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Domininkonu respublikos ūkininkai išbando naują žemei purenti traktorių, pagamintą Fordo 
bendrovės. Traktorius yra nebrangus ir atlieka dvieju jaučiu darbą. Manoma, kad tokie trak

toriai bus populiarūs Piety Amerikos šalyse.
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LIETUVIŲ PADĖKOS LAIŠKUS
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo sukaktis 

šiais metais plačiai prisiminta bei iškelta JAV Kongreso, Senato 
ir Atstovų Rūmų narių pasakytose kalbose bei pareiškimuose. 
Galima tarti, kad nuo š. m. vasario mėn. pradžios Kongreso na
riai apie Lietuvą, jos istorijos bruožus, likimą, okupacijos varžtus, 
kalbėjo beveik kiekvieną dieną, gi kai kuriomis dienomis, ypač 
vasario 16 ir. 19, išimtinai plačiai, įspūdingai, nes apie Lietuvą 
pareiškimus, tomis dienomis padarė net 44 senatoriai bei Atst. 
Rūmų nariai.

Be pareiškimų, padarytų nuo. 
, vasario mėn. 4 ligi vasario 17 Į 
dienos, Lietuvos klausimą JAV 
parlamento rūmuose dar kėlė: 
vasario 18 d. senatorius G. Allot 
(Colorado valst.) ir du A. Rū
mų nariai: H. C. Schadeberg 
(Wisconsin) ir J. J. Rhodes 
(Arizona). Vasario 19 d., po 
vasario 16-sios, “lietuviškiausią 
dieną Kongrese”, apie Lietuvą, 
reikalą atstatyti jos laisvę kal
bėjo net 25 A. Rūmų nariai 
(skelbiama pagal kalbėjimo 
eilę):

Daniel J. Flood (iš Pennsyl
vania valst., pateikęs ir Lietu
vos 40 kunigų memorandumo 
tekstą), J. W. McCormack, Mas
sachusetts), G. R. Ford (Michi
gan), G. M. Fallon (Maryland), 
T. P. O’Neill Jr. (Mass.), J. A. 
Byrne (Pa'.), E. J. Patten (New 
Jersey), H. A. Smith (Califor
nia) , atstovė Charlotte T. Reid 
(Hl.), F. J. St. Germain (Rhode 
Island), G. Yatron (Pa.), H. P. 
Smith), atstovė Florence'?. 
Dwyer fN.--J.), Ch. W. Whalen 
Jr. (Ohio), B. B. Conable Jr. 
(N. Y.), F. V. Hicks (Washing
ton), J. P. Addabbo (N. Y.), H. 
Helstoski (N. J.), M. A. Feighan 
(Ohio), W. B. Widnall (N. J.), 
atstovė Martha W. Griffiths 
(Michigan), J. M. Gaydos (Pa.), 
J. S. Monagan (Conn.), ir H. D. 
Donohue (Mass.)), R. J. Mad
den (Ind.).

Vasario 20 d. Kongrese buvo 
pateiktas A. Rūmų nario Cl. J. 
Zablockio, iš 'Wisconsin, pareiš
kimas apie Lietuvą, vasario 23 d. 
apie Lietuvą kalbėjo senatorius 
C. T. Curtis (Nebraska), vasa
rio 24 d. — du A. Rūmų nariai: 
J. C. Cleveland (N. Hampshire) 
ir S. Halpern (N. Y.), vasario 
25 taip pat du: A. J. Mikva (III.) 
ir R. C. Pucinski (UI.), prijun
gęs ir “Chicago Tribune” dien
rašty vasario 16 d. paskelbtą W. 
Trohan straipsnį apie Lietuvą.

Tuo būdu, ligi vasario 25 d. 
Lietuvos, jos laisvės' klausimu 
JAV Kongrese pasisakė 73 na
riai, senatoriai ir A. Rūmų na
riai. Iš ligšiol pasisakiusių, di
džiausią nuošimtį sudaro New 
Yorko valst. parlamentarai (11), 
toliau seka New Jersey atstovai 
— sen. H. A. Williams ir 8 A. 
Rūmų nariai (jie uoliai pateikė 
N. Jersey valst. lietuvių sureng
tuose minėjimuose priimtas re
zoliucijas), gerai atstovauta ir 
Pennsylvanijos valst. (sen. 
Scott ir 6 A. Rūmų atstovai), 
Illinois, Massachusetts ir kt. 
valstijos.

Lietuvių draugų tarpe minėti
ni vidurio JAV sričių senatoriai, 
Colorado val»t. senatorius (G. 
Allott) bei Kalifornijos atsto
vai JAV Kongrese. Verta pri
durti, kad apie Lietuvą nuošir
džius pareiškimus padarė ir pie
tinės valstijos, Louisianos, ku
rioje lietuvių beveik nėra, atsto
vas (J. R. Rarick) ir vienas Ala- 
bamos parlamentaras J. Bucha
nan. Visiems priklauso nuo
širdi lietuvių padėka.

Pageidautina, kad lietuviai sa-

WASHINGTON AS. — Vakar vidurnaktį turėjo prasidėti ge
ležinkelių streikas, kuris visada kraštui padaro didelių nuostolių. 
Prezidentas Nixonas antradienį skubiai kreipėsi į kongresą, pirmą 
kartą įsikišdamas į darbdavių — darbininkų ginčą. Jis prašė 
kongresą greit pravesti įstatymą, kuris sulaikytų geležinkelio 
streiką. “Mes negalime įsileisti į chaosą, kurį sukeltų visos Ame
rikos geležinkelių sustabdymas vien dėl to, kad nedidelė mažuma 
darbininkų atmetė kontraktą, kuri buvo priėmę unijų vadai. 
Vakar visą dieną Atstovų Rūmų ir Senato darbo ir prekybos 
komitetai svarstė susidariusią padėtį.

Arabai patenkinti 
Pompidou vizitu

BEIRUTAS. — Prancūzijos 
prezidento Pompidou vizitą 
Amerikoje su dideliu dėmesiu 
sekė arabų šalys. Arabų spau
doje išreiškiamas pasitenkini
mas Pompidou laikysena Ameri
koje, kur protesto demonstraci
jas organizavo vietiniai žydai. 
Lebano ir kitų arabų šalių spau
doje sakoma, kad demonstracijos 
buvusios ne vien prieš Prancūzi
ją, bet kartu ir prieš arabus.

Arabai patenkinti, kad prezi
dentas Pompidou nepasidavė 
Amerikos žydams ir nedarė 
kompromisinių pareiškimų. Jis 
kietai laikėsi ir gynė Prancūzi
jos politiką. Ypač arabų spaudo
je keliamas Pompidou pareiški
mas, kad Izraelis turėtų liautis 
buvęs “religine valstybe”. Bei
ruto laikraštis “Al Nahar” pride
da, kad Pompidou atidengė di
dįjį Izraelio melą, kuris tvirti
na, kad Izraelis yra demokrati
nė. valstybė.

Kiti arabų laikraščiai reiškia 
viltį, kad Amerikos žydų de
monstracijos davė priešingų re
zultatų, negu buvo laukta. Jos 
pakenkusios daugiau Izraeliui, 
negu arabams ar Prancūzijai.

Nebebus cigarečiųC—z V

WASHINGTONAS. — Sena
to ir Atstovų Rūmų bendras ko
mitetas nutarė išleisti įstatymą, 
kuris uždraustų nuo sausio 1 d. 
garsinti Amerikos televizijoje 
cigaretes. Be to, nutarta reika
lauti, kad ant cigarečių pakelių 
būtų uždėti griežtesni įspėjimai 
jų vartotojams.

Dėl cigarečių garsinimų ėjo 
kongrese ilga kova, tačiau taba
ko pramonės atstovai pralaimė
jo. Atskirai svarstydami, abu 
kongreso rūmai buvo pasisakę 
už daug švelnesnį įstatymą. Kon
ferencijoje tačiau iškilo griež
tesnių pasiūlymų ir jie buvo pri
imti.

Ant cigarečių pakelių siūloma 
užrašyti: “Įspėjimas! Surgeon 
General nustatė, kad cigaretės 
yra pavojingos tavo sveikatai”. 
Kaip žinoma, dabartiniai įspėji
mai tesako, kad “cigaretės gali 
būti” pavojingos.

Komitetas davė dar paskutinę 
nuolaidą. Nors televizijos ciga
rečių reklamos uždraudžiamos 
nuo Naujų Metų, tą dieną įmo
nės dar galės garsinti, nes tada 
būna daug futbolo rungtynių, 
kurių pertraukose, paprastai bū
na daug cigarečių reklamų.

BRITANIJA LABAI NUOŠIRDŽIAI 
SUTIKO V. VOKIETIJOS KANCLERĮ

LONDONAS. — Vakarų Vokietijos kancleris Willy Brandto 
vizitas Britanijoje praėjo su dideliu pasisekimu. Britų spauda 
svečiui buvo labai palanki, iPasitarimai su premjeru Wilsonu vyko 
draugiškoje dvasioje net 10 valandų. Vokietijos kancleris įrodė 
savo simpatijas Britanijai, veiksmingai remdamas jos kandida
tūrą į Europos Bendrąją Rinką, Jis pakėlė vokiečių markės vertę, 
tuo palengvindamas spaudimą britų svarui. Tarp Britanijos, ir 
Vokietijos nėra jokių rimtesnių nuomonių skirtumų, o Brandto 
kova prieš nacius ir jo švari praeitis Hitlerio valdymo laikotarpiu, 
daro jį priimtinu ir didelei daugumai britų, nemėgstančių vokiečių 
iš viso. Daug prisideda ir tai, kad abu valstybės vyrai: premjeras 
Wilsonas ir kancleris Brandtas yra socialistai.

