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ivmuDiLIŲ PRAMONĖ

DETROITAS. — šiais metais Amerikoje pranašaujamas eko- 
nis atoslūgis. Detroite šiais metais jau buvo pagaminta 830,- 
saujų automobilių, kas yra 31% mažiau už pernykščių metų 
ūkotarpį. Trys didieji automobilių gamintojai atleido iš 
o apie 20,060 darbininkų, pusė jų — Chryslerio bendrovė, 
šie metai nėra tokie blogi kaip 1960 metai, kada buvo atleisti 

oi darbininkai, vis dėlto, atleidimai vis didėja. Atsilieps į be- 
į skaičių ir vyriausybės užsakymų sumažėjimas erdvės ir 
bos reikalams. Bus statoma mažiau lėktuvų ir gaminama 
au ginklų.

• j. ....... .. i' ■»« i "»
įerikos mokėjimų balanso 
tas pernai siekė beveik 7 
nūs dolerių, čia įeina visos 
aio išlaidos: importas, ka- 

išlaidos, užsienio valsty- 
parama, turizmas, pasko- 
kapitalo investavimas.

tomobilių gamybos suma- 
as ir darbininkų atleidimai 
tsiliepti į šių metų darbo 
ir bendrovių derybas. U. 
unija savo laikraštyje jau

Ibė, kad bus reikalaujama 
algos padidinimų. Be to, 
numato reikalauti auto

jo atlyginimo pakėlimo, 
: pragyvenimo kainoms, 
ovės žada kovoti prieš dar- 
ų pensijų pakėlimą iki 500 
tėnesiui. Unija sako, kad 
tinkas, išdirbęs 30 metų 
obilių pramonėje, turi iš- 
tensiją, nežiūrint kiek jam 
nžiaus.
šių reikalavimų unija no- 
ti šeimos dantų sveikatos 
mą, atostogų algų prie- 
tlyginimą atleistiems dar- 
ams' nors jie tebūtų iš- 
mažiau vienerių metų ir 
bės įsigyti įmonių akci-

VIENTIANE. — šiaurės Viet
namo daliniai su tankais puolė 
Laose vyriausybės laikomas po
zicijas. Karas Laose ėmė plėstis 
ir Amerikos didieji bombonešiai 
jau trys dienos nebombardavo 
Vietnamo komunistų, sutrauk
dami visas jėgas Laoso komu
nistų puolimui sustabdyti.

NEW YORKAS. — Buvęs 
prez. Kennedy patarėjas ir Ken- 
nedžių šeimos draugas Theodore 
Sorensen paskelbė, kad jis kan
didatuos į senatoriaus vietą kaip 
demokratas iš New Yorko. Da
bar senatorium yra Charles Goo
dell.

KOMISIJA
ČIKAGA. — Septynių agitatorių teismas baigėsi, jur 

sijai paskelbus savo sprendimą. Du kaltinamieji John F 
Lee Weiner buvo išteisinti. Jiedu gavo nedideles bausmes 
mo paniekinimą ir iš visų kaltinamųjų geriausiai laikėsi 
Kitiems penkiems komisija pripažino kaltę - peržengimą 
sienų, atvykimą į Čikagą demokratų konvencijos metu 
vavimą riaušėse. Kaltinamieji tačiau esą nekalti “sąmok: 
riaušes”, nes jury nuomone, tas teisme nebuvo įrodyta. Di> 
bausmė už pripažintas kaltes gali būti penkeri metai. J 
buvusi rasta “sąmokslo” kaltė, bausmė galėtų būti dar 
metai. Kaltinamieji visi sveikino du išteisintus draugus, 
katas, išgirdęs sprendimą, apsiverkė.

BONOS VYRIAUSYBĖ VEDA DERI 
IŠ SYK SU 3 KOMUNISTŲ REŽI1

BONA. — Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas sut 
žiuoti į Rytų Berlyną susitikti su premjeru Stophu, nors š 
laiške ir pabrėžė, kad santykius sunormalinti galima til 
pripažįstant Rytų Vokietiją. Kancleris Brandtas gavo 
mą iš savo kabineto ir iš trijų vakarų sąjungininkų. Jis 
į Berlyną kovo pradžioje, nes dvi komunistų režimo pas 
datos Brandtui buvo nepatogios. Ateities derybos ir susi 
priklausys nuo šio pirmojo pasimatymo.

Vasario 19 sueina 25 metai kai Amerikos marinai puolė japonu laikomą iwo Jima salą. Ji buvo užimta po 36 
dieny sunki y kovu. Abi pusės turėjo sunkiy nuostoliu. sveikatos draudimo

irovės, besiruošdamos kie- 
eryboms, tvirtina, kad vi
jimai turi priklausyti nuo 
inkų produkcijos pakėli
mo metu darbo drausmė 
žėma, daug praleidžiama 
dienų, kai kuriose imo- 
amyba net sumažėjusi, 
vių pelnai sumažėję.

ŽENEVA. — Nusiginklavimo 
konferencijoje Amerikos dele
gacija pasiūlė uždrausti gamin
ti biologinius ginklus.

SAN FRANCISCO. — Kali
fornijoje pagausėjo išsišokimų 
prieš policiją. San Francisco vie
noje nuovadoje sprogo bomba, 
sunkiai sužeisdama pęlicijos ser
žantą, kuris jau apako. Berkeley 
jauni chuliganai daužė krautu
vių langus.

ST. PETERSBURGH. — Flo
ridoje .stiprūs vėjai ir didelės 
bangos išblaškė ant vandens su
sidariusį alyvos klodą' kuris ap
teršė pakraščių smėlį.

MASKVA. — Du baptistų 
sektos kunigai sovietų teismo 
Minske nubausti po penkis me
tus kalėjimo už religinių įstaty
mų

N'AI. — Izraelio ambasa- 
Graikijoje Įteikė vyriau- 
irotestą dėl teismo, kur 
arstoma dviejų arabų by
rėjimo neribotam laikui, 
oai kaltinami žmogžudys- 
1968 m. gruodžio mėn. 

.tėnų aerodrome Izraelio 
Į lėktuvą kuriame žu- 
ilio pilietis.
įas atidėtas, nes iš 18 pa- 
liudininku net 12 neat- 
'rys graikai per tą laiką 
o Į Kanadą. Trys ara- 
inia kur gyvena Lebane 
ine.
is savo proteste sako, 
s teismo atidėliojimas ir 
lųjų nebaudimas gali 
i duoti paskatinimą daž- 
ilti keleivinius Izraelio

pažeidimą.

JAPONIJA NEKEIS SAVO POLITIKOS 
KOMUNISTINES KINIJOS ATŽVILGIU

TOKIJO. — Japonijos premjeras Šato pareiškė parlamente, 
kad vyriausybė artimoje ateityje nenumato daryti didesnių pakei- 

,timų savo politikoje komunistinės Kinijos atžvilgiu. Opozicijos 
nariai parlamente kaltina vyriausybę, kad ji nesistengia pagerinti 
ryšių su Kinija. Spaudimas jaučiamas ir iš biznierių, kurie norėtų 
Kinijoje turėti daugiau rinkų. Japonija iki šiol stengėsi “nemaišy
ti politinių reikalų su ekonominiais”. Japonijos ryšiai su Kinija 
yra daug glaudesni, negu Amerikos ryšiai su Pekinu. Japonų žur
nalistai ir prekybininkai važinėja į Pekiną. Trys korespondentai 
nuolat gyvena Kinijoje. Keturi kinai žurnalistai gyvena Japoni
joje.

Vasario 27 d. į Pekiną važiuo
ja buvęs Japonijos ministeris ir 
šiuo metu neoficialus atstovas 
prekybos ryšiams Yoshimi Fu- 
rui. Jis bandys susitarti su Pe
kino vyriausybe dėl prekybos iš
plėtimo.

Kinija perka iš Japonijos šiais 
metais 1.2 milijonus tonų plieno, 
pagal anksčiau sudarytą sutar
tį. Paskutiniu metu Kinija pa
reiškė norą gauti dar 500,000 
tonų plieno, šis pageidavimas 
atsirado dėl Kinijos pasiruošimo

apgynė savo garbę
LONDONAS— Britų teismas 

priteisė jūrų kapitonui ieškinį 
— 96,000 dolerių už jo garbės 
pažeminimą. Kaltinamieji bu
vo rašytojas David Irving ir jo 
knygą — “Konvojaus PQ 17 su
naikinimas” — išleidusi leidyk
la.

Kinija siekia gauti Japonijoje

kreditų Kinijai nedavė. Kini j o-

Kitas klausimas, dėl kurio Ki-

BAL HARBOUR. — Ameri
kos darbo unijų federacijos AFL- 
CIO vykdomoji taryba pranešė, 

valstybinio 
> įvedimą

Padidėjo narkotiku
w \ kad ji stipriai rems '5 

suėmimai New Yorke, “je “° ,ak<. M
XTTDA'IT VADTZ A C ----- 1 4-visi amerikiečiai, nežiūrint jų 

pajamų ar amžiaus turi teisę į 
sveikatos patarnavimui“---^.

Federacijos 35 asmenį] taryba 
jog šių dienų medicinos

NEW YORKAS. — Policijos 
departamentas- New Yorke per
nai sustiprino kovą su -narkoti
kų pardavinėtojais ir jų varto
tojais. Kartu narkotikų varto- sako- •• “■ ” •
jimas padidėjo ir todėl pernai technologija su savo 20 šimtme- 
suėmimų skaičius buvo net: 
56.8% didesnis už 1968 metų.

New Yorko policija suėmė iš 
viso 35,178 narkotikų nusikaltė
lius. Padidėjo nepilnamečių su
ėmimai. Vaikų iki 16 metų per 
metus buvo suimta 1,150, kas 
yra 50% daugiau už 1968 m.

Per mėnesį narkotikų biuras 
išaiškina 15-20 heroino “fabri-

čio laimėjimais vis dar surakin
ta 18-to šimtmečio patarnavimui 

’ sistema, šios krizės simptomai 
’ esą nesąžiningi kainų kėlimai, 
daktarų trūkumas, kur jie rei
kalingi, neproduktyvus medici
nos personalo paskirstymas.

Unijų taryba pritarė Michi- 
I gano atstovės kongrese Martha 
! Grifftihs pasiūlytam Įstatymo 

. • projektui. Valstybinis sveikatos 
kų”, kurie skirsto miltelius Į draudimas būtu apmokamas dar- 
mažas dozes ir jas pakuoja. Bu- bininku (1 %),‘darbdavių (3%) 
vo atimta iš narkotikų pardavė- jr vyriausybės (3%). 
jų 322.43 svarai heroino, kurio 
uncija kainuoja juodoje rinkoje i prezidentas Washingtone pareiš- 
27,000 dol. Heroino pardavėjai (kė> kad Amerika turės valsty-

Amerikos Ligoniniu sąjungos

uždirbą iki 700 dolerių per die
ną.

elio biudžetas
ŽALĖ. — Izraelio par- 
3 pradėjo svarstyti fi- 
linisterio Pinhas Sapir 
tą naują biudžetą, ku- 
ikeliami gyventojų mo- 
r numatomos naujos iš- 
mybos reikalams.
•tas yra 20% didesnis 
ykštį. Gynybos reika- 
riama 1.1 bilijonas iš 
.8 bil. biudžeto. Preky- 
ntą reikės padengti iš 
ir pasaulio žydų aukų.
atsargos nesiekia 400

MASKVA. — žinomas britų 
šnipas George Blake, kuris už i karui ir dėl plieno trūkumo Eu- 
žinių: teikimą sovietams buvo ropos rinkose.
Britanijoje nuteistas ir 1966 me
tais pabėgo iš kalėjimo skelbia i kreditų dar didesniems užpirki- 
sovietų spaudoje savo atsimini- \ mams. Tačiau Japonijos vyriau- 
mus. Jo didžiausias pasitarna- i sybė, nemažai spaudžiama ir For- 
vimas sovietams buvo Berlyno mozos valdžios, ' iki šiol tokių 
tunelio išdavimas.

Tunelis Berlyne ėjo iš vakarų je valdžios propaganda dažnai 
į rytus, juo naudojosi vakarų Į dėlto puola Japonijos vyriausy; 
šnipai, kurie 1955 metais su- bę. Kinijai padeda ir japonų 
gebėjo prisijungti savo telefo- opozicija namie, 
nūs prie sovietų kariuomenės
vyriausio štabo Vokietijoje te-Įnija nepatenkinta, yra japonų 
lefono linijos, kuri jungė Berly-1 balsavimas Jungtinėse Tautose, 
ną su Maskva, šią liniją ir tu- i čia Japonija visada balsuoja kar- 
nelį su šnipo Blake pagalba so- tu su Amerika prieš Kinijos pri
rietai išaiškino 1956 m. balan- ėmimą į Jungtines Tautas, 
džio 22 d.

Už patarnavimus sovietams i 
Blake yra gavęs Lenino Ordiną 
ir Raudonosios Vėliavos Ordiną.

JERUZALĖ. — Izraelio prem
jere Goldą Meir pareiškė parla
mente, kad Nasseris kaltas dėl 
Izraelio lėktuvų puolimų prie 

milijonų dolerių ir jos mažėja, j Kairo. Ji apgailestavo civilių au- 
maždaug, po vieną milijoną kas- j kas, tačiau karčiai nusistebėjo, 
dien. : kad pasaulis neišsigąsta, kai ara-

Ministeris pareiškė parlamen-; bai sprogdina Izraelio universi- 
tui, kad teks atidėti kelių sta- tetus ar turgavietes, kai jie ap- 
tybą, vandens projektus, pašto šaudo taikius Izraelio ūkius. Pa
ir telefono sistemos reformas, saulis protestuoja tik tada, kai 
Ekonominė kova irgi esanti ko- arabai nukenčia, — pareiškė 
va už išlikimą. ! premjerė.

