434-4660

Katalikiškos mokyklos 
planuoja demonstraciją 
Chicagos arkidiocezijos ka

talikiškų mokyklų superinten
dentas prel. Robet Clark pra
nešė, kad sekmadienį, kovo 1 
d. katalikiškos mokyklos Illi- 
nojuje ruošia savotišką pusės 
dienos demonstraciją tikslu 
palenkti Illinojaus seimą (ge
neralinę asamblėją), kad su
teiktu valstybinę pašalpą. De
monstracijos šūkis būsiąs “Atei- senatoriai ir jiems bus demon
kite ir pažiūrėkite, ką mes jums struojemos pamokos iš mokslų, 
turime pasiūlyti”. į mokyklas matematikos ir kitų dalykų.

AMERICAN 
TRAVEL SERVICE

WALTER RASK, prezidentu 
9727 So. WESTERN AVE., 

Chicapo, HL 60643. Tol. 23S-97S7 
Pardavinėjame lėktuvu, laivą, trau
kiniu bilietus ir paruošiame kelionių 
dokumentus t visus pasaulio kraštus. 
Pildome aplikacijas tiems, kurie atei
nančiais metais norėtą porą mėnesią 

praleisti Lietuvoje pas gimines.

bus kviečiami valst atstovai ir— —

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietvhės prašy
mai. income tax ir Įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

5V> KAMB..
3 MIEGAMŲJŲ.

15 metu senumo mūro bungalow, arti 
72-ros ir Richmond Ave.

Sžraoo.
Tel. PR 8-2236

MŪRINIS 5 KAMB. BUNGALOW 
su 2 :mie?.. apšildomu porčium ir na- 
iamorn rūsy, arii R5-tns ir Kedzie Ave. 

$99.500
Tel. PR 8-2236

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Stafvba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Treneriu naujus ir n^rstatau senus vi
su rfišiu namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stosiu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Austo’stovimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vanadžius sutaisome arba 
nauins įdedame.

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