. Kancleris Brandtas turėjo is
torinę progą pasakyti kalbą į 
abiejų Britanijos parlamento rū
mų narius. ’’Jūs, britai, turėjote 
jėgų išlaikyti gyva laisvės lieps
ną tuo metu, kada mūsų konti
nentas buvo tamsybėje” — kal
bėjo kancleris Brandtas, pridė
damas padėką Britanijai “už iš
tiestą vokiečiams susitaikinimo 
ranka po karo”.

Brandtas priminė, kad jo da
romi žingsniai Rytų Europoje 
turi ryšį su sovietų siūloma vi
sos Europos saugumo konferen
cija. Jis siekia Rytų Vokietijoje 
kasdieninių, natūralių ryšių su
sižinojimo/ susisiekimo, paštų 
srityse.

y Pokariniai Vokietijos kancle
riai nepatiko Britanijai ir tas 
matėsi britų spaudoje. Kancle
ris Adenaueris pats nemėgo bri
tų, kurių zonoje jam teko po ka
ro gyventi. Britai jį buvo pa
šalinę iš Cologne miesto burmis
tro pareigų. Kitas kancleris — 
Ludwig Erhard dažnai britų ka
rikatūrose buvo rodomas tipin
go buržujaus vaidmenyje: 
storas, su dideliu cigaru burno
je. šitas netikėtas vokiečių tur
tingumo simbolis kažkaip neti
ko ekonominę krizę pergyvenan
čiai Britanijai. Kancleris Kie- 
singeris nebuvo populiarus dėl jo 
praeities ryšių, kad ir labai men
kų, su nacių partija.

Britai tačiau nuoširdžiai su
tiko kanclerį Brandtą, laikomą 
britų geriausiu draugu dabarti
nėje Europoje.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

<*■ Prezidento patarėjas ekono
miniuose klausimuose pareiškė, 
kad geležinkelių streikas už sa
vaitės Amerikai duotų apie pus
antro milijono naujų bedarbių, 
visuminis gamybinis produktas 
per tris savaites nukristų apie 
50 bilijonų dolerių, miestuose 
imtų trūkti kai kurių maisto pro
duktų ir kitų vartotojų prekių.

Viduržemio jūroje dingo 
prancūzų povandeninis laivas su 
57 įgulos nariais. Prieš kelis 
metus panaši nelaimė įvyko tos 
klasės laivui su 52 jūreiviais.

-«► šiandien prezidentas Nixo
nas išvyksta į Floridą ilgo sa
vaitgalio praleisti.

Penkių marinų apklausinė
jimas, ryšium su kaltinimu, kad 
jie žudė Vietnamo civilius, prasi
dės kovo 12 d.

Valst. sekretorius Rogers 
vakar kalbėjo senato užsienio 
reikalų komitete apie padėtį 
Laose.

■* Dubline jauni komunistėliai 
puolė senatoriaus Edward Ken
nedy automobilį. Jie nešiojo 
Mao Tse Tungo portretą ir šau
kė, kad Kennedy esąs Amerikos 
imperializmo agentas. Policija 
suėmė 1 asmenį. Demonstracijo
je dalyvavo apie 60 asmenų.

Lenkai nesijaučia

“Dziennik Zwiazkowy” talpi
na (LWIL) pranešimą, pavadin
tą “Do Ziemi Ojczystej” (Į tė
vų žemę), kur rašoma, kad len
kai iŠ rytinių Lenkijos dalių at
keltieji į jiems perleistas Vokie
tijos teritorijas nesijaučia lai
mingi, didžioji dalis nori grįžti 
“namo”. Dėl to esanti be pagrin
do baimė, kad “kai Lenkija at
gaus okupuotas rytines vaivadi
jas, tai pritruks žmonių, kurie 
benorėtų grįžti į savo gimtąsias 
šalis”. Esą iškeltieji lenkai jų 
ilgisi.

Laikraštis “Polska Ludowa” 
j išleidęs K. Kwasnickio knygutę 
’ apie gyventojų “integraciją” Si- 
į lezijoje. Tenai po karo buvę

šis streikas tikrai būtų unijų 
narių neatsakomingumo pavyz
dys. Geležinkeliuose dirba apie 
575,000 žmonių. Su darbdaviais 
ilgiausiai derėjosi ir sunkiausiai 
susitarė keturios kvalifikuotų 
darbininkų unijos: mašinistai, 
elektrikai, garo katilų gaminto
jai ir metalo plokščių darbinin
kai. Po paskutinio derybų run- 
do trys minėtos unijos sutiko 
su darbdavių pasiūlymais, nesu
tiko tik metalo plokščių darbinin
kai, kurių yra tik apie 3,000. 
Kitos unijos jau seniau buvo pa
sižadėjusios remti viena kitą ir, 
vienai, nesutinkant, prisidėti prie 
streiko.
’ Derybose bandė tarpininkau

ti darbo sekretorius Shultz ir 
unijų federacijos prezidentas 
George Meany, tačiau karingoji 
mažuma nesutiko nusileisti.

Negana to, streikas paskelb
tas trečiadienio vidurnakčiui, 
tačiau viena unija, Collinwood,

ryšiai su Kinija
HONG KONGAS. — Azijos 

komunistų politikos stebėtojai! 
įžiūri naują santykių pagerėji- \ 
mą tarp šiaurės Korėjos ir Ki- '■ 
nijos. Jų santykiai prieš ketve-; 
ris metus buvo pašliję. Kinija per^elti daugiausiai lenkai iš ry__ ______ _

kad korejiečiai perdaug tinės Malopolskos ir Volynijos, o Clevelande pradėjo streiką tre- 
nwiH Itq ii i o et etii Cmnn ! v, • * « • t • • i f’jis siaures-rytų vaivadijų ouyę^ čiadienio rytą. Kai kurie kon-

Šiuo metu Korėjos ryšiai su Dancigo‘m’Stetino Iritis', 
sovietais atšalo dėl Čekoslovaki
jos okupavimo. Nors Korėja ne
pritarė Dubčeko pradėtoms re
formoms, tačiau dar daugiau 
jai nepatiko griežtas Brežnevo 
doktrinos pritaikymas ir karinių 
jėgų įvedimas į Čekoslovakiją, 
šiaurės Korėja atmeta Brežne
vo skelbiamą doktriną, kuri lei
džia rusams įsikišti visur, kur 
Maskvai atrodo, kad komuniz
mo režimui kyla grėsmė. Korė
ja žino, kad tokią doktriną so
vietai vieną diena £ali panaudoti j J°s ^9 nuošimčiai pasisakę, kad 
ir prieš Korėja ' kėliau norėtų gyventi savo se-

Kinijos ir š. Korėjos santy- j nos^ose sodybose 
kių pagerėjimui turėjo reikšmės 
ir Japonijos susitarimas su Ame- į 
rika. Japonų premjeras Šato, Į 
grįžęs iš Amerikos, pareiškė, kad ! 
Formozos ir Korėjos saugumas, 
esąs labai svarbus Japonijos rū- j 
pestis. Komunistinė Kinija ir š. ■ 
Korėja šį pareiškimą griežtai pa
smerkė, matydamos jame Japo
nijos tikslą atgauti turėtą įtaką 
Formozoje ir Pietų Korėjoje.

Abi šalys — Kinija ir š. Ko- ■ 
rėja kartu pravedė savo parti
jos valymą. Korėjoje tas valy-} 
mas buvo vadinamas “klasių ko- • 
vos tęsimu”, o Kinijoje — “kul-j 
tūrine revoliucija”. Visa tai 
artino Pekino ir Pyongyang© 
dus.

bičiuliaujasi su Sovietų Sąjun-j— - - - ■ .....
j perkelti į Olštyno (Allensteino), grės© nariai ragina prezidentą 

mobilizuoti kariuomenę ir per
imti geležinkelio darbininkų pa
reigas. Kongresas gali konfis
kuoti atskirus geležinkelius.

Koks nuostolingas būtų gele
žinkelių streikas, rodo Čikagos 
pavyzdys. Apie 139,000 žmonių 

kad liktų be susisiekimo priemonių. 
% atsakę, kad jiems Apie 47.000 darbininkų liktų be 

kad yra I darbo. Mieste liktų neišsiųsti 
50,000 prekinių sunkvežimių 
priekabų. Panašūs dalykai įvyk
tų visoje Amerikoje.

parodžiusi, 
lyginant su

Pasak Kwasnicki, 1964 metais 
j pravestoji anketa 
' kad į klausimą “ar 
j seniau turėta savo sodyba, tu-
i rint.galvoje klimatą ir žemę, no
ri mieliau pasilikti dabartinėje 
vietoje”, 46% atsak 
nenori, 21% 
visvien, o 25% atsakęs,

i patenkinti dabartinėmis 'sody- 
; bomis.

Tarpe iškeltųjų iš rytų Lenki-

šu
va-

MIAMI. — Kuba paleido 
laikytą amerikiečių laivą ir jo 
įgulą. Laivas ieško jūroje nu
skendusių su auksu senų ispanų 
laivų. Kuba, matyt, pagalvojo, 
kad laivas šnipinėja.

SU-

NEW YORKAS. — Panterų 
vadai atsisakė duoti pažadą tei
sėjui, kad jie teisme laikysis 

t . tvarkos. Jie iki teismo laikomi
senatoriams bei Atst. Rūmų, Va- (kalėjimo. Teisėjas pagrasino 
šingtone, nariams gausiai pa-, tol nesvarstyti bylos, kol gaus 
siųstų nuoširdžius padėkos laiš- pažadą raštu, kad kaltinamieji 
kus. (E) netriukšmaus.

vo gyvenamų valstijų, JAV-se,

sudaryti kabinėta
* v 4.