Knygos autorius aprašė iš Bri
tanijos į Murmanską, Sovietų 
Sąjungoj, plaukusį 33 prekinių 
laivų konvojų. Jį lydėjo karo lai
vai, vadovaujami kapitono John 
Broome, dabar 68 metų. Tas 
konvojus 1942 liepos mėn. gabe
no sovietams ginklus, tai jau 
buvo 17-tas panašus konvo
jus.

Istorija rodo, kad vokiečių po
vandeniniai laivai ir lėktuvai nu
skandino 22 to konvojaus laivus, 
žuvo 153 jūreiviai. Minėtoj kny
goj sakoma, kad karo laivų pa
lyda pasitraukė iš pozicijos, kon
vojaus negynė, palydos vadas 
buvęs nerūpestingas, netikęs sa
vo pareigoms.

Kapitonas Broome teisme įro
dė, kad jis gavo iš admiraliteto 
įsakymą pasitraukti iš konvo
jaus ir jį išsklaidyti, nes apy
linkėse pasirodęs vokiečių sun
kusis kreiseris "Tirpitz”. Bri
tų admiralitetas pasiuntė karo 
laivus pasitikti “Tirpitzo”, o tuo 
metu konvojų puolė povandeni
niai vokiečių laivai. Knygos lei
dyklai teks sumokėti ir teismo 
išlaidas — 75,000 dol.

sovietų parodoje
WASHINGTONAS. — Sovie

tai yra atsiuntę į Ameriką savo 
fotografijos parodą, kuri buvo 
atidaryta vakar. Paroda bus iš
statyta šešiuose Amerikos mies
tuose. Ją jau apžiūrėjo laikraš
čių atstovai.

“New York Times” vakar įsi
dėjo tos parodos aprašymą ir 
dvi fotografijas, kurios abi yra 
padarytos lietuvių: Vitalijaus 
Butyrino ir Vytauto Liutkaus. 
Pastaroji rodo saulės apšviestą 
namelį, ant kurio sienų kaba ke
liolika virtinių džiovintų grybų, 
o atidarytame lange padžiauti 
merginos apatinukai. Tai esąs 
pavyzdys naujos krypties sovie
tų fotografijoje.

Nežiūrint naujenybių, paro
doje vis dar gausu Lenino por
tretų, traktorių ir kitokių “he- 
roiško socialistinio 
pavyzdžių. Išstatyta 
tografijų, virš 400 
daugiausia mėgėjų.

realizmo” 
1,200 fo- 
autorių,

binj sveikatos draudimą už 3 ar 
6 metų. Nauja sistema pasida
rys tobula tik per kokius 10 me
tų, tačiau ji teiks geresnius pa
tarnavimus ir už mažiau pinigų, 
negu dabar.

Jau yra pasiūlytos 7 progra
mos, kaip suvalstybinti sveika
tos patarnavimus Amerikoje. 
Savo planą yra pasiūliusi ir A MA 
— gydytojų sąjunga, tradicinė 
visokių valdžios priežiūros me
dicinai planų priešininkė.

Žiauri žmogžudystė
FORT BRAGG.. — šiaurinės 

Karolinos kariuomenės bazėje į 
medicinos gydytojo kapitono 
MacDonald butą įsibrovė keturi 
hipiai ir puolė peiliais 26 metų 
kapitoną ir jo šeimą. Pats ka
pitonas liko gyvas, nors sunkiai 
sužeistas peilio smūgiais į vidu
rius, tačiau jo šeima, 26 metų 
žmona, laukianti kūdikio, šešių 
metų duktė ir 2 metų duktė bu
vo nužudyti.

Policija, gavusi iš kapitono 
hipių aprašymą, ieško šviesia
plaukės merginos, dviejų baltų 
jaunų vyrų ir vieno negro. Mer
gina per visą 10 minučių, kiek 
truko šeimos nužudymas, laikė

Iš Maskvos i Boną 
specialus kanclerio pasii 
Egon Bahr. Jis penkis 
buvo susitikęs su užšier 
kalų ministeriu Gromyko, 
tojai pabrėžia paties .Gi 
dalyvavimą derybose, ka 
vietų derybos su Kinija, si 
rika yra vedamos mažesi 
sienio reikalų ministerijt 
nautojų.

Egon Bahr pareiškė, ka 
Stomos visos problemos, 
sios su atsisakymu naudot 
tą. Užsienio reikalų mir 
Walter Scheel neseniai ' 
kė, kad sovietai aiškiai no 
mingai užbaigti pradėtus 
tarimus su Vokietija.

Vokietijos ’derybos su 
tais ir dabar sutartas pasi 
mas su Rytų Vokietijos pi 
ru, o taip pat derybos su 1 
ja yra Brandto politikos 
Europoje vaisiai. Jis tą 
ką bandė vesti būdamas d 
sienio reikalų ministeriu K 
gėrio vyriausybėje.

V. Vokietijos santykiuo 
Lenkija didelį vaidmenį vi 
ir Vatikanas. Jis, nežiūrėt 
Lenkijos vyskupų ir kart 
Vyšinskio spaudimo, iki šit 
cialiai nepriskyrė buvusių A 
tijos diecezijų Lenkijos b 
čiai. Buvusiose Vokieti j o 
mėse yra didelės Gdansko i 
cigo), Wroclawo (Breslai 
dar trys vyskupijos. Nors 
tiškai jas valdo lenkų kat 
administracija, tačiau jos 
muo Vatikano laikomas 
nu. Paskutiniame Vatikan 
dinyje “Annuario Pontii 
penkios Lenkijos vyskupijos 
skiriamos vokiečių katalikų 
nyčiai, su pastaba, kad jų 
tusas yra laikinas iki taikos 
ferencijos.

policija suėmė tris ginklu 
arabus, kurie bandė patel 
Jugoslavijos keleivinį lėktų

MANILA. — Naujos dem 
tracijos prasidėjo Filipini 
Studentai protestuoja prieš 
džios korupciją ir fašistinius 
licijos metodus.

rankoje degančią žvakę ir 
kė: “Kill the pigs”.

Kapitonas -MacDonald ne. 
joja, kad visi keturi žmo; 
džiai buvo prisiriję narkot 
žmogžudystė labai panaši Į 
lifornijos žmogžudystę, kur ž 
aktorė Sharon Tate.



DETROITO LIETUVIU BENDRUOMENĖJE
Sis sekmad ionis Lietuviu Fondo sekmadienis

Jam ruoštasi buvo labai ilgai i kurie apie LF mažiau žino. Vie-j 
ir labai kruopščiai. Spaudoj apie .nas iš dviejų kalbėtojų (neišsi-! 
ji buvo rašyta daugelį kartų. Ke- Į gąskite, jie kalbės tik po kelias į 
turius kartus buvo kalbėta per; ar keliolika minučių) bus LF 
radiją. Prie bažnyčių durų buvo ' Tarybos pirmininkas, svetys iš Į 

r trumpas pra- • Čikagos dr. Gediminas Palukas.

Po pietų, prieš paduodant ka- j 
vą, operos solistė Roma Mastie- i 
nė, Alvydo Vasaičio pianinu pa- \ 

kurių tik adresai 1Lliftuvišk^_ daį^ į

| talį. Apie visa tai jau čia esu 
i rašęs keletą kartų.

Tikiuosi, kad šį sekmadienį 
pasi

dalinti lapeliai 
nešimas tilpo parapijų biulete-s 
niuose. Keli šimtai žmonių bu- 

o pašaukti telefonu. Visi, visi, 
iačiose Detroito apylinkėse gy-

mums pateko, buvo pakalbinti | ‘“'V“’“"“'4 “iVt 
r pakviesti.

Dabar jis čia, rytoj ar poryt
žiūrint, kada šios eilutės jū-

lems

), tas sekmadienis. LiefcuviU namuose tikrai
matysime.

Delegacija pas
Detroito merą

Vasario 13 d. mažas būrelis

unuu
,ts pi

Filipinų policija lazdomis išvaikė studenty demonstraciją prieš prezidentą Marcos. Studentai 
bandė pasislėpti autobuse račiau visi nesutilpo. •

nį Detroite daugelis sekėme { 
su dideliu dėmesiu.

,o bertas Selenis ek-

ilio ir kad čia 
jaunuoliai jam

i kairės yra 
ėjo, jog tai 

fotografo, 
o Gaižučio

ėkmadienis, vasario 22-roji. 
' ietuvių Fondo sekmadienis De-Į 
troite, sutapęs su Washingtonoj 
gimtadieniu.

Ką gi begaliu jo išvakarėse pa-:
sakyti? Tiktai: laukiame jūsų! lietuvių buvome Detroito miesto 
v isų, kurie, pakalbinti, pasakė rotušėje. Tai Dloco vadovybės 
“taip”. Ir visų tų, kuri dar neži- pasiųsta delegacija pas merą, 
nojote, svyravote, nebuvote ap- i kad su ceremonijomis atsiimtų 
sisprendę. Vietos užteks visiem, j jo (mero) paruoštą proklamaci- 
Laisto bus paruošta su kaupu, ją Vasario šešioliktosios proga. 
l.oEstis balsas vienodai gražiai 
skamba ne tik šimtui, bet ir pen
kiems šimtams.

Dar kartą primenu, jog pie
tūs prasidės 12:30 vidudienį,

Kadangi pas Detroito merą bu
vau kartą, tai, šalia sausų faktų, 
rašiniui duosiu ir truputį krau
jo.

Buvo sutarta 9:30 vai. ryte.
Lietuvių namų didžiojoje salėje. Gal užtai, kad penktadienis ir 
Pietų metu bus pagerbti dabar- trylikta, meras su mumis susi- 
tiniai Lietuvių Fondo nariai ir į tiko lygiai 13 minučių pavėla
vus priminti LF tikslai tiems, ■ vęs...

£

Gličia nd bavings aptar 
nauja taupymo ir pamų 
paikųjų reikaiub visu£> mū 
su apylinkės Dėkojama 
Jums už mums parodyta 
past ūkėjimą Mes nore 
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

Į priėmimų kambarį mus įve- džiausią tik ką išėjusio mero ( o kelių pasų su visais, jis pa
de nepaprasto, tiesiog varžančio kritikė, “šukuotoją”. Į noro nusitraukti tik su abiem
ir bauginančio mandagumo, vi-. Ro^n pasirodė ■ rauliniais rūbais dėvinčiom mer-
dutimo agio, rusvu kost.umu ap- t , mes vjsi liovėmės kas | gytan. Kaip kur kas sėdėjo ar 
sirengęs apie 40 metų vyras <;1 kyo na0 kuieči | stovėjo, pamatysite nuotrauka-
mums pristatęs kaip Howard ... -7 . >. h*T ,< • x • u pakilę, sustojome. Jis gali būtiLancure. Matomai, tai buvo pro- . r . o_/kx i > x x o t- d- x i netoli 6 pedu ir apie 220 svarų,tokolo sefas? Jis busu tarpe su- XT . . . * .. ; . .., . . . , . . / .j Nepaisant jo isonmo flegmatis-kiojosi, daugiausia kalbėdama- . , ...

v " i t/HTttA onrn’HTrt taLfia onftA

sis su delegacijos pirmininku.
Mero kabinetas randasi rotu- susitvarkyti su širdimi, kai mė

sės 11-tam aukšte, su langais į ru keletą metų pabus. Mr. How- 
pi etus. Kas Detroito vidurmies- į ar(j Lancure jam pristatė mūsų 
tį žinote, tai įsivaizduojate, koks į delegacijos vadovą Rimą Su- 
reginys į pietus nuo Jefferson'kauską_ jaunas, "elegantiškas

teisių studentas (mokslus bai- pusės mylios). Jei jūs negalė- 
gia už poros mėnesių), merą su-1 site, sakė R. Bukauskas, tai mie- 
pažindino su kitais delegacijos Į lai kviečiame bet kurį jūsų šei- 
nariais. Pirmiausia su narėmis, i mos narį. Mr. Gribbs pažadėjo 
į kurias tuojau mero akys nu- pasistengti.
krypo, nes dvi šešiolikmetės mer
gaitės buvo tikrai pilnai “lietu- ( 
viškai uniformuotos” — su tau-i , . ,. ,tuvių diena Detroite. Kadangi 

Lithuanian power rotušės langų 
neišdaužė, tai Detroit News dien
raštis ir Michigan Catholic sa
vaitraštis ta proga teparašė tik 
po keliolika eilučių.

‘ kūmo, savitvardos, tokio sudė
jimo vyrui, manau, bus sunku

j j e. Beje, fotografijai besirikiuo
jant, Mr. Gribbs pasigyrė esąs 
lenkų tautybės, ką mes jau visi 
gerai iš anksčiau žinojome.

Audiencija užtruko apie de
šimtį minučių. Ai, būčiau pa
miršęs. Po fotografavimosi Ri
mas Bukauskas merą pakvietė 
atsilankyti ir į minėjimą Mercy 
kolegijoje (jis ten gyvena tik už

Apie Vasario 16-sios 
minėjimą — atskirai

Vasario šešioliktoji Detroite 
vo iškilmingai paminėta va-

Į sario 15. Šį įvykį aprašysiu at- 
e buvo antras iš kairės, vie- į skiru reDortažu> ne Detroito ži- 
telis vyras tarp trijų mergai- Į njų skyriuje.

Po jo pavarde buvo užra- į
“Captain”. Saline atstovą-! 

vo dvi mergaitės ir du berniu- Į 
i kai.