ROMA. — Italijos preziden
tas Giuseppe Saragat pakvietė 
pabandyti sudaryti naują vy
riausybę krikščionių demokratų 
kairiojo sparno vadą, buvusį 
premjerą Aldo Moro. Jis vado
vavo jau trims vyriausybėms 
tarp 1963 ir 1968 metų.

Italijos vyriausybės krizė tę-

siasi jau daug mėnesių. Ji pra
sidėjo tada, kai krikščionių de
mokratų koalicijos partnerių — 
socialistų tarpe atsirado nesu
derinamų nuomonės skirtumų. 
Paskutinis premjeras Rumor 16 
dienų derėjosi su įvairių parti
jų vadais, bandydamas sulipdy
ti koaliciją, tačiau jam nepavy
ko. Dabar pabandys Aldo Mo
ro.

Mokslininkai išsigando savo 
laimėjimų rezultatų

Prof. Paul Ehrlich, Stanfor- 
do universiteto biologas, nese
niai kalbėdamas Chicagoje, ap
žvelgęs iš oro, vandens ir dirvo
žemio užteršimo bei užnuodijimo 
kylančius pavojus, nesulaikomą 
žmonių daugėjimą, vabzdžiams 
ir parazitams naikinti chemika
lus, automobilius ir Amerikos 
ekonomijos beatodairišką švais
tymą, išvedė, kad žmonija rieda 
į neišvengiamą “ekologinę pra
žūtį”. žinoma čia pat pateikda
mas ir priemones, kaip išsigel
bėti.

“Mes turime sumažinti gyven
tojų prieauglio ratą iki nulio. 
Jau dabar du bilijonai žmonių 
neturi pakankamai valgyti; šie
met numatoma, kad 20 milijo
nų žmonių mirs badu. Tai jau 
gana bloga, tačiau per sekan
čius 35 metus laukiama žmoni
ją padaugėjant dvigubai”.

Profesorius kalbėjęs su Wis
consin© universiteto biologu, 
kurs jam pareiškęs, esą, jei mes 
nenustosime tuštuojau vartoję 
DDT, tai per dar 10 metų okea
nų apnuodijimas pasieks aukš-

WASHINGTONAS. — Šian
dien Valstybės Departamente 
prezidentas Nixonas oficialiai 
paskelbs, kad įsigalioja branduo
linių ginklų platinimą draudžian
ti sutartis. Ceremonijose daly
vaus Sovietų Sąjungos ambasa
dorius Anatoly Dobryninas ir 
Britanijos — John Freeman. Pa
našios iškilmės lygiagrečiai vyks 
Maskvoje ir Londone.

Amerika. Sovietų Sąjunga ir 
Britanija yra trys sutarties au
torės. Jos visos gali priimti iš 
kitų valstybių ratifikavimo do
kumentus.- Sutartis įsigalioja 
dabar, nes jau pakankamas skai
čius valstybių ją ratifikavo.

MASKVA. — Vakarų Vokie
tijos delegacijos vadas derybose 
su sovietais Egon Bahr vėl su
grįžo i Maskvą po pasitarimų 
su vokiečių vyriausybe ir vėl su
sitiko su sovietų užsienio reika
lų min isteriu Andrei Gromyko. 
Jie tarėsi tris valandas.

čiausią laipsnį. “Mes galbūt jau 
esame žuvę, patys to nežinoda
mi”.

Jis be to kalbėjęs su meteoro
logu, kurs pareiškęs, jog aplin
kos užteršimas per 10-15 metų 
gali sukelti klimatinę katastro
fą”.

S
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Lietuvos kaip ir Latvijos, laisvos

šešias vanden

Penktoji viduriu užkietėjimo* 
riežasris gali būti žmogaus nėr-1 
uotumas. Jei žmogus kenčia

ų dainelių maršų.
buvo baigta visam

r et ne karsta. Privažiavo i
k os ligos pasekmė atsirasti 
durie kietumas. Nusiminimas j 
di gautis dėl neurotizmo ar j mintingą — nemediciniską vidų-

reikia pradėti normaliai maitintis. Mediciniška tiesa

EJ^cncra Kivėnašte — Vaidilutė Alvydo Vaiky Te
atre, "Du Broliukai" pastatyme.

Nuotr. inž. Ks. Kauno

a, Tėvyne mū-

na
aukoti Lietuvos laisvei daugiauĮ mišriam chorui ir svečiams drau- 
negu bet kuriems kitiems tik;
lama, nes tautos laisvė ir nepr
klausomybė yra aukščiausia

bet labai turiningą kalbą pasakė 
P. Ralis, buvęs pirmasis lietu- 

... . vis pionierius naujai steigiamos
Mine).-mą trumpujungos zo- vasarvietįs New Port Rkh 

džiu atidarė pats klubo pinm-

Kūno, prote ir įausmų darnos pagrindai 
Naujausiu mokslo žinių populiarus perteikimas 

... _ ADOMAVIČIUS, M. D.

dar nė vienas žmogus tinkamai 
savo viduriu nesutvarkė. Tai įsi
kalbėtas ir įkalbėtas blogis: vie
niems jis kišenes tuština, ki
liems jis jas pripildo. Tai ir vi
sa šiandieninė teisybė apie neiš-

Prie šeštos eilės priežasčių dėl j re:kia tvarkyti atsakančiu 
vidurių uikietijimo priskaitj'ti- Į budu, tik tada galima laukti pa
nos sekančios negerovės: pama- geidaujamų vaisių, 
žintas gūžio liaukos veikimai ’ Atsakymas kaip tvarkytis su 
'hypothyroidism), padidinta f ketais viduriais jau paaiškėjo 
"ūžio liaukos priedelių veikla-^to’kasanksč»uPasakyta-Rei- 
(hyperparathyroidism)f taip va-‘kia šalinti kietų vidurių prie- 
dinamoji aštri ir pasikartojanti j žūsti, 
porfirija ir švinu apsinuodijimas, j

Kain pradedamas kietų 
vidurių tvarkymas

Pacientui nusiskundžiant kie- j sis neturi vėžio nei kitos orga
nais viduriais be aiškiai mato- j ninės ligos bei žarnų susiaurėji- 
mos priežasties, prisieina toks i mo. Gydytojas tada paaiškina- 
rt^gus nuodugniai ištirti. Ap-! ligoniui, kad visokie laxativai 

?;f rimas jo pilvas, ištiriama iš- yra ne tik nenaudingi, bet ža- 
einamoji žarna (anoseopia, sig-^Bngi, ir kad jis l 
mo’doscopia). Jei čia nieko blo-jmalius 
go nerandama, tai daroma X-Ray liuosuojančių vaistu, 
peršvietimas storosios žarnos į > . . k . . j Įpratimas i liuosuojancius vais-( anum enema). Kartais pnsei-: 4 ,’ tas sukelia viduriu užkietejima na ir skrandi peršviesti nusta
tymui teisingos diagnozės. Kar- > Žmonės, kurie tariasi negali 
tais atsiranda prie išeinamosios! apturėti normalių vidurių be 
angos odos kietus vidų- j liuosuojančių vaistų — laxaty-
rius turintiesiems. Kartais juos! vų, turėtų žinoti 
hemoroidai ar pūliniai kamuoja.Į mediciniškas tiesas: 
Moteriškėms kartais esti šlapi-imas į liuosuojancius vaistus su
mo pūslės ar makšties sienelės! kelia vidurių užkietėjimą—kons-l no, kad jiems bus tada 

pači ją. 2. Neturėjimas vieną j negero, žinokim, kad 
niolm V\lnrrr> I T1PTY1S ZmODėlUS 

kartą 
Bus dar

kuriems bus normalu tus-j

Jei nuodugniai apžiūrėjęs gy- 
i dytojas neranda nieko blogo pas 
į kietų vidurių savininką — jis už-

tai jis tvirtina, jog jie nesituš- 
tina taip, kaip kad jie anksčiau 
tuštinosi. Kartais užkietėjimu 
nusiskundžia tie žmonės, kurių 
viduriai reguliariai tuštinasi, bet 
jie yra kieti ir sausi, šitoks vi-

lėtą priežasčių. 1. Nesituštini-

ge giedi 
sų.

Aukų Lietuvos laisvės kovai 
buvo surinkta virš pusšešto Šim- 

>?o teis. Zurio kalbėjo latvių I to dolerių.
susivienijimo atstovas, perduo
damas lietuviams širdingus ir

pilnutėlė prisirinko lietu- j
„ ^aties St Petersburgo, iš ,. .... ...

ISt. Petersburg Beach, iš Tam J broliškus^ latvm Jjnkejmus del 
Į oos, Goifporto ir kitų apylinkių. ... - - -
j ?o minėjimo oficialios!^ dalies * ateities. Dar trumpą,
Į buvo draugiški pietūs su progra

Draugiški pietus buvo labai 
geri ir skanūs. Stalus tvarkė 
darbščioji Veronika Jomantienė.