Klausinėjami apie sportą, po
litiką, geografiją, istoriją, be-j 

! rods chemiją, ir eilę kitų daly- : 
į kų, visą laiką iniciatyvą grei
tiems, tiksliems atsakymams ro
dė R. Selenio grupė — pats mū
sų tautietis, ir dvi mergaitės. 
Tai ir laimėjo jie prieš Saline 
grupę didžiausia persvara: 295 
taškais prieš 60. Visi varžybų 
dalyviai gausią po didįjį Webs- 
terį kiekvienas individualiai, ir 
po tokį patį žodyną jie uždirbo 
savo mokyklų bibliotekoms.

Lietuvio veidas 
muzikantą nuotraukoje
Apie šitą turėjau parašyti tuoj 

po naujų metų, bet buvau pa
metęs reikiamą iškarpą ir tik 
šiandien netikėtai suradau.

Detroit News dienraščio 1969 
m. gruodžio 28 d. laidoj, “Enter
tainment & Travel” skyriuje, bu
vo didelis Ritchie Yorke straips
nis, pavadintas “A rock Boom”, 
kur buvo aprašomos kelios rock- 
n-roll muzikantų grupės. Gi 
iliustracijai buvo įdėta didelė 
(dvigubo atvirutės formato) 
nuotrauka su Detroito “rock” 
muzikantų grupė, apie kurią 
straipsnyje nėra- nei žodžio. Po 
nuotrauka paaiškinta, jog De
troitas yra dalis viso tos rūšies

, i v 1KNO

i 
MS

Ann Roth, viena geriausiu Broadway 
teatru kostiumu kūrėja, yra savo dar
bu labai patenkinta. Ji pažįsta daug 

garsiu dainininkių ir aktorių.

Avenue ? Taigi, taigi: Detroi-' 
to upė, Windsoras, aukštyn li
pančios Kanados Ontario lau
kų platumos..." Detroito dango
raižiai ir lūšnynai, parkai ir nuo
dingi fabrikų dūmai iš ten jam 
nematomi.

Minimas kambarys, kuriame 
mus priėmė, neturi langų. Bet 
labai erdvus, gerai apšviestas 
labai aukštai lubos. Jei nesu
klydau, tai visą grindų plotą 
dengiąs kilimas švelnokai mėly
nas ir labai švarus. Keletas oda 
muštų kušečių pakraščiais. Va
karinėje kambario daly — mil
žiniškas ovalinės formos stalas, i selkaitė. Ji ant tautinės lieme- 
Rudai poliruoto medžio, turbūt, 
ąžuolinis.
12 plačių, su atlasais alkūnėms, 
kėdžių. Ar tikrai 12, aš nežinau, 
nes neskaičiavau. Dabar bandau 
atkurti ir manau, kad toks skai
čius pakenčiamai geras. Tikriau
sia tame kambary meras konfe- 
ruoja su miesto taryba? Jei vėl 
kada ten būčiau, tai paklausčiau, 
kur sėdėdavo Alary Beck, di

Išsinešėme dokumentą: 1970 
i m. vasario 16 yra Lietuvos ir lie-

tiniais rūbais, Įskaitant ir karū
nėles. Daina Astašaitytė. Po 
kelių pakartojimų išsiaiškino, 
kad ji ne Diana, o Daina ir, be 
to, su viena mero dukrele ne tik 
tą pačią vidurinę mokyklą lan
ko, bet ir vienoj klasėj. Va, jau 
kaip ir giminės’.... Karolė Ve-

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum S5.OOC)

f AND LOAN ASSOCIATION 

4048 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS SGS22 

PHONE: 2544478

-•» •-» 5aS-ma saloje, karp matyti apatinėje fo ografijoje, prieš 10 metu tebuvo apleistas, rais- 
. 2 s k ra ; •■»«. Dabar jame pastatytas mcder us kurortinis miestas Freeport. Čia yra uostas, 

at.odr^ma?, daug viešfeučiy turist » a’rfp p^amogy vasarotojams.

Frank Zogas. President
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Ir aplink jį, turbūt, apvalų tautinių spalvų ženklą, 
su Įrašu “Lithuanian power”. Mr. 
Gribbs pastebėjo tą ženkliuką. 
Benita Astašąįtienė, Nijolė šla- 
pelytė, Petras, Januška, Antanas 
Bukauskas (jis nesiskaitė ofi
cialiu delegacijos nariu, o atėjo 
kaip bėdos fotografas, jei tikras 
fotografas nepasirodytų) ir šių 
eilučių autorius. Kiekvieno ran
ką meras ilgai kratė, kiekvienam 
veriančiai žiūrėjo į akis ir labai 
taisyklingai garsiai ištarė kiek
vieno pavardę. Man prisiminė 
visiškai panašūs buv. guberna
toriaus, dabar federalinės val
džios viršūnėse atsidūrusio G. 
Romney sveikinimosi būdas. Tik 
anas sveikinamo pavardės ištar
ti nebandydavo.

R. Sukauskas- keliais žodžiais 
merui priminė, jog švenčiame ne
priklausomybės dieną ir ta pro
ga, prašome jo dėmesio lietuvių 
reikalams Detroite ne tik šiuo 
metu, bet ir visada. Jam atsa
kydamas Mr. Gribbs, na, lyg ir 
pažadėjo. Tuomet R. Sukaus
kas Įteikė Dloco dovaną — ang
liškai rašytą (labai daug ir daug 
nepalankios kritikos sulaukusią) 
knygą “Lithuania 700 years”. 
Meras pažadėjo pasidėti ją ša
lia lovos ir skaityti po truputį, 
iki užmiegant. (Galvojau, ke
lias dešimtis šitaip dovanotų 
knygų jis jau “pasidėjo prie lo
vos” per pirmas 6 savaites bu
vimo valdžioj? ir kiek šimtų 
knygų “skaitys, iki užmiegant” 
per ketverius metus?...). Nijolė 
šlapeiytė jam paaiškino, ką toje 
knygoje skaityti ir ką būtų ga
lima praleisti. Daina Astašaity
tė dabar padovanojo J. Narūnės 
parašytą “Gintarėlę”, angliškai 
išverstą Į “Ambarita” ar “Am- 
barella”. Tai, sako, jūsų vai
kams.

-•••

Pabaigai fotografavomės. Be 
p. A. Sukausko, atsirado ir ofi
cialus fotografas. Tas ceremo
nijų nedaro nei su meru. Pasakė 

' kaip susėsti, kaip sustoti, kaip 
(meras) turi proklamaciją lai
kyti. Tik viena, berods, iš pa
ties mero iniciatyvos išplaukė.

With ILS Savings Bonds, you’re

the future a little better than

automatic. AH you do is fill out a 
little card throughaPayroUSavings 
Plan Trhere you work. Andthen

ri

the money piles op.
And if you sei just a little aside

If your Bonds are lost, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
without cost,

So there’s no risk.
You can even cash in the Bonds 

whenever you need to, for an 
emergaicy.

FW?
fed the pinch.

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some-

your retirement.
One §25 Bond a month would 

he a pretty good start 
It’s not only a way to.

g insure money for retirement.
----------------------------------------------Ton W»o st.teorloei S to 
paydays for the future. income tax an feterest, reprcrnent,

Take stock in America
Buy ILS* Savings Bonds & Freedom Shares

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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šia proga patariame rinkti į 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomąją Tarybą patyru
sius veikėjus. Esame įsitikinę, 
kad patys patikimiausieji ir 
rimčiausieji kandidatai i mūsų 
broliškos organizacijos vadovy
bę yra:

P. P. Dargis — Prezidentas
A. Chaplikas — Viceprezi

dentas
A. Budreckis — Sekretorius
E. Mikužis — Iždininkė
St. Bredes — Iždo Globėjas
Josephine Miller — Iždo Glo

bėja
Dr. S. Biežis — Daktaras Kvo

tėjas.

Iš viršminėtų kandidatų du

žvelkime į mūsų rekomenduo
jamus asmenis ir jų veiklą.

Prezidentas: Povilas P. Dar
gis gimęs Lietuvoje. Studijavo 
teisę Europos ir Amerikos Uni
versitetuose. Jis eina atsakomin- 
gas pareigas Pittsburgho Apy
gardos Teisme. Jau eilę metų 
jis Amerikos Lietuvių Taryboje 
atstovauja Susivienijimą. Po
vilas P. Dargis SLA nariu yra 
nuo pat savo atvykimo iš Lie
tuvos. Pittsburghe jis įkūrė 
SLA 353 kuopą ir šiuo laiku yra 
SLA Įšildomojoj Taryboj ir gar
bingai eina SLA Prezidento pa
reigas.

Viceprezidentas: Aleksandras 
Chaplikas iš profesijos yra Inži
nierius, plačiai žinomas visuo
menininkas. Buvęs ALTO Bo
stono skyriaus ir Bostono lie
tuvių Piliečių Draugijos Pirnii- 
ninkas. Per eilę metų jis buvo 
SLA Kontrolės Komisijoje, o da
bar yra SLA Skundų ir Apelia
cijų Komisijos pirmininkas, ir 
kartu SLA 2-roj Apskrityje ei
nąs pirmininko pareigas.

Sekretorius: Algirdas Bud
reckis yra gimęs Amerikoje. 
Studijavęs visuomeninius moks
lus, teisę, ^politiką ir istoriją 
Fordhamo ir Rutgers universi
tetuose. 1965 m. gavo mokslo 
daktarata. Brolis Budreckis du 
metu dėstė universitete, porą 
metų dirbo Newark Star Ledger 
dienraščio redakcijoje ir pasta
ruoju metu buvo Pavergtų Tau
tų Seimo spaudos ir informaci-

yra nauji: sekretoriaus parei- jos vedėju. Nuo 1962 jis yra 
goms — Algirdas Budreckis ir SLA jaunuolių komisijos narys, 
Viceprezidento — Aleksandras nuo 1966 tos komisijos pirmi- 
Chaplikas. Nors trumpai pa-'ninku. Jis yra dirbęs SLA sei-

I l i i n » V k * VK‘L> į nupnrosine .vi ik. u-
Ižis baigė l ni versi ty of Chicago, 
Įgaudama mokytojos diplomą. Ji 
Į taip pat baigė ir investavimo 
Jkorsus. Ji yra Corn Products 
ICu. trademark Dept, vedėja. 
Į Ji pirmininkavo ALT skyriui 
jCbicagoje, o dabar yra AJLTo 
Į direktorė. Ji buvo SLA Iždo 
Globėja, o dabar eina Iždininkės 

{pareigas Pildomojoje Taryboje.
Iždo Globėjas: Steponas Bre- 

Ides yra baigęs teisių mokslus ir 
nuo 192(5 užsiima akdovatura 
New Yorko valstybėje. Jis yra 
SYA 36-tos kuopos ir SLA 5-tos 
Apskrities pirmininku, šiuo lai
ku SLA Pildomojoje Taryboje 
jis eina iždo Globėjo pareigas. 
Adv. S. Bredes per daugelį me
tų yra BALFo direktoriate.

Iždo Globėja: Josephine Mil
ler yra baigusi Business Svhool 
komercinius kursus ir Eggert 
Music Conservatory. Ji yra 
kvalifikuota pianistė. Jinai yra 
American Travel Service įstai
gos Chicago j e vedėja. Josephi
ne Miller yra SLA 336 kuopos 
iždininkė ir sekretorė, šiuo me
tu J. Milleriūtė yra SLA Pildo
moje Taryboje ir eina Iždo Glo
bėjos pareigas.

Daktaras Kvotėjas: Dr. Ste
ponas Biežis yra 322 kuopos 
pirmininkas ir Chicagos apy
gardos ilgametis veikėjas. Per 
eilę metų jis buvo Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Draugijos 
centro pirmininku. Jis daug 
sielos yra įdėjęs lietuvių skau
tams paremti. Dr. S. Biežis savo 
darbais yra Įrašęs savo vardą 
Amerikos Lietuvių istorijoje. 
Šiuo metu Dr. S. Biežis yra SLA 
Pildomojoje Taryboje, eida
mas Daktaro Kvotėjo pareigas-

Visi čia išvardinti SLA parei
gūnai yra Įtakingi visuomenės 
veikėjai. Ne be reikalo jie turi 
mūsų Susivienijimo narių pasi-

šaro, kuri i’ čda. Tas pašaras 
■yra pervirškinamas daugybės 
i milijonų bakterijų karvės vidu- 
į riuose ir tik bakterijų perdirb- 
| tas produktas jau yra tikrasis: 
į karvės maistas. Bakterijos to- j 
Į kius pat produktus gamina ir 
Į virškindamos celiuliozę (medie
ną), gi celiuliozė ir yra pats po
pieriaus pagrindas, teigia profe
sorius.

Laikraščiai, žurnalai, vynio
jamas popierius, popiermaišiai, 
spausdinta literatūra, knygos, 
laiškai, pakuojamoji medžiaga 
ir net nebereikalingi drabužiai 
gali būti paversti j jautieną, ver
šieną, steikus, šonkauliukus, pie
ną, sviestą ir sūrį!

“Aš nobeabejoju, kad dalykai 
taip eis ir turės eiti”, jis sako. 
“Yra milžiniški kiekiai sąšlavy
nų (garbage), turinčių apsčiai 
celiuliozės ir išmetamų i sąmė- 
žinius arba nuplukdomų kanali
zacijos kanalais.

Popieriai karvių pašarui su
smulkinami mašinomis ir sumai
šius su kitokiu pašaru spaudžia
mi į grūdų formos trupinius ir 
pilami gyvuliams į geldas. Įdo-

; cholesterols, esamą žmonių mais
te, ypač riebaluose, buvo patirta 
darant bandymus su pelėmis... 
Šie tyrinėtojai patyrę, kad kai 
kurie maisto produktai apsunki
na toms bakterijoms “darbą”, o 
kiti produktai, kaip tai kornų 
(kukuruzos) aiyva skatina bak
terijų veiklą ir padeda joms pa
šalinti cholesterolą.

Visa tai, žinoma, geros žinios, 
bet tik ateičiai. Trečioji bus be
ne geriausia būtent dėlto, kad 
ją gali kiekvienas pats išbandy
ti ir tai nebeužilgo, kai tik ateis 
pavasaris ir išsiperės pirmieji 
uodai. Jei, kaip Kalifornijos 
universiteto Riverside moksli
ninkai tvirtina, kad česnakai sa- 

' vyje turi natūralinį pesticidą, 
i tai yra 100 nuošimčių tikrą uo- 
Į dus mušantį chemikalą, tuomet 
l nekenks einant Į parką ar ruiš
iką česnakų užsikąsti! Tyrinė- 
i tojas Dr. Eldon Reeves patyrė, 
kad užtenka stipriai česnakais 

i paprieskoninti maistą ir jau ma
žiausiai penkios uodų bei kito
kių moskitų veislės krinta kaip 
nuo pavietrės! J. Pr.

I
GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS 

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ GAIDAS PIANUI: 

Rinkinys lietuvišku liaudies 
yra šios dainos ir gaidos: 

Tegu giria šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta 
Suktinis I 
Suktinis 11 
Kokietka 
Padispanas 
Vengerka 
KiumpakoĮis

šis gaidy rinkinys kainuoja

Stasio Šimkaus DAINOS, piano vienam balsui, 8 psi.

1.

L

z
3.
4.
5.
6.
7.

darnel iy ir šokię, 16 psl. Rinkinyje

J

8. Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį

10. Augin tėvas 
Meilės valsas

12. Siuntė mane motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

tik $1.00.

H.

Šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atšip
site čeki arba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiusti tokiu adresu:

tikėjimą. Nominacijose dalyva
vo tie broliai - sesės, kuriems 
rūpi SLA gerovė ir klestėjimas. 
Bene visi mūsų veikėjai sukruto 
ir Įteikė savo kuopai nominaci
jų balotus. Ogi iš visų, kurie 

• atliko nominacijas 1969 metais 
gruodžio mėnesyje, 96% balsa
vo už viršminėtus kandidatus. 
Duomenys jau paskelbti, ir šis 

■ nepaprastai aukštas nuošimtis 
autentiškai liudija narių pasiti
kėjimą mūsų kandidatais. Tai 
reiškia, kad Prezidento Povilo 
P. Dargio vadovaujama Pildo
moji Taryba turi geriausią ate
statą — nariu valia.

Iš teisinio ir finansinio taško 
žiūrint, apie dabartinę SLA va
dovybę rimčiausiai pasisako 
valstybių apdraudos departa- 

įmentai.
1739 So. HALSTED STn CHICAGO 8, ILLINOIS

PER ANNUM '0 PER ANNUM

PER ANNUM0 PER ANNUM PER ANNUM
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OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

UP TO 
$20,000.

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

^SAFETY OF'' 
YOUR SAVINGS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

ON ALL PASSBOOK
ACCOUNTS

Jahn Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30 —

and Loan Association

ilgametis Lietuvos Pasiuntinybės Prancūzijoje Sekretorius. Velionis buvo 
gimęs 1906 m. birželio 17 d., Leckavoje, Mažeikiu apskr. Buvo baigęs Ma
žeikiu gimnaziją ir Vytauto Didžiojo Universiteto Teisiu Fakultetą. Nuo! 
1927 m. tarnavo Valstybės Kontrolėje. Nuo 1933 m. perėjo dirbti į Užsie
niu Reikalu Ministeriją ir 1936 m. buvo paskirtas j Lietuvos Pasiuntinybę I 
Paryžiuje, kur išbuvo iki mirties. Prancūzijoje reiškėsi kaip dailininkas, i 
Velionis paliko du sūnų — Perkūną ir Antaną ir dukrą Eglę. JAV liko gi
minės — gen. St. Dir.nantas, Aldona ir Vladas Šimaičiai, Genė Baublienė, 

Marijonas Dirmantas ir Vokietijoje Sofija Dirmantaitė - Kulvietienė.

Apdraudos departamentų re
vizoriai patikrina su nepaprastu 
kruopštumu Susivienijimo visas 
iždo knygas, piniginę atskaito
mybę, apdraudų išmokėjimus, 
visas pajamas bei išlaidas. Jie 
pripažino, kad visi SLA Centro 
piniginiai reikalai atliekami 
tvarkingai ir sąžiningai.

Tai yra objektyviausia prie
žastis, kodėl reikia iš naujo 
perrinkti mūsų siūlomus kandi
datus. Perrinkdami juos į SLA 
vadovybę, užtikrinsime tolimes
nį tvarkingą ir saugų Susivieni
jimo pinigų augimą bei fondų 
stiprėjimą. Naujo dešimtmečio 
rūpesčius ir reikalavimus tegali 
nugalėti patyrę SLA darbuoto
jai, kurie turi mūsų pilną pasi-
tikėjimą.

Todėl mes kviečiame visus, 
kuriems rūpi mūsų patrijotinės 
organizacijos ateitis, prisidėti 
prie mūsų ir išrinkti dabartinės 
SLA Pildomosios Tarybos na
rius, kurių pavardės nurodytos 
šiame lakšte.

1970 m. kovo - Mareli mėnesi 
visi dalyvaukime savo kuopų 
susirinkimuose. Visi pažymėki
te balsavimo balote ties mūsų 
nurodytų kandidatų pavardė
mis ženklelius, tuo pademon
struosite visiems, jog savo bal
sus esate atidavę patikimiau- 
siems kandidatams Į SLA Pildo
mąją Tarybą.

Pasirašo:
SLA GEROVĖS KOMITETAS:

A. Miliauskas, 115 kp., Wilkes-Barre. 
Pa.

M. Vaidyla, 36 kp., Chicago, BĮ.
Verna Olis, 322 kp., Chicago, Hl.
J. Lekys, 43 kp., Boston, Mass.
K. P. Deveikis, 301 kp., Cicero, BĮ.
Milda Anesfa, 175 kp., Dorchester, 

Mass.
P. B. Balčikonis, 50 kp., Binghamp- 

ton. N. Y.
H. čižauskienė, 134 kp., Chicago, 

Illinois
\ VI. Braziulis, 136 kp., Cleveland, 

Ohio
J. Andrilionytė - Comley, 73 kp., 

Pittsburgh, Pa.
A. S. Trečiokas, 84 kp., Orange, 

N. J.
M. Zdankienė, 40 kp., Pittsburgh, 

Pa.
J. M. Tumavičienė, 328 kp., Jamaica

Plain, Mass.
A4. Gudelis, 63 kp., Chicago, Ill.
M. Klimas, 3 kp., Linden, N. J.
Ant. Diržys, 126 kp., New York,

N. Y.
V. Kamarauskas, 1 kp., Edwards

ville, Pa.
B. Spudienė, 335 kp., New York,

N. Y.
S. Michelsonas, 175 kp., Milton, 

Mass.
M. Stanislovaitienė, 35 kp., Wilkes-

Barre, Pa.
K. J. Mačiukas, 260 kp., Chicago, 

Illinois
P. Žilinskas, 75 kp.T Los Angeles, 

Calif.
Ona Biežienė, 134 kp., Chicago, Ill.
J. K ra si n ska s, 57 kp., Worcnester,

* Mass. %-
G. Žilinskas, 104 kp., pirm., Pitts

burgh, Pa.

SKAITYK PATS IR PARAGINK

KITUS SKAITYTI 
•jjktr-rTizijac

Karvės bus šeriamos 
knygom, laikraščiais 
česnakai užmuša uodus vietoje

Mokslininkai patys nustebo i 
patyrę, kokia didelė žmonijai 
ateitis prasidės, kai karvės bus 
pradėtos šerti knygomis, laik
raščiais, pakuojamais ir viso
kiais kitokiais popieriais ir mai
nais už popierių pradės duoti pa
didintas porcijas pieno, grietinės 
ir sviesto; toliau, kad įmaišant 
į valgį po tam tikrą porciją 
“draugingų” bakterijų bus ga
lima pasigydyti nuo arteriosklero 
zės, ir trečia, kad užvalgius čes
nakų ir išėjus i krūmus grybau- I
ti penkių rūšių uodai negyvi kris 
vos tik tą smarvę užuodę.

Karvė perdirba coliuliozę Į pieną

Kaip tvirtina Ohio valstybi
nio universiteto Columbia gyvu
lių mokslo fakulteto narys prof. 
William Tyznik,' karvės galės 
pagelbėti išspręsti dvi didžiąsias 
problemas, būtent išmaitinti pa
saulio alkanuosius žmones ir su
mažinti milžiniškus kalnus at
matų, išmetamų popierių ir po
pieriaus produktų pavidale. Kad 
karvės mėgsta, popierius; ■ tatai 
jau nustatyta joms sušeriant su
naudotus prekių pirkimo ženk
lelius (trading stamps). Nusta
tyta, kad karvėms į pašarą gali
ma maišyti 35 nuošimčius popie
rių.

Karvė tikrumoje yra proteinų 
(baltymų) dirbtuvė, sako prof. 
Tyznik. Karvė savo maistą ne
gauna tiesiai betarpiškai iš to pa-

Bellwood, III., Įmonėje gaminamos X- 
spindulig marinos dalyt, Ja$ ({ban
dyti galima tik deguonies neturinčio
je tuitumoje. Inspektorė tokią dalį 
tikrina dideliame stiklo inde, ii kurio 

ištraukiamas deguonis.

mu, kad knygų raidžių dažai vi
siškai neatsiliepia į mėsos skonį 
ar pieno spalvą.
‘Draugiškųjų bakterijų’ kultūra

Visi žmonės savo žarnose nor
maliai turi nesuskaitomas dau
gybes vadinamų draugingų bak
terijų, kurios galėtų pagelbėti 
išvengti arterijų sukietėjimo ir 
sumažintų širdies atakos riziką, 
pareiškė du Notre Dame un-to 
mokslininkai Dr. Kellog ir Dr. 
Wostman. Tų bakterijų rolė pa
gelbėti organizmui sumažinti

MEILĖS ĮRODYMAS

Tėvas savo tekėti subrendusiai 
dukrelei: — Tas tavo Jonukas 
matyti tave tikrai myli.

— Iš ko tėvelis spėji? susido
mėjo dukrelė.

— Mat, prieš tris mėnesius aš 
jam paskolinau penkis šimtus 
dolerių, ir tačiau jis vis dar atei
na."NAUJIENOS” KIEKVIENO DARBO ŽMOGAUS DRAUGAS IR BIČIULIS

Kas tik turi gerą skonį, 
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CEMTER, INC.

Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-b8/5 
Vedėjas J. LIEPOMIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

I
 Muziko Strolios ‘atsiminimai

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00.

Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.Knyga galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
f

< pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokiu adresu.
J NAUJIENOS,

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

I 1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II t., 336 psl. S5.00 |
I 2. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl.........................   S3.00 į
I 3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl................. $2.00 |
1 4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE- |

TUVA. 699 psl................. ............................ ........................ $12.00 I
1 5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl...........  S4.00 1
f 6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl. ______________ _______ ____ ___ _____ ____ $1.50 i
Į f 7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. .........  $2.00 ir S3.00 I
■ 8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. S5.00 f 
I 9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl............................. $2.00 I 
I 10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas

ir darbai. ................... .............. ........................ . ... __  $6.00 I
I 11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! .......___    $3.00 1
f 12. Dr. Antanas J. Gussan, DANTYS, 158 psl., minkštais

viršeliais S2.00, kietais .......................    S4.00 1
f 13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. ................. S2.00 I
I 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.............. ......... S5.00 i
f 15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ....................... S5.00 I
I 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. S10.00 |
I 17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl ..... S3.00 f
į 18. Kip-as Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl...................... ............................................................. . SI.00 f
I 19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai.  ......................................    S4.00 f
1 20. Pranys Aiženas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl. S4.00 I
I 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl................  $230 1
f 22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl................  S6.00 i

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

orderiu, šiuo adresu: 1

I - “NAUJIENOS” |
I 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 I
į' ; ~--—  —----—~  —  :   —  .
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DIDŽIOJI GADYNĖ
ta, bet anot 
£L Balučio:

(Kalba pasakyta Čikagoje A. Stulginskio 
mirties minėjime)

Subscription Rates:
in Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months Tn 
other USA localities $16. per year. 
$8.50 per six months. $4.50 per 
three months; Canada $18.00 per year; 
other countries $21.00 per year.

trims mėnesiams  $4.50 
vienam mėnesiui$1.50

Kanadoje:
metams__________ .....__ $18.00
pusei metų __________  $10.00
vienam mėnesiui  $2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicago j e ir priemiesčiuose

melams -------- --------------- -- $18.00
pusei metų -------___--------- $10.00
trims menesiams _____ $5.50
vienam menesiui.$2.00

Užsieniuose:
melams$21.00
pusei metų „___________ $11.00
vienam mėnesiui$2.50

Kitose JAV vietose:
melams ...-------------_---------  $16.00
pašei metų .........  $8.50

Naujienos eina kasdien, išskiria m 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Ill. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadieninę nuo 
9val. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vaL

Priemones infliacijai sulaikyti
Per paskutinius trejetą mėnesių bedarbių skaičius 

gerokai padidėjo. .Jis jau siekia 3.9 nuoš. Visai galimas 
daiktas, jog netrukus tas nuošimtis dar labiau pakils. 
Vadinasi, bedarbių skaičius padidės.