Svečių buvo ir iš toliau iš 
šiaurės, net iš Kanados. Buvo 
aisčiai iš Chicagos ir nuo Mi- 
chigano ežuro. Be kitų, Petras 
Lengvinas iš Union Pier, Mich., 
ir J. Pronskus iš Naujienų, kurs 
specialiai keliaudamas ištirti 
kažkokios ten paslaptingos kora-(kaip vaistus.1 prie kitokio iš-skindamas šio svarbaus minėji-Į . , . ------ ,------  . . _ _

gerto skysčio. Firmas dvi stik- i mo tikslą. Po to programai va-1 menė, svetnamio “Nida” savinin-! lų pilies Floridos pietiniame ga
lines išgerk iš ryto ant tuščios: dovauti perstatė p. Angeliją Kar-! kė iš Goifporto, padeklamavo ke-1 le, buvo sustojęs St. Petersbur- 
karšto skysčio, šiltas skystis Pirmininkaujanti pir-lietą patriotinių eilėraščių; St. ge. Onutė
skrandyje sužadins žarnų jodė- in^’-isiai paprašė visą publiką su-, 
sius. Taip geria turtingieji ku- giedoti Amecrikos himną (Lietu- j 
rortuose iš žemės einanti šiltą Į - - ■

mas užėjus norui tuštintis ir lau- vandenį. Tas pats ir kiekvieno Programą baigiant). Po to ji pa- i
gali turėti nor- kimas patogesnio laiko.. 2. Ne- namuose galima atlikti — tik1 kvietė gražiais tautiškais rū- 

nevartodamas reguliarus valgymo laikas. 3. j liaukimės ne savo galva
i Netinkamas maistas. A. Perm a- į nę.
! žsa skysčių vartojimas. 5.__  __
gausus liuosuojančių vaistų, kliz- ’ — vaisių, sunko:
mų ar žvakučių naudojimas.

Kiekvienas, kuris
tvarkyti savo kietus

enelės! 
pasidavus i storąją žarną ir ją! 
ialinai užspaudžia.

Jei staiga užkietėja viduriai,; 
reikia sekti, ar tas žmogus ne-į 
■uri vėžio bei uždegimo žar-| 
rieše ar gretimuose organuose.!

los bei kitų plonųjų: 
sukelti vidurių- užkie- i 
nkstyboje stadijoje

urs col: nuogais 
das žar-

ttą dieną vidurių nieko blogo j 
nepadaro žmogui 
asmuo norėdamas 
vidurius turi neatlaidžiai 
laikyti sekančių dalykų.

Reikia įprasti į vidurių 
mąsi taip, kaip įprantama į i ii 
uliaru valgymą ar miegoji- 
. Chroniškas s*duriu užkietė- 
as yra pasekmė nustoto įpro- 
reguliariai tuštintis. Net di

džiausias mediciniškas apsileidė-

ma.

ri

gos iššaukia liuesus viduriu
aip tvarkyti kietus vidurius, i

kai nieks nepadeda I
— Kaip gydytis nuo kietu vi- į

dažnas žmogus klau-j
ra. O pastarasis pa-:
išrašo liuosuoj ančių-
ir viskas pasibaigiaj

uogaus vidurių kietu-j mo. Kai žmogus sako, kad jo vi 
osuojančiais vaistais1 duriai užkietėję (constipated)

I bais pasipuošusią lietuvaitę už-1 
Antrą pora stiklinių van-įdegti salėje priešais sceną ant 

l Per- [ dens (ar kitokio gero skysčio Į vėliavomis ir gėlėmis papuošto 
nesaldžios) j stalelio pastatytą wake — žibu- 

išgerk vidurdienį, atokiau tarp! H Deltona, Fla., buvo atve- 
pradėsit valgių. Trečia tora stikliniu {čia gimęs amerikietis lietu- 
vidurius*vandens išgerkime eidami gulti.JAV kariuomenės kariniu-j 

prisiminkit, kad nereikia rūpiu- \ Geriausia gerti graifrukto sun-^25 veteranas, Vytautas Povi-| 
sekančias dvi | tis, jei viduriai keletą dienų ne-

1. Įprati- i situština. Tai tikrai jums nepa- 
j kenks, nors daugelis žmonių ma- 

kas nors 
kai ku- 
normalu i 
-keturias 

tokiu žmo-

ką atskiedus šiltu ir nešiltu van-! la^tis. žvakė jo paties atlieta 
deniu, jei nesame tai sunkai jau-į buvo sudaryta iš trijų spalvų — 
trūs. čin į į via yr> reikia pri-| raudonos, žalios ir geltonos ir

Kiekvienas š tuštinti, 
turėti gerus dienas, 

nin.
i tintis ir dar rečiau, 

tuš- i g

nrisi-

ti, gali atgauti normalius vidu
rius.

Kas vienam kieti viduriai, 
kitam tai normalumas

Pirmiausia reikia suprasti mū
sų žarnų darbą ir pažinti prie
žastis. vedančias prie kietu — 
sausų vidurių ir jų nereguliaru-

$5.00 »
$3.00 i
$2.00' I

minti skaudžią tiesą: mes viso
kius Sibiras iškentę — baudžia
vas pernešę atsidūrėme šiame 
krašte pačių susikurtoj baudžia
voj: mes geriame visokius če
kus iš karališkai didelių bonkų,

Tiesa, dau- į visai nesirūpindami savo ir sa
tis žmonių tuštinasi kasdien{vų vaikų sveikata. Mes įprati- 
jančiasi nepatogiai, kai dau-Į name vaikus i menkavertį mai

giau atmatų susirenka jų išeina-; tinimas!. Tankmės nuo šian- 
mose žarnose. Bet prisiminkit, j dien taip besielgę. Tegul nė vie- 
kad nebūtinai toks tnštinsna- į no lietuvio namai nemato viso
kis bus normalus jums. Atsi
minkit sekančius aštuonis daly-

kių niekų, įskaitant pepsi — ir 
kokus, nors ir dietinius. Varto- 

į kus tvarkydami savus vidurius. į kime graifruktu sunką Įvairiam
Aštuoniariopas savo viduriu I Pavidale — atskiestą ir ne. Da- 

vim as ! bar Lietuvoje^ kai reiKia patar-
y - 4. j. i i -i ’ -4.- ti su graifrukto sunka gvdytis1. Nusistatyk laixa xaaa eiti I ,.. . ,. . - . : . į podagra—negali taip elgtis, nesišvietėm geriausia uz puses va-;N ® \ ., y -n .j.-, - ten Tokio geno nėra. Ten turi. landos oo pusrvciu. Pasėdėk is- i

vietėje 15 minučių — ir pagal 
laikrodį pradžioje taip daryk.!
Nestenėk — nesisylink sėdėda
mas ir neapgaudinėk savęs: iš
sėdėk 15 minučių galvodamas, I 
kad turi užmigusias žarnas. Ne-! 
sumažink sėdėjimo laiko ir ne- 
keisk išvietėn ėjimo valandos.

‘ Klausyk žarnų noro tuštintis — 
neatidėliok žarnų išsituštinimo 
neva patogesniam laikui. 3. Dar
buokis atsikėlęs — lovą klokis, 
kitus namie darbus daryk. Jei 
reikia — anksčiau kelkis, kaip 
paprastai, kad galėtum pasi
vaikščioti ar ką padirbėti na
mie, kieme ar sode. 4. Išgerk

žmogus gerti citrinos rūgštimi 
vandenį parūgštinęs, idant ap
turėtų šarmini šlapimą -— tai 
būtina tokioje ligoje. Toliau apie 
kietų vidurių 
kanti kartą.

Išvada: 
tus vidurius

tvarkymą — se-

Tvarkykimės kie- 
pagal šiandienini 
tarimą, kuris čia 

tamstoms paduodamas — ir ne
turėsime tame reikale jokių ne
gerumų. Jau šiandien atsisa
kykime visokiausių ne tik religi
nių. bet ir mediciniškų prietarų.

Pasiskaityti: Patient Care, 
Volume 3, number 9, September 
15, 1969.
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Rita L i kandę ryte (12 m.) Meška ir Vaidilutė Alvu- 
do Vaiky Teatre, vaidinant A. Kairio "Du Broliu
kai". Nuotr. inž K$. Katino

T1L 60608
i v -ajj.-j. u.aJ>
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I

. Grinius, ATS’MINIMAl IR MINTYS II t. 336 psl. 
Jvozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl. __________ ______'
M. Zo-x-nko, SATYRINĖS NOVELĖS. 199 psL . . .........
Liudas Mikšys, IŠ ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 6S9 psl. .. ........ ..... ............................ .
Jvoxas Kapačinskas, SIAUBINGOS OIENOŠ. 376 psl ......
J AvgustaPis. ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl...............................  . ...
°ro«. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl__ ____ $2.00 ir
“arius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA 3UOO, 416 psl.................................
VI. Mirgėla. KUN. ANTANAS MILUKAS. Jo gyvenimas 

ir darbai. ..............................................
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS? ......... '............
Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.. minkštais 

v:r<s^Įįa<<; $2 00 kietais ..... ...... ...... .. .......... ......
Jurtas švaistas, PETRAS ŠfRVOKAS, 228 psl ........... ......
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.......................
M:kas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. .... .. ..

R. Juroėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
>-onėlė Orintaitė. KA LAUMĖS LĖMĖ. 23S psl .......
Bielinis. TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

3:-'1 f>«J .........................„...............
Dr J S Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 

a
alinas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psl 
Sa-tvsras, AUKOS TAURĖ. Jvrika. 152 psl ......
Sr. oronė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. _____
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gauti
u. atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

vos himnas buvo sugiedotas visą i

Kalbą pasakė teisėj ase Zuri

tersburg Beach nuosavoje va
sarvietėje šalia savo sesers Mar
tos ir svainio Jono Sinku rezi-

month you’d stash
WeB, first of aĘ maybe you

should look at our bealthv side as

2. Bond thafs Vorth 
*25.00 in just 7 years

for yourself.
And so would your country! * 
Your country would be economi-

ttrėjo simbolizuoti amžinąją 
ugnelę Lietuvos laisvei ir nepri
klausomybei šviesti. Ugnelės 
idėja ir Povilaičio dovana pu
blikos buvo jausmingais ploji
mais sutikta.

imes as a spectztoc

A U&Savinss Bond is one

That xffl give you

Something thafs hard to appre
ciate. Unfit you lose it

Savings Bonds now have a new 
high interest rate of 4)4%. And 
buying them gives you the privilege 
of also buying the even higher

However you look at it, it 
į simriy makes a lot of sense 

to invest in your country.
After all, it s the only 
country you've got

Take stock in America

1739 So. Halsted Street Chicago, Ht 60608
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nazijoje Hūttenfelde, Vokieti-’Albertas Geri 
joje, plačiai aprašė visa eilė Šveicarijoje, J< 
kaimyninių vietų laikraščiai, Stuttgarto, kur 
k. a. Darmstadter Echo, Mann-'pas prakalbas, 
heimer Morgen, Lainperthei- statytas iš lit 
mer Zeitung, Rhein — Neckar menes Vokietij 
— Heidelberg ir Odenwalder kų. Atidarvim 
Zeitung, reportažus pailius-. vadovavo ginu 
truodami foto nuotraukomis, 'jas Fr. Skėrys.

Pirmiausia buvo atidengi-j Po paminklo 
mas paminklo didžiajam klai- lyviai 
pėdiečiui Erdnionui Simonai- salėje, 
čiui, įnirusiam praeitų metų programa, 

. vasario 2 dieną, tai yra lygiai.mo aukšt.
prieš metus laiko.

atidaryme 
susirinko 
kur įvyko 

pradėta 
muzikos mokyklos 

Jis buvo’styginio kvarteto, atliekant Nau- 
palaidotas arčiausiai savo my- jalio simfoninį veikalą “Sva- 
limos Vasario 16 gimnazijos jone**. Po to sekė gimnazijos 
Hūttenfeldo kapinėse. Pamin-’direktortas V. Natkevičiaus

iri mnaziios i 
• -j- \įspūdinga |
Mannhei-

Iš kairės į dešinę: dr. H. B udde n s ieg (Donelakhc "Mėty" vertėjas į vokiečiu kalbą), Vasario 
16 gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius, VLIK© pirmininkas dr. J. K. Valiūnas iš New 
York©, Federalinės Vokietijos Parlamento narys prof. dr. Schachtschabei iš Mannheim (SPD), 
dr. A. Gerutis iš Šveicarijos, vyr. mokyt. Saliamonas Antanaitis — PLB; Hūttenfeldo Romu
vos apylinkės pirmininkas ir PLB. Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas inž. kapitonas J. 
Valiūnas. Antroj eilėj visai kairėj matosi majoras J. Černius, pulk. Sutkaus žmona, ir kiti.

Fr. Skėrio nuotrauka

iver paskunnm lai*- 
Floridoje.
kuri buvo išrinkta 

i baliui šių melų 
dienų suruošti, 

savanoriai nariai

jku gyveno
Komisija 

j ateinančiam 
į balandžio 11 
pranešė, kad

’apsiimtų, kas ir buvo padary 
ta. Malonu yra komisijoje dir 
bti žinant, 

įdyba remia.
Hams vienbalsiai 
$10,00.

Ligonių yra < 
J ūsas, km's jau

•Brigita Babelienė 
1st Anthony

Pamokslai tersikams
Cook apskrities miškų sau 

go ui u (Forest Preseve) admi

kad nariai ir val-
Lietuvos reika- 

nutarta skil ti

teršikų, kurie angliškai vadi
nami “Jitterbugs**, auklėjimui. 
Kiek tai pagelbės, kitas klausi
mas. žemiau pateikiamas laik
raščiams išsiuntinėtas praneši-

Aldona šaduikytė, 5 klasės mokinė, perduoda kaip padėką už 
• ^.puikią, paskaitą Federalinės^ Vokietijos Bundestago nariui prof.

dr. Schachtschabei iš Mannheim (SPD) tautinę juostą prisi
minimui.

<• Fr. Skėrio nuotrauka

sveikinimo žodis 
go nario prof. I)

r Bundesta- 
Hans-Georg 
paskaita iš 

pradedant

MIAMI, FLORIDA

du: Antanas 
yra namie ir 

\ kuri tebėra 
ligoninėje. Klubas 

abiem linki greičiau pasveikti.
Buvo pranešta ką privalo 

daryti nariai, kurie yra per
mainę savo pavardes, kam pa
lieka savo pomirtinę: turi atei
ti į klubo susirinkimą ir pa
prašyti valdybos narį ar kitą 
asmenį kad jiems permainytų. 
Jei narys permaino savo gyve
namą vietą, jis turi pranešti 
finansų raštininkei ar valdy
bai savo naują adresą ne vė
liau kaip per 39 dienų.

Susirinkimą baigiant buvo

Daugumas musų esame geri 
piliečiai, kurie nepagalvoję 
nenumeta šalin dalykų. Dau
gumas mūsų nėra vabalai ter- 
šikai (Jitterbugs), tačiau dau
gumas mūsų pažįsta tokių 
žmonių, kurie yra. Vabalas ter- 
šikas yra toks negalvojantis su
brendėlis arba vaikas, kuris 

šiukšles beveik pa- 
tautine gėle. Tik

ntūsų vieške- 
kiekviename

Lietuvos istorijos 
1251 metais, baigiant šviesios 
laisvos Europos ir Lietuvos 
viltimis.

Po pertraukos sekė meninė 
dalis, kurią atliko K. Motga- 
bio vadovaujamas gimnazijos 
choras, tos pačios gimnazijos: 
tautinių šokių grupė ir iš Wup- 
pertalio vyrų kvartetas “Balti
ja”, vadovaujamas J. Jasulai- 
.. iCIO.

Svečias iš Amerikos, VLIKo 
pirmininkas Dr. K. Valiūnas, 
kurs tuo metu lankė Vokieti- 
jos lietuvius, savo kalboje su j 
nadėka įvertino Federalinės 

| Vokiečių Respublikos lietuvių 
tautai daromą gerą šiais sun
kiais laikais padėjus Įsteigti ir 

| padedant išlaikyti šiuo metu 
vienintelę tikrai lieituvišką 
mokslo židini — gimnaziją 
laisvajame pasaulyje.

šventėje dalyvavo 
daug lietuvių, bet ir 
tautos artimiausieji 
čiai bei kaimynai latviai ir es
tai ir apsčiai garbės svečių vo
kiečių. ... .

Šventė praėjo iškilmingoje 
ir pakilioje nuotaikoje.

ne tik 
lietuvių 
giminai-

A.S IK BIČIULIS

Pl

Sąrašas aukotoju ir aukų 
Lietuvos laisvinimui

Algirdas Brazis, akomponuojant p. Brazienei, dainuoja Miami Lietuviu 
liečųj klube Vasario 16-tos minėjimo proga, vasario 15 d.

Nuotrauka Brauklio

popierines 
darė mūsų 
dėl nedaugelio tokiu 
lės žydi” visais 
liti pašaliais ir 
miškų prezerve. 

Teršikas be to 
kaštingas sutvėrimas. Jis Ame
rikos mokesčių mokėtojams 
kasmet kaštuoja po daugiau

pranešta, kad Stella Jurėnas -kaip 50 milijonų dolerių. Vien 
ir Rožė bei Jonas Didžgalviai. Cook apskrityje šiukšlėms pa- 
turi gimtadienius. Jiems .su-Į šalinti išleidžiama po 85.000 

ų dainuota “Ilgiausių metų”, o Į dolerių.
i celebrantai pateikė gardžias 

vaišes.
ji E. McNamee, korespondentė

Teršikai beveik kiekviena- 
. me žingsnyje palieka savo ne

švaros pėdsakus: popierius, 
maistą, bankas ir skardines.

Jei turi pažįstamų vabalų 
teršikų, pabandyk tokius su
tvėrimus atversti į sąmoningą 

f lir gerą pilietį...

METAMS METAMS

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

METINIAMS TAUPYMO 
CERTIFIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $1,000

Galioja nuo 1970 m. vasario 1

Savings Insured up to $20,000

UN/ON FEDERAL SA VfHGS
3430 South Halsted / Chicago, Illinois 60608

OFFICE HOURS: Mon.ėT&es., 9 a.m.-4 p.m.. Wed., do$ed, Thurs., 9 a.m.-S p.m., Fri., 9 a.m.-6 p.m,, Sat, 9 ajn.-12 noon 
Walk-Up Window Mon.-Sat.f 8:45 a^i.-9 a.m., Wed., closed. Sat. 12 noon-1 p.m.

tūlis, Jakaitis, Tubelienė, S. Gu- 
dausky.

Po §2: J. Wayne, P. Rusins- ■ 
kas, P. Bernata, P. Pajaurelis,; 
A. Skruodys, M. Piegus, S. Ra-: 
zenberg, S. Lazutka, S. Sarnis, į 
Stroga, P. Rudokas, A. Rudokas, 
Sakunis, Macys.

Po §1 ar mažiau — $71.
Viso suaukota $1,048.
Ačiū visiems.

Miami A. L. Tarybos 
Skyriaus Valdyba

Vasario 15 d. Lietuvių Pilie
čių klubo salėje, Miami, Fla., 
Įvykusiame Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 52 metų 
sukakties minėjime aukojo že
miau išvardintieji lietuviai:

Po §100: Ban Kuraitis.
Po §25: O. ir P. šilas, J. ir J. 

Gužauskas, A. ir S. Kamaraus
kas, J. ir V. Yankus, P. ir V. 
Kraus, J..Kumskis.

Po §20; Stongvilių šeima, D. 
ir J. Kaunaitės, Kaulakių šeima, 
J. ir Ch. Bukaveckas, 0. Kau- 
lakis.