Paprastai nedarbo padidėjimas reiškia didesnį ar ma
žesni produkcijos atslūgimą, šiuo atveju būdinga yra tai, 
kad tas atslūgimas yra vykdomas dirbtiniu būdu. Wa- 
shingtono administracijai rūpi sulaikyti infliaciją (do
lerio vertės mažėjimą). Rezervo sistema nuošimčių pa
kėlimu arba sumažinimu žymiame laipsnyje kontroliuoja 
pinigų apyvartą. Kai nuošimčiai paskoloms yra pakelia
mi, tai sulėtina krašto ūkio augimą.

Krašto ekonomika buvo sulėtinta ne tik nuošimčių 
pakėlimu, bet taip pat pristabdymu ar net sulaikymu vi
sos eilės projektų, kuriuos federalinė valdžia finansavo. 
Imkime, pavyzdžiui, su erdvės tyrinėjimu susietus pro-Į 
jektus. Sumažintas skaičius numatytų kelionių Į Mėnuli. 
Gerokas skaičius fabrikų priversti yra mažinti produk
ciją, nes iš valdžios nebegauna tokių didelių užsakymų, 
kokių tikėjosi. Kai kurie tų fabrikų priversti buvo net 
užsidaryti. Viso to pasekmė buvo ta, kad nemažas skai
čius darbininku neteko darbo.

Washingtono administracija tą produkcijos (kartu 
ir prekybos) sumažėjimą laiko krašto ekonomikos “at
vėsimu” ir yra tos nuomonės, jog tai prisidės prie in-i 
fliacijos sulaikymo.

Tiesa, krašto ekonomika juo tolyn, tuo labiau “at- 
vėsta”, tačiau infliacija kol kas dar nėra sulaikyta. Fak
tiškai ji žygiuoja tokiu pat tempu, kaip ir iki šiol: kas 
mėnesi vis pranešama apie Įvairių reikmenų pabrangimą.

Nixono administracija vis dar ramina, jog “vėsini
mas krašto ekonomikos” netrukus pradės veikti ir to 
rezultatai pasireikš infliacijos sulaikymu.

Antai, vos prieš kelis mėne
sius amžinybės dausosna iške
liavo Aleksandras Stulginskis 
ir mes visi lietuviai staiga pa
sijautame biednesni, biednesnė 
pasijautė ir visa mūsą tauta. 
Su jo mirtimi nebetekome dar 
vieno ir berods, vieno iš pas
kutiniųjų liudininkų tos di
džiosios mūsų gadynės, kuri 
ryškiai yra palikusi epochinius 
pėdsakus mūsų tautos gyveni
mo ir valstybės istorijos didžio
jo triumfo, nepasiekiamų lai
mėjimų takuose.

O juk, tur būt, retas kuris 
tesugebame pagalvoti, kad mus 
jau baigia apleisti veik visi mū
sų Nepriklausomybės kūrimo 
ir jos išlaikymo veteranai, ko
votojai. Didingai ir dažnai la
bai jau sentimentaliai susikau
piame prie jų karsto, sūriomis 
ašaromis pašlakstome jų ant
kapius, o kol jie dar gyvi daly
vauja mūsų gyvenamoje aplin
koje, beskubėdami i fabrikus 
susimedžioti koki viršvalandį, 
ar audringai sekmadienius pra
leisdami, bediskutuodami pa
čias svarbiausias emigracinio 
gyvenimo problemas, ne tik

nebeužtenka:- laiko pasida
linti su jais mintimis, užfiksuoti 
ateičiai jų pergyvenimus ir di
dį valstybinio gyvenimo paty
rimų, bet dažnu atveju nebeiš- 
tenkame ir laiko pareikšti jiems 
eilinio mandagumo ar kasdieni
nės kurtuazijos jausmus.

Juk čia pat mūsų emigraci
nėje aplinkoje amžinybės laip
tais iškeliavo tokios milžiniš
kos istorinės asmenybės, kaip 
Dr. K. Grinius, E. Galvanaus
kas, St Kairys, K. Bielinis, A. 
Smetona ir ištisa eilė kitų. Ir 
jeigu šiandier; dar tas plačiaša
kis ąžuolas, gal būt vieninte
lis tos gadynes palikuonis My
kolas Krupavičius savo vana- 
giško aštrumo akimi apsidairo 
gyvenamoje aplinkoje, tai be 
Dr. Pajaujo, pulk. Škirpos aš 
net nežinau, ką jis daugiau be- 
įmato iš savo bendralaikių ir 
bendraamžių.

O juk jie visi yra ir buvo ne 
tik tos didžiosios mūsų tautos 
istorinės gadynės gyvieji, liudi
ninkai, bet drauge ir autentiš
ki jos kūrėjai, statytojai, puo
selėtojai ir drauge besąlyginiai 
gynėjai...

Į miršta, bet nepasiduoda”.
Niekam nepasidavęs nesu 

i grįžtamos amžinybės ir amži 
Inos ramvbės keliais nukehavi
ir A. Stulginskis. Jį pačioje jo 
jaunystėje užgulė sunki didžio 
valstybininko, tautos vairuoto
jo našta, jis ją garbingai pakė
lė ir paliko pačius geriausius 
prisiminimus, jis nesuklupo ir 
tą naštą nugalėjo; jo nepalau
žė nei Sibiro tremtinio vargas, 
vergo darbas ir bolševikų fizi
nės tortfiros — jis jas pakėlė ir 
joms nepasidavė; jo nei fizi
niai nei dvasiniai nepalaužė vi
sa rafinuota bolševikinio melo, 
apgaulės ir klastos mašinerija, 
jis ir ją nugalėjo, jis ir jai ne
pasidavė ir apleido mus nieka
da ir niekam nepadaręs jokio 
pareiškimo bolševikų naudai, 
niekada neišsižadėjęs savo pra
eities, savo įsitikinimų nei sa
vo draugų ir tik mirtis jį išva
davo iš to viso košmaro, nieka-
da nepaklusus okupanto pro
pagandai, niekada jai nepasi
tarnavus, niekada neišsižadė
jus savo praeities ir savęs pa
ties. Jis juos nugalėjo ir nie
kam nepasidavė, niekada savo 
praeities neišsižadėjęs, nieka
da savo žygių neapgailesta
vęs... Ir jis mirė lygiai taip pat,, 
kaip tas žilosios kunigaikščių

Beatles grupės narys John Lennon 
paskutiniu metu susidomėjo politika. 
Jis nusikirpo savo ilgus plaukus ir 
atidavė juos pardavinėti iš varžyti
nių. Pinigai bus skiriami taikos rei

kalams.

j šiame akinančiame spalvij 
spektre taip pat ryškiai išsiski
ria ir to meto mūsų politikų pa
stangos savo elgesiu, tikėjimu 
ir darbais pateisinti tikrąją po-, 
litiko sąvokos prasmę.

Manding, juk ne savo ambi
cijų vedini ar politinių aistrų 
jaudinami, bet tik pačios tautos

Visai kitaip Į tai žiūri George Meany, dvilypės Ame
rikos unijų sąjungos (AFL - CIO) prezidentas. Toji są
junga priskaito 13,600,000 narių. Jos vykdomasis komi- 
tetas dabar laiko konferenciją Miami Beach mieste. Pa
sikalbėjime su spaudos atstovais Meany gana pesimistiš
kai apibūdino valdžios vykdomą krašto ekonomikos “at- 
vėsinimą”, kuris menamai turi sulaikyti infliaciją. Esą, 
valdžios apskaičiavimu, teigiamų rezultatų būsią pasiek
ta, kai bedarbių skaičius padidės iki 4.3 nuošimčio. Mea
ny mano, jog dar šiais metais bedarbių skaičius gali pa
siekti net šešis nuošimčius. 0 tai reikštų, jog prie dabar
tinio bedarbių skaičiaus dar prisidėtų 1,600,000 naujų!

Ir kas blogiausia, kad tas pusėtinas bedarbių skai-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS i
MOKYTOJAS IR JO DARBO I

APLINKYBĖS
(Iš 1969 metu užrašų)

L. VAIČIŪNIENĖ
10

Tačiau mokytojai tame suvažiavime 
himno pagiedojimu viešai iškilmingai pa
sako savo valią ir tiesą, griežtai priešingą 
okupanto atnešlajai ir dabar Mokytojo skel
biamai apie nepr. Lietuvos mokytoju tokią 
būklę.

Liaudies priešų, prispaudėjų, kenkėjų, 
buožių taisykle mokytoją aukštesnis pro
centas. negu kitu “nacionalistu” ar ura- 
patriotų ištremiamas į Sibirą. Ir likusieji 
ne visi bus verti būti mokytojais.

Tik pagalvokime, ar pagal ir šią išra
šytą čia iš Mokytojo citatą, pasiguodėjas 
vėl savęs nenusidžiauna.

Ir tai dar ne viskas. Pabėgėlių stovyk
lose. atkurtose dažniausiai pačią, mokyk
lose mokytojai dirbo visai bekategorinį 
darbą, o šalia jo pačią pasiimtą kultūrinį 
organizacini. Išeivijoje tuoj atkūrė tokią 
pačią Mokytoją sąjungą, bent iki šiol, dau
gumas mokytoją dirbo ne tik lietuviškose 
mokyklose, bet ir atitinkamose organiza
cijose. šauliai dirba šauliu sąjungoje,

čiaus padidėjimas, kaip mano Meany, nebūtinai sulaiky
tų infliaciją. Jai sulaikyti, esą, reikalingos yra griežtes
nės priemonės. Nėra abejonės, pareiškė Meany, kad 
krašto ekonomija atvėsta. Bet kartu su tuo didėja nedar
bas ir kyla kainos. Galima tad susilaukti ekonominio atos
lūgio kartu su infliacija.

Kas gi tada turi būti daroma, kad kraštas nepatek
tų Į savo rūšies ekonominį akligatvį? Vadinasi, kokios 
priemonės turi būti naudojamos nedarbui ir infliacijai su
laikyti?

Kontroliavimas uždarbių ir kainų yra gal pati tik
riausia priemonė, kuri sulaikytų kraštą nuo patekimo Į 
ekonomini akligatvi. Būdinga, kad tokią nuomonę išreiš
kė ir Meany. Tačiau jis tuoj pridūrė,, kad tokios “kont
rolės sukelia mumyse pasibiaurėjimą”. Tad bent šiuo 
tarpu jis nesąs pasirengęs siūlyti, kad būtų Įvesta algų, 
kainu ir kitokia kontrolė.

Tiesa, tokios kontrolės nėra malonios. Tai gali pa
liudyti kiekvienas, kuriam teko pergyventi Antrojo pa
saulinio karo metu Įvestas Įvairias kontroles, kai buvo 
“užšaldyti” uždarbiai, kainos Įvairioms prekėms, nusta
tytos kvotos gazolinui, maisto produktams (ypač mė-
sai), kai automobili dažnai tik “juodoje rinkoje” tebu
vo galima nusipirkti.

Nors su įvedimu tu kontrolių ir pasireiškė visokios 
Irūšies piktnaudojimas (atsirado “juodoji rinka”), bet 
Į tos kontrolės buvo reikalingos ir be jų beveik neįmanoma 
I būtų buvę apsieiti. Tad ir dabar, kai kraštui gresia rim
ta infliacija, kurios nepajėgia sulaikyti ekonomijos “vė
sinimas” (atseit, nedarbo didinimas), pradedama kal
bėti apie kontrolės Įvedimą: kontroliavimą kainų pre
kėms, kontroliavimą uždarbių ir t. t. Apie tokią kontro
lę kalbama Kongrese, už ją pasisako kai kurie ekonomis- 

Įtai, o dabar, kaip atrodo, nebūtų jai priešingas nė Mea- 
'ny, jei krašto ekonominė padėtis žymiai pablogėtų.

tautininkai — Tautinėje sąjungoje; neoli- | 
tuanai — Neolituanu korporacijoje; atei- į 
tininkai — Ateitininką sąjungoje; skautai 
— ės — L. S. Sąjungoje; ūkininkai — Ūki
ninku sąjungoje; Savanoriai - Kūrėjai, ro- 
muvėnai, birutininkės, giedrininkės, pro
fesoriai. .. — savo sambūriuose. Ir daug 
kitą, pasiskirsčiusių po savo buvusias ar 
giminingas organizacijas... Dirba ne tik 
neužkrauti, bet kai kurios spaudos net re
dakciniuose straipsniuose “aprėkiami”, 
gėdinami už per didelį tai praeičiai jautru
mą, už nepaleidžiamą tęstinumą, už įsi
mylėjimą į tą buvusią nepriklausomą, lyg 
į kokią miegančią karalaitę.

Kur kur, bet išeivijoje tikrai galėjo tos 
kuprinės neužsidėti. Bet daugumas moky
toją, vykdydami 1910. VIII. 15 d. tautos 
himno pagiedojimu savo paskelbtąjį tes
tamentą. tą naštą užsidėjo, patvariai su ja 
žengė (kiti dar tebežengia), kol leido svei
kata, amžius ir karsto lenta.
4*1?.‘ TAUTOS HIMNO PAGIEDOJIMO 

ARTIMIAUSIOS APLINKYBĖS IR
_ PRASMĖ

“Nė viename masiniame mitinge niekas 
neišdrįso sugiedoti Tautos himno, tačiau 
tie mokytojėliai padarė tai, kad naujieji 
dievukai buvo priversti tūpčioti” (M).

šiuo Mokytojas teisingai liudija moky
toją suvažiavime, netrukus po Lietuvos

gadynės legendarinis didvyris 
Parnus prieš nieką nenusilen
kęs, prieš nieką nepralaimė- 
jgs..

Jis nuo pat savo kūdikystės 
lyg tas šimtametis Lietuvos gi
rių ąžuolas giliai įleido savo 
šaknis į gimtosios žemės gel
mes ir godžiai visą gyvenimą 
siurbė iš tos žemės sau jėgas ir 
jokios audros nepajėgė jo iš 

i tos žemės išplėšti ir šiandien jo 
žemiškiesiems palaikams buvo 
lemta susijungti su tos pačios 

j žemės dulkėmis iš kurią jis bu
vo kilęs.

Dar ir šiandien paminėjus 
Stulginskio' ar kurio kito jo 
bendralaikio vardą, savaime 
kožkokiu nerimu sudreba visų 
mūsų širdys, nes tik grynu pa
vyzdžiu pasiaukojimo ir neįsi
vaizduojamo ryžto spalvomis 
spindi ta didingoji gadynė, ku
ri minint beCkurį mūsų tautos 

! veteraną visų savo spalvų spek
tru apakina mūsų žmogiškąsias

šaukte pašaukti jie išėjo į val
stybinio gyvenimo viršūnes, 
kurios tada nei gerų algų, nei 
ypatingos karjeros žymėmis to
li gražu nebuvo atžymėtos. Sa
vo ryžtui ir darbui jėgų pasi
semti buvo tik vienas vieninte
lis šaltinis — pati lietuvių tauta, 
iš jos jie tas jėgas sėmėsi, tik 
jos valia ir pasitikėjimu tas jė
gas naudojo, tik tai ir tik tai 
numylėtai lietuvių tautai* jie ir 
paaukojo visą savo išmintį, iš
simokslinimą ir visą gyveni
mą. Iš tautos, per tautą, tau
tai — buvo vyriausia darbo ir 
veiklos gairė, neatšaukiamas 
to meto įstatymas.

Visi būdami tvirti ir bekomp- 
romisiniai ištikimi savo pasau
lėžiūrai ar politiniams idea
lams, buvo rūstūs ir griežti ki-! 
tų klaidoms išryškinti ir nie
kada nepabūgdavo iškalbingu
mą ar rašomąsias plunksnas 
garbingai viešumoje sukry
žiuoti, neretai . rinkiminiuose į

akis. Ją ypatingai skaisčiomis 
varsomis nuspalvino visuoti
nas tautos ryžtas laisvo gyve- 

inimo rytoju pasitikti, Lietuvos 
kaimu vvru instinktvvus entu
ziazmas savo nuogomis krūti
nėmis laisvės idėją nuo priešą 
kulką pridengti ir visos mūsą 
to meto inteligentijos vieninga 
talka prikelti, sukurti ir vėl iš 
naujo visam civilizuotam krikš
čioniškajam pasauliui pristaty
ti amžinąją didžiąją Lietuvą su 

'visa jos kultūra ir didinga pra
eitimi.

susirinkimuose ar iš seimo tri
būnos žodžiai griaustiniais su
griausdavo, skelbiamos min- 
tys žaibais sužaibuodavo, ta
čiau labai retai bet kuris vie
nas kitam pajausdavo neapy
kantos jausmus, nes visi gerai 
žinojo, kad gyvenamasis mo
mentas reikalaute reikalauja 
visų tautos jėgų apjungimo ir 
visi gerai suprato, kad nuomo
nių skirtumo pagrindas yra 
vienas ir vienintelis — nenu
maldomas noras galimai geriau 
ir tikslingiau pasitarnauti sa-

Ir tik ta mūsų to meto politi- 
kų dvasinė didvbė ir kilnumas 
sudarė sąlygas, kad ilgą šimt- 

! mėtį vergavusi ir skriaudžia- 
I ma tauta tiesiog žaibišku tem- 
pu sugebėjo pilnai^ išnaudoti 

: aplinkos besikeičiančias sąly
gas ir ant karo griuvėsių iš nie- 

jko sukurti modernišką valsty- 
|bę.

(Bus daugiau)
I ■ į

(rytų ir vakarų jėgos
Abendpost vasario 16 d. nr. 

straipsnyje “Vakarą karinis 
potencialas stipresnis’* patei
kia sekantį abieją pusių kari
nės jėgos palyginimą:

VAKARAI TURI:
JAV-bės: 1054 tolimos distan

cijos raketą Titan II, 14,000 ki
lometrą nešimo, 5 megetoni- 
nius sprogdinimo užtaisus, 41 
povandeninį laivą su 656 Pola
ris raketomis.

Vidurinė Europa (JAV ir 
NATO): 8 šarvuotas divizijas, 
16 pėstininką, mechanizuotą ir 
desantinių (iš oro nuleidžia
mą) /diviziją; 600,000 vyrą 
(plius 100,000 prancūzą) 2,550 
šarvuočius, 2000 taktiniu lėktu- 
vą.

Pietij Europa: 6 šarvuotas 
divizijas, 33 divizijas, 525,000 
vyrą, 1,800 šarvuočių.

RYtXi TURI:
SSSR: 1150 tolimos distanci

jos raketą, SS-9, 16,000 klm. 
nešimo, 25 megatoninius sprog
dinimo užtaisus; 160 atominiu 
raketą povandeniuose laivuo
se, 700 vidutiniu distanciją ra
ketą.

Vidurinė Europa (SSSR jr 
Varšuvos Pakto valstybės): 30 
šarvuotą diviziją, (iš ją žymi 
dalis sovietiniu), 35 kitokios 
divizijos, 925000 vyrą, 12500 
šarvuočiu, 3800 lėktuvu.

Pietą Europa: 11 šarvuotų 
diviziją, 23 kitokias divizijas, 
375,000 vyrą, 4600 šarvuočių.

MOTERŲ TARPE
VIENA; — Kaip keista! Dar 

taip neseniai Jonuką stačiai die
vinau, o šiandien matyt jo ne
benoriu.

Antroji: Taigi, taigi... Ar ne 
baisu, kaip tie vyrai keičiasi!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE’’

okupavimo, himno pagiedojimo patį fak
tą. Tačiau ir šis išrašas reikalingas patiks
linimo ir aiškesnio nušvietimo.

Pagal Mokytojo pedagogiką išeina, kad 
nepr. Lietuvoje mokytoją toks žeminimas 
ir niekinimas subrandino ir užgrūdino ne 
eilinės drąsos mokytojus, nepriklaupusius 
prieš naująjį dievą, nei prieš jo dievukus, 
jau spėjusius mokytojams atitaisyti alginę 
nuoskaudą ir daug kitokio gėrio žadančius. 
O tai prieštarauja fizikos, psichologijos ir 
tos pačios pedagogikos dėsniams ir svei
kam protui.

Jeigu mokytojai tame “masiniame mi
tinge” pagiedojimu tautos himno pasirodė 
nesą naujųjų dievuką klapčiukai, tai tu
rėjo būti todėl, kad jie laisvoje tėvynėje 
laisvai subrendo sąmoningais lietuviais, 
bet ne prievartiniais apsimetėliais. Jie, 
mokytojai, tautos himno pagiedojimu iš
pažino savo senąjį Dievą ir tautos dievą su 
jos dievukais. (“Ir tie dievaičiai , kuriuos 
žemaičiai, kuriuos aukštaičiai turėjo” AB) 
Tuo pačiu galutinai pripažino Mokytojo po 
30-ties metą atsklcisimus “dokumentus”, 
dabar atskleistus neteisingais.

Prieš ką dabar mato reikalo paklapčiu- 
kauti Mokytojas neparašęs, kurioje mitin
go vietoje tautos himnas buvo pagiedotas. 
Ar ne pabaigoje?

Mokytojas skelbia ir tą netiesą, ikad 
kalbamasis mokytojų telkinys buvo mitin

gas. Jis nebuvo viešas sudėtinis, bendra 
mitingo prasme mitingas, kas tik nori atei
ti ir išeiti. O buvo skubotas dar prieš mok
slo metų pradžią (VIII. 14-15) Įsakymiš- 
kai sušauktas visą Lietuvos mokytojų pro
fesinis suvažiavimas. Tikrai jis buvo gau
siausias suvažiavimas iš visų kitą profesiją 
tarnautoją, tada sukviestą. Šio mokytojų 
suvažiavimo niekas mitingu nėra vadinęs, 
nė dabar nevadina. 1969. XI. 6 d. Tėviškės 
Žiburiuose Pr. Pauliukonis ’ jį vadina irgi 
mokytojų suvažiavimu. O patys mokytojai 
tada po kelių kalbą, paskaitų jį, suvažia
vimą pavadino naujosios religijos, dia
lektinio materializmo “rekolekcijomis". Iš 
anksto buvo sudaryta suvažiavimo tikslą 
atitinkama programa, parinktos paskaitų 
temos ir žmonės.

Bendruose viešuose aikščių gatvių... 
Įvairios žmonių sudėties mitinguose gal bū
davo dalis ir mokytoju; bet, kaip ir Mo
kytojas žino, negirdėta, kad tautos himnas 
būtą buvęs pagiedotas. Kodėl — savaime 
aišku.

Be mokytoją tame susirinkime himno 
pagiedojimo, dar tautos himnas buvo pa
giedotas daug tūkstantinės minios taip pat 
ne mitinge, o Vėlinių vakarą Kauno kapi
nėse, visą laiką Vytauto prospektu žygiuo
jant vienam po kito raudonarmiečių ir ki
tiems raudoniems būriams, grojanttiems 
linksmus maršus...

šitas Vėlinių vdkaro suėjimas pradė
tas Lietuviais esame mes gimę ir pabaigtas 
Tautos himnu.

Išėjusią iš kapiniu čia pat buvo daug 
suimta ir nuvežta į kalėjimą.

Vėliau, bene per Kalėdų atostogas Vil
niuje buvo sušaukta vidurinių mokyklą ir 
gimnaziją mokytoją konferencija. Bet joje 
Tautos himnas jau nebuvo įmanoma pa
giedoti.

šis mokytoju . suvažiavimas, kuriame, 
tiksliau, kurio pabaigoje pagiedotas tau
tos himnas, vyko Kaune, žaliajame Kalne 
aukšta tvora aptvertame Kūno kultūros 
aikštyne, daugiau kaip 12-kos tūkstančių 
žmonių uždaroje salėje. Salė buvo sausa
kimšai pilna mokytojų. Kur-ne-kur užma
tomas ir koks raudonarmietis, tarsi laisvai 
atėjęs pasižiūrėti savo išvaduotų laimingą
ją. Neabejojama, kad yra ir neuniformuo- 
tų seklių.

Į sceną, nereikia sakyti kaip įrengtą, 
sueina prezidiumas. Visi prezidiumiečiai 
dar iš nepriklausomybės laiku žinomi, ar 
tik buvę numanomi raudonuojantys mo
kytojai ir nemokytojai. Jiems suėjus, iš 
eilės sukviečiami, čia neesami, gyvieji ir 
mirę didieji bolševizmo kūrėjai ir vykdyto
jai. Taigi praeitis ir dabartis, turinti vesti 
į ateitį!

(Bus daugiau)
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Jei norite nuotjraukomis įamžinti savo I 
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai I 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka I 
patyrė fotografai. Meniskai paruo* I 

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S
2719 West 43rd Street 

Chicago, Illinois 
927-6288

Call and ask for EDIE BURBULIS

u m v ersiu

AKUtERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pvlaski RcL (Crowford 

Medico! Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

J ėl neatsiliepia, Skambinti o * "i-bOlX I 
OffHHfeMBMmOHVMHHHHMMHMttMINVHHHNMMtfMllSBWMMSHBMlKfiBBHMfili*  1

DR. S. BIEŽIS
T^lefu PRospect 6-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treciad. ir sekmad ofisas uždarytas.

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

rirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

šampano balius ar pobūvis 
įvyko šeštadienį Lietuvių klubo 
puošnioje salėje. Visą pobūvio 
eigą tvarkė pirmininkė P. Kiz- 
nienė, talkinant burini padėjėjų. 
Salė buvo puikiai išpuošta. Ilgi 
stalai ir staliukai skendėjo pal
mėse. Tai sudarė tikrai floridiš- 
ką vaizdą.

Stalai buvo padengti lininė
mis staltiesėmis, žėrėjo krištoli
niai stiklai, o leduose buvo pa
sislėpę šampano buteliai. Sve
čiai, grupėmis susėdę, šnekučia
vosi, o kai kurie jų šoko polkas 
ir valsus. Vyrai buvo tamsiais 
drabužiais apsirengę, o ponios 
ir panelės dėvėjo ilgas sukneles. 
Atrodė, lyg tai pasirodymas te
levizijoje.

Tikrai Bendruomenės Apylin
kei, kaip sakoma, priklauso dide-

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tei.: G R 6-2400 '
vai. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir; 

šeštad. 10—2 vai.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
O rtho p e d as-protezist as

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
| dažai. Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L
ORTHGPEDIJOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63rd St., Chicago, lit. 60629 
Teief.: PRospect 6-5084

Rex. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN ■ EiSiNAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-267C

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

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. teief.: GArden 3-7278

Tei. 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.

DR/ ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 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 ii ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni, nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

~~DR. "fRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

0R. LEONAS ŽIBUTIS 
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

r Ofiso teief.: 776-2880
Naujas rez. teief.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St.
Tek 925-8296

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

tš įvairių atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

19" TV SU STALELIU

1 .. TIK $13995: Į
IŠPARDAVIMAS ; i 
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 J

LIETUVI, EIK PAS LlETUVj! i ir
— -...  J

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS’VALANDOE

h Visos programos iš W0Pa, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. '■— šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai 
ryto. •

Vakaruškos: Pirmadieniais V r v
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD A’""
CHICAGO, ILL. 60621

EVERY TREE
IS A FAMILY TREE

Our trees and forests

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofiso teief.: HEmlock 4-2123
Rezid. teief.: Glbson 8-6195

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

provide your family with many 
happy hours of recreation.