Po §15: E. ir A. Mažeika, J. 
Kasmauskas, S. Sagamogienė.

Po §10: F. Norbutas, Brauk- 
lys, V. Ogden, F. Rukšas, M. ir 
Z. Seckauskas, Vai. Saladzius, V. I , . . . ... .
ir B. Tamuliai. Sandaros 52 kp, atsistojau ir;
SLA 44 kp. 0. ir Z. Stasiulis. 
Ant. Dismonas, Krininlas, V 
Stasiūnas, O. ir J. Strodanskis, 
M. ir Ant. Alekna, A. ir Z. Tel- 
sinskas, M. Bačiūnienė, St. ir D. 
Jasbutis, Garolių šeima, E. ir 
J. Savilonės, V. Bitėnas, Br. Ser
gantis.

Po §8: K. ir K. Kodatis.
Po §7: E. ir J. Verbela, E. ir 

J. Landsbergiai.
Po §5: Demskų šeima, J. Dik- 

sas, A. Zopas, A. Maginskas, M. 
Dapkienė, K. Kunčienė, A. Zalia- 
donis, Z. Butnis, V. ir V. Valai
tis, P. Pocius, M. Totoraitis, P. 
Shikunas, S. Mintautas, R. ir 0. 
Valatkai, J. M. Martis, S. Jezer- 
skienė, Stankevičia, E. Zenaitis, j 
S. Yakštas, V. Vaich, W. Yakš- 
tas, J. Kriščiūnas, J.'Verceskas, 
J. ir J. Netis, A. Cirbulėnas, P. 
Kasen, A. Alušienė, N. Rauba, 
A. Pikusis, J. Makutanas, G. Sir- 
bas, A. Rudinskas, S. Zaveckas, 
A. Kams, V. Semaška, V. Nor
vaišienė, J. Banys, W. Jankus, 
V. Balčiūnas, Šukys, M. ir J. Mis
tikai, J. Kriščiūnas, E. ir A. No
reika, kun. Senkus, prel. Balkū- 
nas, Boreika, E. Cape, S. Der- 
nunas, P. Serus, R. Paul, M. Si
manavičius, V. Sapėnas, K. Vai- , 
džius, B. Kappe, Staspelkis, J. 
Miškinis, E. ir F. Sabel. P. Ko- ! 
dis, M. ir F. Rodgers, N. ir J. < 
Ratkus, Motuzas, Navickienė, S. 
Visgirdienė, V. Eberhast, V. Ru- Į 
Minskas, P. Beikys, J. Abrose, J. i 
Jokūbaitis.

Po §3: S. Mereckienė, J. Kru-

E. Jurgeliūtė Mangis dainuoja Miami Lietuviu 
jimo proga vasario 15

klube Vasario
d.

Nuotrauka Brauklio

16-tos minė-

Piliečiu klubas
Amerikos Lietuvių pašalpi- 

nio klubo susirinkimas įvyko 
sekmadienį, vasario 15 d. Jį 
atidarius buvo pranešta, kad 
mirė senas klubo narys Frank 
Saver. Klubas jo atminimą pa

jo šeimai bei giminėms išreiš-j 
’ kė gilią užuojautą. Miręs klu-ių

Kas tik turi >rq skoni,
Viską perka pas Lieponį!

Marquette Pk.z 6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPON1S

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

PER ANNUM

YOUR SAVINGS

0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

Ij Į4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE

6 MONTH MATURITY

C 74% PER ANNUM

į ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts

$100.00 MINIMUM

£ % PER .‘1NNUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

John Pake!, Sr., Chairman of the

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 ....

Board
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Published Daily Except Sunda
1739 So. Halsted Street/ Chicago/ ill. 60608. rele|>hone HA

SECOND - CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

Kalba buvo pasakyta Vasario

skelbimo sukaktį minime ge
dulo ženkle. Didinga vidur
amžių Lietuvos praeitis švel
niai kutena mūsų ambiciją, bet 

{ieškodami vilčių Lietuvos val
stybės atstatymui ir lūkesčių 
lietuvių tautos gerovei, turime 

[pažvelgti į artimiausius laikus 
ir šių dienų tarptautines pro
blemas.

šiandien tarptautinė padėtis 
ir su tuo surišta Lietuvos vals
tybės ir tautos ateitis atrodo 
gana niūri. Bet prieš pasiduo
dami pesimizmui turime ne
užmiršti, kad mūsų tauta yra 
pergyvenusi nemažiau tragiš
kų momentų.

Prieš paskutinįjį Lietuvos — 
Lenkijos valstybės padalinimą 
pagal 1791 metų gegužės 3 die
nos didikų priimtą konstituci
ją, Lietuva kaip valstybė bu
vo panaikinta ir paversta pap- 

menės nariu. Tačiau jos santykiai su Britų imperija ne- fasta Lenkijos provincija. Ca- 
pasižymėjo šiltumu. 0 tai dėl to, kad baltaodžių kont-Į r^stines

Subscription Rates; .
in Chicago $18.00 per year, $10.00 per 
six month. $5.50 per 3 months. In 
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.

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos;
Chicago j e ir priemiesčiuose 

metams ____ ________
pusei metų ...... ................
trims mėnesiams 1______
vienam mėnesiui ______

Kitose JAV vietose:
metams ___________ ____
pusei metų .... ....... ........ ...

$18.00
$10.00

$5.50
$2.00

$16.00
$8.50

Kanadoje:
metams_______
pusei metų ____
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ___ ___
pusei metų ____
vienam mėnesiui

___ $18.00
___ $10.00
-$2.00

$21.00
$11.00
$2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. laidžia 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
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vaL

Rodezija galutinai atsipalaidavo nuo Anglijos, ku
rios globoje ji išbuvo 80 metų: pradžioje kaipo kolonija, 
o vėliau kaipo dominija.

Pasidariusi dominija, Rodezija tapo Britų Bendruo-

roliuojama vyriausybė nepripažino lygių teisių negrų 
gentims, kurios sudaro milžinišką gyventojų daugumą.

Rodezija atgavo nepriklausomybę 1965 m. ir pasida
rė Britų imperijos dominija. Per keturius metus ėjo de
rybos tarp Londono ir Rodezijos premjero Ian Smith, 
kuris buvo spaudžiamas suteikti lygias teises negrams. 
Afrikos valstybės darė Jungtinių Tautų Organizacijoje 
žygius, kad prieš Rodezija būtų pavartotos ne tik ekono
minės sankcijos, bet ir jėga. Pavartoti jėgą buvo spiria
ma Anglija.

Tam spaudimui premjero Smitho vadovaujama vy
riausybė nenusilenkė. Nepaveikė jos ir paskelbtos ekono
minės sankcijos. Buvo manoma, kad ekonominės sankci
jos privers Rodezijos vyriausybę, kaip sakoma, iškelti 
rankas. Tačiau to neatsitiko. O tai dėl to, kad tos sank
cijos buvo “skylėtos” ir nepajėgė izoliuoti Rodezijos, 
nes jai Į pagalbą atėjo Pietų Afrikos respublika, kuri irgi 
laikosi tokios pat politikos kaip ir Rodezija, atseit, negrų 
kilmės gyventojams nepripažįsta lygių politinių teisių.

Rodezija yra Afrikos valstybė, kuri priskaito apie 
4,741,000 gyventojų. Baltaodžių tėra tik 241,000. Tačiau 
jų rankose yra valdžios aparatas. Tik labai nedidelė dalis 
kitų gyventojų gali ^balsuoti ir pasiųsti savo atstovus į 
parlamentą.

Baltaodžių dominavimas yra teisinamas tuo 
negrų kilmės gyventojai tebėra labai atsilikę i:
būdu nepajėgtų tinkamai kraštą valdyti. Juo labiau jie 
apsišvies ir pribręs, tuo daugiau jiems bus suteikta tei
sių. Toks laipsniškas gyventojų paruošimas, esą, galis 
užsitęsti dar ilgoką laiką.

Tai turint galvoje yra sudaryta ir naujoji Rodezijos 
konstitucija naujai paskelbtai respublikai. Pirmi jau res
publika pasivadinusios Rodezijos parlamento rinkimai 
Įvyks balandžio 10 d.

Rodezija yra jau antra Britų dominija Afrikoje, ku-

mmejune
ven

ųvvens
tiku vėl

kad

gelbėti bičių- 
sais Vilniaus į 

priklausomybės Atstatvmo pa- vyskupas Masalskis 1794 metų _ , 
_ i_ i \ musų klausia — kad;

•jų metų* sukilimo vyskupą: 
Valančius caro gubernatoriaui 
buvo priverstas savo pamoks , 
le pasakyti, kad lietuvių tauta | tižios jsta 
pamestų viltį, bet kada taptlma - rusų kalba. Į įstaigas itjmos tautos net ir komunistines 
nuo Rusijos nepriklausoma į fabrikų vadovybes vis daugiau įvaldžius turinčios irgi jau pra- 
valstybe. Jei tada būtų jį kas Į skiriama iš gilumos Rusijos at-Į deda praregėti. Brežnevo dok- 
paklausęs apie lietuvių tautos j keltų tarnautojų, tuo tarpu j trina lengva pritaikyti mažai 
ateitį, tai vargiai jis būtų drį- kai mokslus baigusiems lietu-!Čekoslovakijai, bet tegu rusai 

kad po airių viams neduodama vietų Lie- pamėgina jų pritaikyti Kini- 
tuvoje, bet jie siunčiami į toli- jai. Tas, žinoma, 
mus Rusijos užkampius.

in.