That’s why it’s important to protec: 
them from forest fires by 

following Smokey’s ABCs: 
Always hold matches till cold. 

Be sure to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

diem again. Crush all 
smokes dead out.

Please LOnly you can
> prevent forest fires

gino atvyko dr.'Kazys Bobelis Į 
ir dr. Domas Giedraitis su po-1 
niomis; iš Bostono — studentė l 
Dalija Jasaitytė; iš Waukegano s 
— p. Kavaliūnas su ponia, ir iš; 
St. Charles — jaunasis Daukšys 
su ponia. Iš žymiųj ų rockfordie- j 
čių dalyvavo advokatas Leonar-j 
das Remenčius su ponia, dr. D. j 
Surantienė su vyru ir jų keliais! 
gerais pažįstamais kitataučiais. i 
Kai kurie tų kitataučių pirmą 
kartą atsilankė pas lietuvius. Jie 
buvo labai patenkinti lietuvišku 
nuoširdumu ir vaišingumu.

Šia proga noriu padėkoti vi
siems svečiams, — vietiniams, 
o juo labiau iš toliau atsilankiu
siems, kurie pagyvino mūsų vis 
mažėjančios kolonijos parengi
mą. Tie iš toliau atvykę svečiai 
buvo mums lyg koks “eliksyras’,’ 
atseit, paskatinimas atjaunėti 
ir atnaujinti veiklą

Valgių paruošimu rūpinosi po
nios Savickienė ir Stružienė. Jos 
tikrai yra nepamainomos šeimi
ninkės. žvalgas

TAMPA, FLA.
žiema praėjo, pavasaris atėjo

Prieš keletą savaičių rašiau, 
kad pas mus Floridoje šilta, gra
žu. Tada atrodė, kad čia dau
giau šalčių nebus. Atrodo, nie
ko negalima spręsti pirma laiko.

šiemet kaip tik sulaukėm 
Naujų 1970 metų, tai šie metai 
greit mus pasveikino savo ap
ledėjusia ranka... Pirmas šaltis 
veik nenuskriaudė Centralinę 
Floridą. Antras šaltis tik po po
ros savaičių jau buvo žiaures
nis. žiauriausias buvo šiaurva
karių vėjas, kuris palietė ir gra
žiuosius apnokusius apelsinus, 
kur žemesnėse vietose. Graifru-

Irano šachas su sūnumi Ali Rėza atostogauja savo viloje, St. Moritz, 
Šveicarijoje.

GĖLININKAS
(PUTHAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

piu papuošimai ir sezoninės 
kapams gėles.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Kariam Avė. — 586*1228

PUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČiA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84»33 ir PR 84)834 
_____________ —-------------------------/

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

x J i, 2533 W. 71st Street
A - Teief.: GRoovehill 6-2345-6

1410 So. 50th Avė., Cicero
Teief.: TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gj ____ _ —__ ... ___

kitų kraštų lietuviai, taip pat 
čia gimusieji vyrai ir moterys 
būsite maloniai priimti ir vi
siems bus proga pasireikšti 
klubo kultūrinėje bei labdaros 
veikloje. Susirinkime išgirsi
me valdybos pranešimu, o me
tinė parengimu komisija pa
teiks žinių apie pavasarini klu
bo balių, kuris įvyks po Velykų 
šeštadienį, balandžio 4 d. Ho
lywood salėje. Reikės iš anks
to gerai pasiruošti, kad jis būtų 
sėkmingas. Susirinkimą užbai
gus, kaip visuomet, bus šau
nios vaišės. A. Jusas

tai stipresni, tie atsilaikė. Pa
liestieji apelsinai dabar krinta 
nuo medžių, matosi apklota že
mė gražuoliais geltonuojančiais 
apelsinais.

Mūsų kaimelio gyventojai tiek 
laimingi, nes aukštumoje gyve
ną, nenukentėjo daug. Mūsų 
gyventojai kalba, kad jau par- 
gyvenom keturias žiemas. Po 
pirmojo šalčio apsilankymo, kaip 
oro pranašas šalčiui pareinant 
pranešė, visi manėm, kad apsi- 
saugosim apklodami gražiai pra
žydusius krūmelius, bet mažai 
gelbėjo. Biauriausis šaltis, pa
lindęs po užklodalais, nukando 
žiedelius, net ir lapus, liko su
dribusius, pajuodusius.

Po tokios šalnos ir vėl atėjo 
mielas pavasaris kelioms savai
tėms, ir taip kartojasi. Dabar 
po ketvirtos žiemos atrodo tik
ras pavasaris. Jau vėl visa gam
ta žaliuoja. Nežinia ar ilgai?

Mano sodelis rodo pavasari. 
Gražioji “pyčia” visu gražumu 
sužydo. Neatsilieka nė kriaušių
medelis. Ankstybieji apelsinai 
jau krauna žiedus, kuriuos 
darbščiosios bitelės pradeda ap
lankyti.

Floridos lietuviai pradėjo dar
bymetį. Kiek girdėti, visi jau 
sukruto rengti Lietuvos Nepri
klausomybės 52 sukaktuvių mi- 

' nė j imą.
Mūsų kaimynai St. Petersbur- 

go Lietuvių klubas rengiasi prie 
šaunaus minėjimo šį sekmadie
nį, vasario 22 d.( kiek girdėjau, 
šis minėjimas bus puikiai atžy
mėtas specialia programa, ku
riai daug prisideda gabusis klu
bo pirmininkas A. Karnius su 
žmona Angelija. Mes, Tampos 
lietuviai, jiems pritardami irgi 
ten būsime Onutė

Žagariečiu Klubas
Lietuvių Žagarės Klubo an

tras iš eilės šių metų susirinki
mas įvyks šį sekmadienį, vasa
rio 22 d. Hollywood salėje, 
2417 W. 43 St Pradžia 1 vai. 
po pietų. Nariai ir narės pra
šomi gausiai susirinkti bei at
sivesti naujų kandidatų prisi
rašymui į klubų. Nežiūrint ar 
Lietuvoj gimę žagarieciai, ar

zarasiškiai, gretimų kaimų ūki- 
! ninkai, vieni su kitais palaikę 
gerus santykius. Visi priklausė 
Baltriškių parapijai Zarasų ap.

Petras Markūnas, 
Waukegan

Patiksiinimas
Š. m. vasario mėn. 14 d. Nau

jienose paskelbta žinutė antraš
te: “Nepilnas buvusių Štuthofo 
kacete sąrašas". Autorius St. 
Juskėnas. rašo, kad nukankintų 
Štuthofo k aceto sąraše nerado 
pavardės buv. Lietuvos kariuo
menės majoro Stasio Puodžiaus 
iš Grybiškių km., Zarasų apskri
ties. Reikia manyti, kad S. Puo
džius iš viso nebuvo išsiųstas į 
Štuthofo kaceto lagerį. Prileis- 
kim, kad jis laike arešto galėjo 
būti sušaudytas, kaip ir daug 
kitų buvo sušaudyta.

Bronius Kviklys savo reda- 
•guotoj knygoj “Mūsų Lietuva” 
I tom.. 600 psl. apie Baltriškių 
apylinkes šitaip rašo: “Paskuti
niais okupacijos metais už lie
tuvišką veiklą sušaudyti”:

Pakalnis. Zavadskas, Šlepe
tys, Zakarka. Kalaušiai, Frakas. 
Juozėnaį. Puodžiai (bus tas pats 
SP. apie kuri S. Juškėnas rašo).

Du iš 50 čikagiškių 
gali būti apiplėšti

Kaip iš FBI tyrinėjimų duo
menų matyti, Chicagoje po du 
iš kiekvienų 50 gyventojų 1968 
metais turėjo skaitytis su pa
vojumi būti apiplėšti. Vien 1968 
metais piktadarysčių skaičius 
pakilo daugiau kaip 16 nuošim
čių.

Per tuos metus uždokumen- 
tuoti puspenkto milijono sun
kių nusikaltimų, šaunamų gin
klų pavartojimui žymiai pa- 
daugėjant šaunami ginklai 
buvo pavartoti prie 8,900 žmog
žudysčių; 99,000 plėšikų už
puolimų atlikta ginklu grasi
nant, daugiausia vartojant Colt 
revolverius ir karabinus. Per 
[261,730 apiplėšimus pavogta 
privataus turto už daugiau kaip 
1 bilijoną ii' 700 milijonų dole
rių.

Kovose su piktadariais 1968 
metais žuvo 64 valdininkai, o 
nuo 1960 metų iki 1968 m. nu
žudyti 475 policininkai beei
dami savo pareigas; 96 nuošim
čiai jų buvo nušauti.

Studijoje “Carriers in Cri
me” nustatyta, kad 63 nuošim
čiai nusikaltėliu, kurie buvo 
suimti, nuteisti ir paleisti į 
[laisvę, ilgiausiai po 5 metų dėl 
kokios piktadarystės vėl turėjo

Toliau seka mano pusbrolis For-j būti suimti ir įkalinti; iš tų 43 
tunatas Markūnas, kurį arešto I nuošimčiai vėl nusikalto vos 
metu rusų enkavedistai išvedę ■ metams praėjus po paleidimo 
iš trobos jų pačių kieme sušau-Hš kalėjimo.

! dė. Ta pati radare ir su kaimy- Liūdniausia “garbė” būti pir- 
! nu Rubliausku. Fortūnatas Mar- *moję vietoje kriminalo didu- 
kūnas ir Rubliauskas yra kilę iš imu atitenka New Yorkūi; po 
Naujasodžio km. Antalieptės v. [jo seka Los Angeles ir trečioje 
Zarasų ap. Sušaudytieji visi yra Į vietoje Chicaga.

Gn\ 3440 So. Lowe Avenue

Mirė 1970 m. vasario 18 dieną, 3 vai! ryto, sulaukusi 77 metų am
žiaus. Gir: įsi Lietuvoje, Užvenčio mieste.

Amerikoje išgyveno 58 metus.
Paliko nuliūdę: brolis Alex Vitkus su šeima, gyv. Dorchester, 

Mass., giminaitė Marcella Nausėda, jos vyras Bruno, sesers vaikai — 
Ann Solare Stella Salemi ir Joseph Pocius, giminės — Petrauskų šei
ma, Monkų šeima ir Adomas Jankauskas bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

* Priklausė Moterų Apšvietos Draugijai ir Women’s Civic Lygai.
Ketvim dieni, 2 vai. p. p. kūnas bus pašarvotas Povilo Ridiko ko

plyčioje, 3354 So. Halsted Street.
šeštadienį, vasario 21 dieną 10 vai. ryto bus lydima iš koplyčios 

i Lietuviu Tautines kapines.
Visi a. a. Julia Andriulis giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Brolis, giminės.

Laidotuvių Direktorius Povilas Ridikas. Tel. YA 74911,

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I
Laicotuviu direktoriai:

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

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

I MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I!
s

ll■
I I I
I 
I

I

1

3

NARIAI:
Chicagos.
Lietuviu
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

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

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

4

(LACKAWICZ)

I

į

I 

į I
I
E I I

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

i
I i 
f

3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3401

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

■CT—

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

I
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Ilgametė vengrų šokėja Taliah Hanley ištekėjo už Amerikos milijonieriaus, kuris neseniai mirė. 
Ji dabar atidavė 3 milijony dol. vertės meno tur us San Francisco miestui. Ta proga ji papo

zavo prie keliu paveikslu sa/o senuose šokėjos rūbuose.

HELP WANTED — MALI 
Oarbininky R»lki«

HELP WANTED — MAl 
DerMninky R«iid«

ATACO STEEL PRODUCTS
IN GRAFTON, WISCONSIN HAVE IMMEDIATE NEED OF

R2AL ESTATE FOR SALE I REAL ESTATE FOR SALE 
Nm. -i. Žemė «— Pardevimui Namai, Žemė •— PardavimuiPUNCH PRESS OPERATORS, 

ARC WELDERS, SPOT WELDERS 
l-st and -2-nd shift openings. Liberal overtime and fringe 

benefits.

TOP WAGES AND PROFIT-SHARING PLAN.

These are permanent positions. We are now working 58 hours per week. 
APPL Y IN PERSON FROM 8 A. M. TO 5 P. M.

1040 —9th AVENUE
(414) 377-3000 GRAFTON, WISCONSIN

Kalifornijos dykumas'
La Jofla, Kalifornijoje, okea-i 

nografijos instituto narys Dr.! 
John Isaacs išvystė fantastišką, 
bet, žinovų teigimu, įmanoma 
įgyvendinti planą. Tas planas 
yra — iš Pietų ašigalio (Antark- 
tikos) parvilkti ledų kalnus iki 
pietinės Kalifornijos pakraščių 
ir tirpstančių jų vandeniu drė
kinti Kalifornijos, Arizonos ir 
kt. dykumas, jas paverčiant der- ■ 
lingais rojaus sodais. Atstumas 
nuo Kalifornijos iki Antarktikos

i kalnas įkaštuotų apie milijoną 
dolerių, bet jo vertė, paversta 

j vandeniu (jūrų ledo vanduo ne- 
■ turi druskos), būtų ICO milijo- 
' nu dolerių.

Kai kurie europiečiai, ypač Vo
kietija, jau galvoja panašiai ga
bentis ledų kalnus nuo Grenlan
dijos iki šiaurės jūros.

šerifas atsakė, kad kompa
nijos turėsiančios pinigų kur 
kitur pasiieškoti. Jis neisiąs 
žmonių mėtvti kol teismai ne
pasakė savo paskutinio žodžio.

MECHANICAL 
TRAINEE

Will train to assist. Laboratory 
Technician with mechanical 
changes to equipment. Some 

mechanical experience or 
aptitude required.

APPLY

HELP WANTED — FEMALE
Darbininkiy Reiki*

GENERAL OFFICE
3?^ HR. WEEK.

Good typing skills — Record keeping, 
lite filing & other diversified duties. 
Must have own transportations. Ex
cellent Company benefits, including 

profit-sharing. 
Modern working facilities.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJ1MA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

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 TAS.

LEONAS REAL ESTATE

Juodukų gatvių gaujos 
virto gengsterių gaujomis 

. Chicagos policija paskyrė 
j apsaugą negrų radijo ir televi
zijos aktoriui Daylie Holmes, 
kuriam gatvių gaujų lyderiai 
pakartotinai pagrasinę nužu
dymu už tai, kad jis atsisakė 

. gaujoms mokėti “apsaugos” 
. j mokestį ir tą gengsterišką ra- 

yra 16,000 kilometrų, taigi apie fotografijų, suimtas” Darrell i viešai per radiją pasmer-
10,000 mylių. įCannon, 20 metų amžiaus juo-kl’rs GRT rad!'

Jau apskaičiuota, kad užkin- dūkas, vienas iš “Black P. Sto-I J°. stot>je °sl_a d]ską, o televi 
kius šešiais okeaniniais vilkikais ne Nation” gaujos vadeivų, pa-įZ1JOS J??11®1 / veda programą, 
galima parplukdyti ledo kalną Livadinusių “Main 21”. Cannom P?'’adintą Tiktai juodiesiems , 
80 kilometrų ilgumo, 100 me-ipraeitą vasario 6 d„ apiplėš- jvlesal Paskelbe, kad gatvių 
trų platumo ir 300 metrų sto-įdamas vaikų žaislų krautuve g.a.UJ°S Pla<-’iai vereiasi ekstor- 
rumo. Vieno tokio “gabalo” esą|prje 1708 E. 79th Street, nušo-Cljomis ir kitokiais teroro bū- 
užtektų visą pietinę Kaliforniją . v£ jos savininką Emanueli La
ir jos dykumas geriamu ir laįs-jzarą, 60 metų. Policija mano, 
tomu vandeniu aprūpinti per iš- kad banditas norėjo gauti pini- 
tisus metus. Tokio gabalo atvil- 
kimas kaštuotų tik po tūkstan
tine cento dali ledo tonai. Visas

iŠ C H I C i^GOS IR
A P Y L 1 N K 1 U

Suėmė gaujos narį
Liudininkams atpažinus iš 

suimtas Darrell i

A. & L. INSURANCE & REALTY

gų užstatui: išlaisvinimui iš 
kalėjimo tos gaujos vado Jeff 
Fort, kurs tuo metu buvo su
imtas už pasikėsinimą nužudy
ti.

Cannon nužudytasis Lazaras 
savo apylinkėje buvo plačiai 

i žinomas kaip geras žmogus. 
Nors apylinkėje gyvena veik 
vieni negrai, su jais jis draugiš
kai sugyveno.

ir

INCOME TAX
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

Nori iš šerifo Woods 
gauti 7 mil. dolerių

Septynios namu statvmo 
įnuomojimo kompanijos ap
skundė teismui šerifą Woods, 
reikalaudamos, kad šerifas su
mokėtų visoms po milijoną do
lerių už “nuostolius”, padary
tus toms kompanijoms dėl to, 
kad šerifas neišmetė į gatvę 
131 butus pirkusių šeimų, pri
klausančių Pirkėjų, pagal kon
traktus lygai. Ta lyga yra šias 
kompanijas apskundusi dėl ne- 
išpildymo kontraktų ir jos na
riai atsisakė mokėti pirkimo 

’ratas.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 6060S. — Tel. 254-3320

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

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporoiec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

- .m i. uu. I ■ . — ■■■■ 1 .....................—' ........  ... ...... . ..w , ■ F -■■■■. , MUUU..—

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

s---------------------- —----------------------------------- ------  ■ —
jii........  ■mini 11 mm■rrcni-ii"

HIGH BATES
—------

PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum 
2 year certificate

53/4%
$1,000 minimum

1 year certificate

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

dais kaulija pinigus iš pačių 
juodųjų biznierių. Jos bandę 
ir iš Holmes įvairiomis prie
monėmis gauti pinigų, bet šis 
nepasidavęs.

1716 W. Hubbard ST.
MR. LAMP I GNANO

SCREW MACHINE 
OPERATORS

EXPERIENCED 
SCREW MACHINE OPERATORS

to set-up and run Davenport 
Machines.

Overtime, bonus and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY
ADDISON, ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-4455

TRUCK BODY REPAIRMEN
Experienced in truck and trailer re

pair work. 
Union scale. 

T. H. RYAN CARTAGE 
1501 No. 25 AVENUE 

MELROSE PARK

CALL
Mrs. GUZICK-ALLEN

2735 WEST 71st STREET TEL. 925-6015
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AIRCRAFT RADIO 
ELK GROVE WHXAGE 

437-9300
GENERAL OFFICE 

Woman 25—40, typing, light book
keeping, filing, 4 girl office, 32% hr. 

week. Salary open. Near Loop. 
Call TA 9-1844, 
between 9—4 P. M.

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.
VILLA.WEST,

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

SECRETARY 
SALES DEPARTMENT 

Experienced above average shorthand 
and typing. Salary open. Hours 9 to 5. 
Good fringe benefits. Convenient to 

Kennedy expressway. 
PRICE BROTHERS, INC. 

Tel. 337-0700

DAŽYMAS
Pigiai dažau kambarius, valau 

kilimus ir baldus.
j L RUDIS TeL CL 4-1050
Į__________________________________________________

SECRETARY

K. E RINGIS 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.

DRAUGUŽI NESVAJOK!
PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklypas. $45,000.

10 KAMBARIU 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.

PUIKUS 2 AUKŠTU MŪRAS 6 ir 
8 kamh.. garažas Arti mūsų. $19.900.

Washingtonas prižiūri 
Ciueagos oro teršikus

Nacionalinė oro teršimo 
kontrolės administracija Wa
shingtone paskatino Chicagos 
miesto oro teršimo kontrolės 
departamentą griebtis žygių, 
kad išvengus didesnio oro už
teršimo, kaip jau dabar yra. 
Žygis padarytas, kadangi buvę 
nustatyta, jog Chicagos miesto 
oro užteršimas yra pasiekęs 
“susirūpinimo vertą lygi”. Sie
ros dvidegio ir dulkių kiekiai 
paskutinėmis dienomis vėl pa
siekė susirūpinimo lygi. Nau
jasis miesto aplinkos kontrolės 
departamento komisionierius 
H. W. Poston pasisakė laukiąs 
iš N. A. P. C. A. instrukcijų kas 
daryti.

Autobusų pabranginimą 
vis toliau atidėlioja

Chicagos miesto tranzito ad- 
ministracijos — CTA finansų 
tvarkytojas Meinardi pasakė, 
kad autobusais važinėjimo kai-
nos naujo kėlimo klausimas 
atidėtas bent iki liepos 1 d. 
CTA per tą laiką versis iš savo 
atsargos fondų. Norima nulauk 
ti, ar Illinojaus legislatūra ką 
darys, kad būtų paskirta sub
sidija ir išvengta tolimesnio 
važmos pakėlimo.

SCREW MACHINE 
TRAINEES

Young men wanted to learn metal wor
king trade. Will train High School 
graduates with mechanical aptitude to 
operate Davenport Screw Machines 

and others multiple spindel 
equipments.

Overtime and benefits.
MARBACH SCREW PRODUCTS 

135 WEST FAY 
ADDISON. ILLINOIS 

JACK SCHANLEY 
543-4455

Finishing Room Help in Woodworking 
Plant for 

SPRAYERS, FILLERS 
AND SANDERS

Will train. 50 hours week.. Paid hol
idays, vacations and other benefits 

GLOBE CABINET CO 
315 No. RACINE AVE.

Phone TA 9-4045

Blackstone rangers gauja 
vėl nužudė kitos gaujos narį

Chicagos pietinėje dalyje 
suimti šeši Blackstone rangers 
juodukų gaujos nariai, kurie 
praeitą antradienį nušovę vie
ną 95-tos gatvės gaujos “Street 
Gangsters” 15-metį narį Mau
rice Kramer paliko jį numirti 
po 9366 Burnside St. namo laip
tais.

Policija patyrė, kad “range- 
riai” nori tą “gengsterių” gau
ją įjungti Į savo gaują ir norin
čius jungtis terorizuoja ir šau
do.

Krameris peršautas per nu
garą, krūtinę, kairę ranką ir 
dešinę ranką, žudikai visi nuo 
15 iki 18 metu amžiaus. » fe

TRUMPAI 
lbs ' 

o
— Eva Kibartaitė, Marijos 

Aukšt. mokyklos mokinė, daly
vavo metiniame Loyolos aka
demijos meno konkurse. Jos 
motina Stella gyvena Brighton 
pk. apylinkėje.

— Stanley ir Irenos Balzeku 
rezidencijoje praėjusį sekma
dienį po Lietuvos nepriklauso
mybės 16-to Vasario minėjimo 
Maria Aukštesniosios mokyk
los auditorijoje buvo sureng
tos vaišės. Svečių tarpe buvo 
lietuvių ir kitataučių didžiosios 
spaudos atstovų, radijo ir tele
vizijos darbuotojų. Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
rėmėjų, biznierių bei profesio
nalų atsilankė daugiau kaip 
100 asmenų su poniomis. Šei
mininkai svečius vaišino šam
panu ir visokiais skanėstais, 
šia proga reikia priminti, kad 
kovo 1 d. Blackstone viešbuty 
Balzeko, j r. muziejus rengia 
banketą, kur bus pagerbtas Cle
ment Silvestro, Chicagos Isto
rijos muziejaus direktorius, m.

Secretary needed in our Loop office, 
It. shorthand and typing nee., exc. 

starting salary, fringe benefits.
37 hr. week. 
Mr. VISSER 
236-8477

STORE CLERK
FULL TIME. 

PERMANENT
Apply in person. > 

EDGEBROOK -GLEANERS 
6410 N. CENTRAL AVE.

RO 3-4343

4824 So. CALIFORNIA AVE. 
CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327 

. .. ...... .
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SIUNTINIAI -
I LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

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

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquete Parke

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

PATIKIMA NAMU ŠEIMININKĖ.
Paprastas virimas. 5 dienos savaitėje. 
Privatus kambarys su vonia ir TV. 
Mėgstami vaikai 16—12 ir 5 metu. 
Sunkesniam darbui yra samdomi kiti.!: 
Susikalbėti angliškai. Geri namai ir 11 
alga tinkamam asmeniui. Skambinti 

skelbėjo saskaiton vakarais.
Tel. (312) 835-1759.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

VIENIŠA MOTERIS ieško Marquette 
Parke 2—4 kambariu butelio. < 
Tel.: 925-9849 arba HE 40876. į

♦ Lietuvių Fondo vajaus tra
dicinė vakarienė Čikagoje nuke
liama iš š- m. balandžio 5 d. į 
balandžio 19 d., 3 vai. p. p. toje 
pačioje vietoje — Personality
Lodge, 4740 So. Cicero Ave.

Kas tiki Lietuvos (laisvės ry
toju, kas nori, kad lietuvybė bū
tų gyva, kas rūpinasi, kad mūsų 
jaunimas nenutaustų — visi
įstoja į Lietuvių Fondą šios va
karienės proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 60629, 
tel. 778-2858, o taip pat ir vietos 
LF vajaus komitetai bei įgalio
tiniai. (Pr-.

Didelis pasirinkimas jvairiy pre- 
kiy. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS^

P. NEDZINSKAS, 4065 Aeher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

ŠVIESUS KAMBARYS suaugusiam 
naujame name, vieno asmens bute.

4423 So. MAPLEWOOD AVE.
zsansa

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBtS 
Pardavimu ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T»U Republic 7-1941 

■■■■■■■■■«■■&K88BHK>

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

NORVILĄ
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
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SAVININKAS PARDUODA 8 butu ir 
didelės krautuvė mūra. Duos pasko

la. 2525 W. 63rd St. 
Tel. 471-0754 dienomis 
ir 873-9642 vakarais.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rfišiu namo apšildvmo pečius ir 
Mr-conditioning į naujus ir sous na
mus. įrengiu vandens boilerius ir

— Juozas Mironas, 84 metų, 
mirė vakar Hot Springs, Ark. 
Jis Amerikoje išgyveno 60 me
tų. priklausė Dariaus ir Girė
no legionieriams. Čikagoje li
ko Emilija Pakštienė, sesers 
duktė. Hot Springs gyvena ve- 
lionies žmona Ona ir sūnus su 
šeima. M

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Brighton Parke įvyks 
vasario 22 d. Lietuviškose mi
šiose 10 vai. giedos solistė Dana 
Stankaitytė, vargonuos Marija 
Kutz. Pamokslą įsakys, kun. 
Vaclovas Zakarauskas.

Parapijos salėje 3 vai. paskai
tą skaitys Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje dr. P. Dauž- 
vardis. Meninę programą at
liks Sofijos Jonynienės vado
vaujama Brighton Parko litua
nistinė mokykla ir LB Dramos
Studijos, vadovaujamos Stasio 
Pilkos, lankytojai.

Visuomenė prašoma gausiai 
dalyvauti. (Pr).

TERRA
Brangenybės, Laikrodžhl, Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660
» ---------....------- -------- -------------- h ------------

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greitu sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

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

Skambinkit
IA 1-6047 arba RO 2-8778 

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 
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