’ > Rusijos brovimasis į 
tuometinės Lietuvos ir Lenki
jos teritoriją kėlė paniką jun
gtinei valstybei vadovavusių 
didikų ir bajorų tarpe, bet at
sispyrimui 
tarpu rusai 
kivirčus ir 
kus visoj 
niais 
bandymą bent kokį

trūko jėgų. Tuo 
beveik atvirai kėlė 
telkė sau šalinin- 
valstybėj Įtikinėji-

papirkinėjimais. Už
Lietuvos1

• I birželio mėn. gale įniršusios Į 
- lenkų sukilėlių minios buvo 
■ Varšuvoj pakartas. Vargiai jis 
: buvo išdavikas, bet buvo nai

vus tikėdamas, kad Kotrynos 
valdomos Rusijos prieglobsty 
Lietuvai bus geriau. Tokių 
naivėlių turime ir šiandien ki
tokios spalvos rusų okupantų 
atžvilgiu.

Tad aštuonioliktojo amžiaus 
pabaigoje ne tik nebuvo Lie- 

jtuvos kaip valstybės, bet ir pa
ti lietuvių tauta daugelio buvo 
laikoma bebaigiančia mirti.

| Vaclovo Biržiškos žodžiais ta- 
Įriant: “... baudžiavos pančiais 
supančiota, jau buvo graban 
sudėta ir užkalta, palaidota”. 
Ir štai tokioj aplinkumoj de
vynioliktajam šimtmetyje ta 
kitų numarinta ir palaidota 
tauta pradeda gyvybės ženk
lus rodyti. I areną išeina Si- 
manas Daukantas ir vyskupas 
Motiejus Valančius su pasau
lietiško turinio raštais lietuviu 
kalboje. Žingsnis po žingsnio 
atbunda lietuvių tautinė są
monė kol, pagaliau, išsipildo 
lietuvių tautos svajonė — 1918 
m. Vasario 16 dienos aktu Lie
tuva keliasi nepriklausomam 
gyvenimui.

Neilgai džiaugėmės nepri
klausomybe. 1940 metais už

susi rupiausios* kad 
joms nebūtą pritaikyta garsio
ji Brežnevo doktrina. Raudo- 

s prievarta bruka-1 nosios Rusijos kontroliuoja-

ruomenės. Pirmoji buvo Pietų Afrika, kuri tai padarė ir 
pasiskelbė visiškai nepriklausoma respublika. Būdinga 
ir tai, kad abiem atvejais atsimetimo priešastis buvo ta 
pati: diskriminacija, atseit, nepripažinimas politinių 
teisių milžiniškai negrų kilmės gyventojų daugumai.

Nemažai triukšmo buvo keliama dėl Pietų Afrikos 
nusistatymo negrų gyventojų atžvilgiu. Buvo pasinešta 
taikyti jai ekonomines sankcijas. Iš dalies tai ir buvo pa
daryta. Tačiau jos buvo nesėkmingos. Kai kurios vals
tybės-atsisakė jai suteikti pripažinimą. Jungtinėse Tau
tose irgi buvo nemažai sielotasi ir siūlomos visokios prie
monės Pietų Afrikos respublikai nubausti. Bet tai buvo 
tik tuščios pastangos. Nors ir dabar vis; tebešnairuojama 
Į Pietų Afriką, bet didelio triukšmo jau nebekeliama.

kad 0 tai dėl to, kad ji turi tokių dalykų, be kurių pasaulis 
r jokiu]negali apsieiti: pirmoje eilėje iškasa daugiau aukso, ne

gu kuris kitas kraštas; antra, yra pagarsėjusi savo dei
mantais.

Rodezija labiausiai garsėja savo auginamu tabaku, išgaudamas jokio

sęs pranašauti, 
metų nuo to pamokslo Lietuva; 
vėl taps nepriklausoma vals
tybe.

Šiais laikais įvykiai keičiasi 
žymiai greičiau. Dabar gali- 
greičiau aplink pasauli apke-| 
liauti negu Valančiui tekdavo 
užtrukti iš Kauno į Varnius 
keliaujant. Tad ir logiškai 
neapskaičiuojamų staigmenų 
gali atnešti bet kuris rytojus.

Patys svarbiausi faktoriai i okupantams, tą bando jgyven- 
tautai nepriklausomybę atgau-ldinti jų raudonieji ainiai, 
ti yra tautinės sąmonės , savo I 
kalbos ir rašto išlaikymas.

Istorikų yra 
Napoleonas, ruošdamasis ka
rui su Rusija, buvo pavedęs 
savo mokslininkams ištirti bu
vusios didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės praeiti. Napole
onas galvojo, kad įžengus jam 
į Lietuvos žemę ir paskelbus 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą, atbus senasis lietuvių 
karingumas ir jis turės tvirtą 
sąjungininką. Vos šešioms die
noms praslinkus nuo to, kai

nereiškia,
Tie, kad Kremliaus valdovai ir čia 

kurie susirašote su giminėmis, nesudarinėja planų, kaip pa-
galėjote pastebėti, kad ant vo
kų be rusiškų antspaudų daž
nai ir siuntėjų adresai užrašo
mi rusiškom raidėm. Tas da
roma nebe okupantų potvar
kių — kirilica prievarta bru
kama lietuviams. Kas nepavy-fvęidu 
ko vyskupo Valančiaus laikų

užrašyta, kad sas,

Savo laiku ne' kas kitas, 
o Leninas yra pasakęs, kad ru- 

pats gyvendamas pries
paudoje, yra linkęs tą pries
paudą ir kitiems primest? Tą 
sakydamas Leninas turėjo gal
voje caristinę Rusiją, kuri jau 
prieš Pirmąjį Karą buvo, pa
garsėjusi pasaulyje kaip tautų 
kalėjimas. Bet kuo skiriasi 
raudonieji rusai? Gal tik tuo, 
kad jie tą kalėjimą praplėtė ir 
dar plečia.

Tuo pačiu metu, kai buvu
sios vakarų didžiosios kolonia-

1812 m. birželio 24 dieną ties’linės imperijos, kaip Anglija, 
Kaunu persikėlė per Nemuną, j Prancūzija ir Olandija atsisa- 
Napoleonas paskelbia atskiros kė savo kolonijų ir suteikė ne- 
Lietuvos vyriausybės sudary-1 priklausomybes niekada savo 
mą. Jis elgėsi priešingai Hit-j 
leriui, kuris sukilėlių sudary
ta Lietuvos vvriausvbe likvi
davo. Nesulaukdamas numa
tyto entuziazmo imperatorius 
nutaria pats betarpiai pasikal
bėti su vietos gyventojais. Jo 
įsakymu adjutantai atvedė 
Kaunoapylinkėje pirmus pa
sitaikiusius kaimiečius, į ku
riuos esą Napoleonas prabilęs:

— Ar džiaugiatės atnešta 
laisve?

Atvestieji drebėdami žval
gėsi vienas į kitą ir į imperato
rių, bet neištarė nė žodžio. Ne- 

a Įsakymo 
Tačiau ji turi ir tokių metalų (pvz. chromo), kurie pra- Napoleonas liepęs atvestus ap- 
monėje vaidina nepaprastai svarbų vaidmenį. Tad visai dovanoti ir paleisti, 
galimas daiktas, jog ir tos valstybės, kurios labai nepa
lankiai žiūri į Rodezijoje vykdomą diskriminaciją mil
žiniškos gyventojų daugumos atžvilgiu, pripažins nau- 

respubliką. 0 jei oficialaus pripažinimo ir nesuteiks, guiti baudžiauninkai tikriau- 
ri visiškai atsipalaidavo nuo vadinamosios Britų B end-’tai vis vien su ja palaikys prekybos ryšius.

valstybės neturėjusiom tau
tom, raudonoji Rusija ieško 
naujų teritorijų ir tautų pa
vergimui. Praeitą savaitę J. A:

staręją atvesti į Maskvos nu
brėžtą “teisingą kelią”. Juk 
Čekoslovakijos vadai neketino 
atsisakyti kumunizmo santvar
kos, o tik norėjo liberališkes- 
nio komunizmo su “žmonišku

Bet toks savystovumas
Maskvai nepakeliui, kaip ly
giai nepakeliui ir perdaug į 
kairę nukrypęs Kinijos komu
nizmas. Bet kasgi Maskvai su
teikė teisę nustatyti, kuris ko
munizmas geras ir kuris ne? 
Niekas kitas kaip rusiškuoju 
nacionalizmu paremti impe- 
rialistiškieji interesai.

Pagaliau iš pačios Rusijos 
vis daugiau ir daugiau ateina 
ženklų, kad ir ten gyventojai 
pradeda vis daugiau laisvės 
reikalauti. Kalėjime uždaryta 
visa eilė rašytojų su Siniavskiu 
ir Danielium priešakyj, kalė
jimai prikištų lietuvių, latvių, 
estų, ukrainiečių; ir kitų tautų 
laisvės kovotojų. Užtenka tik 
Rusijai įsivelti į kokią naują 
avantiūrą, kad teroru pareng
tos valstybės pamatai subraš
kėtų. Rusijos kolonialinė im
perija skiriasi nuo kitų buvu
sių tik . tuo, kad jos užvaldyti 
kraštai nėra nuo jos atskirti

Impera-. 
torius nežinojo, kad tie bau
džiauninkai nesuprato Į lenkų 
kalbų išverstii jo klausinių. O 
jei ir būtų supratę, tai tie už-

šiai ir nežinojo už ką ir kam

V-bhj prezidentas Nixonas sa- jūra, kaip pavyzdžiui, Angli- 
vo kalboje pastebėjo, kad So-Jos, Prancūzijos' ar Olandijos 
vietų Sąjunga pastaraisiais!buvusios kolonijos. Dvidešim- 
metais išvystė aktyvumą. Vi- (tasis amžius busi Vakarų vals- 
duriniuose Rytuose ir Vidur
amžyje. “Tas turi daug toliau 
siekiančias pasekmes negu 
arabų ir Izraelio klausimas”, 
pasakė prezidentas. Jis taipgi 
atkreipė dėmesį, kad šiaurės 
Vietnamas ir dabar tebeka- 
riauja Sovietų Sąjungos tei
kiamais ginklais ir kad tuo ji 
neprisideda ■ prie greitesnio 
karo užbaigimo Vietname.

Ką tai reiškia? Tik tą, kad 
J. A. V-bės ir pasaulis jau ma
to prie ko veda raudonosios 
Rusijos planas komunistinę 
santvarką jėga primesti kitom 
tautom. Kai Rusija ieško nau-

tybėms istorijoje žinomas, kaip , 
tautų išsilaisvinimo amžius. 
Su laiku šis judėjimas nueis ir 
i Rusiją, nuo to jos neišgelbės 
jokios Brežnevo doktrinos. 
Tuo tarpu rusiškosios meškos 
apetitas vis didėja; Ir jei kas 
jos nenuduobs, tai su laiku jai 
ateis galas nuo persirijimo. 
Toli praniatantys politikai tuo 
neabejoja, bet tik klausimas 
kada. •

Per ^penkiasdešimt valdymo 
metų komunizmas Rusijos 
žmonėms * nedavė nei žadėto
ekonominio gerbūvio, nei lais- 

(Nukelta i 5 psl.)

JURGIS JAŠINSKASSPAUDOS PABIROS
APIE ENCIKLOPEDINIUS LEIDINIUS 

IR LIETUVIŠKĄ ENCIKLOPEDIJĄ 
.i

Dėl viso to neapdairumo ar netoleran
tiškumo Martynas Kavolis Dirvoje daro 
išvadą, su kuria negalima nesutikti:

“ ... Neįmanoma, kad protestantas vien 
tik savuoju požiūriu objektyviai dėstytų 
Romos katalikų bažnyčios mokslo šakų, 
lygiai kaip neįmanoma Romos apologetui 
vien tik savuoju požiūriu objektyviai mo
kyti evangelikų bažnyčios mokslo šaką. 
Logiškai neįmanoma, kad vieni kitiems pa
rinktų jų mokytojus mokyklose ar dėsty
tojus mokslo veikaluose". (pbr. mano J.)

“Logiškai neįmanoma... ” tai ką da
ryti? Ar taip jau viską po senovei ir palik-' 
Ii? Jeigu “logiškai neįmanoma'’ tų reika
lų sutvarkyti, tai, gal būt. praktinėmis 
priemonėmis, pamiršus visokius “logiš
kumus". galima surasti kokia nors išeiti?

Sakysime, prof. Z. Ivinskis, pagal sa
vo įsitikinimą, žinojimą ir turėtus šalti
nius parašė aštrios ir pagrįstos kritikos 
užsipelniusią studiją apie Reformaciją ir 
tą studiją paskelbė tūlame politinių studi
jų žurnale Vokietijoje. Galima jį už tai iš
barti. sukritikuoti ir panašiai tarpusavy pa
sielgti. Bet lame žurnale jo paskelbtoji stu
dija, su visais sąmoningais ar nesąmoningais 
rikiais, pasiliks. O kodėl tame pat žurna
le, kaip atsvara kataliko mokslininko dar
bui, negali pasirodyti ta pačia tema tokios

pat apimties evangeliko reformato autori- 
[ tetingo asmens studija? To žurnalo skai- 
į tyloj ai patys sugebės iš tokių dviejų studi- 
į jų atskirti grūdus nuo pelų.

Lietuvių Enciklopedijoje paskelbtų, 
į klaidingais teigimais perpintų straipsnių 
į nebegalima išimti arba juos pataisyti. 
\ Padėtis nebepataisoma. Bet greta jau bai-
• gtos leisti L. Enciklopedijos dabar jau ruo- 
j šiama ir jau pradėta leisti Lietuvių Enci- 
’ klopedija anglų kalboje. Ir čia, mano
• nuomone, ir turėtų būti nukreiptas vy- 
; riausias dėmesys, kad klaidos, ypatingai 
, apie lietuviškus dalykus ir reikalus, ne- 
> būtų pakartotos toje anglų kalboje būsi- 
į moję enciklopedijoje, šitame reikale ne- 
' galima pasitenkinti vienų vienu redakto- 
1 riuin arba kurios nors “jautresnės” srities 
j (ypatingai religinės!) specialisto — moks- 
! liniuko autoritetu, šitokiuose atvejuose
• reikalinga, nors tas žodis ir nepopuliarus, 
j “cenzūra”: straipsniai, parašyti vienos 
1 konfesijos asmens, turėtų būti pateikti pa- 
į skaityti ir. kur reikia, juos pakoreguoti 
į kitos konfesijos žinovui. Taip sakant
• ieškant “aukso vidurio'’, kad tai enciklo- 
: pedijai gimus, nereikėtų peštis ir viens į 
! kitą pirštais rodyti ir išmetinėti. Be tokios 
į “cenzūros", reikėtų tokių straipsnių duo-

menis ir teigimus palyginti su kitu kelių 
(ne vienos kurios) pasaulinių enciklope
dijų tekstais. Lietuvių Enciklopedija ang- 

Į lų kalboje turėtų būti be priekaištų ir be jo- 
i kių klaidelių įsibrovimo valingai į litua- 
į nistinius dalvkus liečiančius rašinius...

O lietuvių kalba išėjusioje enciklopedi
joje tų “spaudos velniukų” knibžda. Dar

kartą atsigręžkime į LE XV-jį tomą ir pa
sidairykime po jį. štai skyrius

C. — UTERATCRA
Jame penki ilgoki straipsniai:
1. “Senoji lietuvių literatūra” autr. 

Vincas Maciūnas);
2. “Literatūra spaudos draudimo lai

kais” autr. Juozas Brazaitis);
3. “XX A. Pradžios ir Neriklausomy- 

bės laikų literatūra” autr. A. Vaičiulaitis);
4. “Lietuvių literatūra svetur” (autr. 

Antanas Vaičiulaitis);
5. “Sovietinė Lietuvių literatūra'’ (autr. 

Andrius Baltaragis).
Šito skyriaus penkiuose rašiniuose 

yra gausu pavardžių (rašytojų, beletristų, 
poetų), jų gimimų datų ir tų autorių su
kurtų veikalų pavadinimų. Iš viso to ma
tyti, kokie kūribingi ir turtingi mes esame 
buvę, o ir dabar tebesame. Tikras džiaug
smas ir pasididžiavimas lietuvių kūrybos 
genijum!

Bet, va. tas džiaugsmas nėra pilnas, nė
ra išsamūs ir jame jaučiama aiški spraga: 
daugelis tų kūrėjų savo pirmuosius ir to- 

į limesnius literatūrinius žingsnius dėstė 
S mūsų periodinėje spaudoje — laikraš

čiuose ir literatūriniuose žurnaluose, ži
nant šį faktą, nejučiomis dairaisi po tą 
“Literatūra” skyrių, tikėdamasis užtikti 
rašinį: “Periodinė spauda ir joje pasireiš
kę lietuviai kūrėjai prozaikai ir poetai, ne
suspėję ar negalėję išleisti savo kūrybos 
paskirais leidinėliais). O ir apie tuos pa
čius periodinius leidinius — laikraščius ir 

t žurnalus nė žodelio. Braidyk, jeigu kada

reikalas iškyla, po visus Lietuvių Enciklo
pedijos tomus, ieškodamas davinių apie 
kurį lietuvišką laikraštį ar žurnalą, bei 
juose bendradarbiavusius rašto žmones. 
Ogi mes, L. Enciklopedijos prenumerato
riai laukėme ir tikjomės, jog tos enciklo- 

t pedijos XV-me tome, skirtame specialiai 
I Lietuvai ir littuanistiniams dalykams, ra

sime visa, nors ir trumpai, bet aiškiai — 
drūtai išdėta, atsispindini, kaip veidrody
je, visus ryškesnius Lietuvos ir lietuvių 
gyvenimo bruožus, mokslinius, techni
nius, literatūrinius,, pedagoginius, ūki
nius ir visokius kitokius pasireiškimus. 
Mes turėjome pagrindą to tikėtis ir laukti...

Kuriam iš dviejų, Literatūra .skyriaus 
bendradarbių priderėjo parašyti apie ko
munistinės — bolševikinės krypties lietu
vius rašytojus ir poetus, rašiusius priešre
voliuciniais metais ir likusius tęsti tą dar- 

i bą Rusijoje, atsikūrus nepriklausomai 
Lietuvai: Antanui Vaičiulaičiui ar And
riui Baltaragiui? Lygiai abiem šią parei
gą tiko atlikti, nes vienas (Ant. Vaičiulai
tis)^ baigdamas savo rašinį — “XX am. 

Į pradžios ir nepriklausomybės laikų lite
ratūra”, užsimena apie tai sakydamas:

“Minske ar Maskvoje buvo susisukę raš
tingesni lietuviai komunistai, “revoliuci- 

| niai proletariniai lietuvių rašytojai” (kaip 
rašo Liet. Mokslų akademijos išleistoji 
Liet, literatūros istorija III: 2). Stalino re
presijų laikais jų “veikla nuo 1938 vidurio 
faktiškai buvo likviduota”, o pati “revo
liucinė proletarinė lietuvių literatūra bu
vo net visiškai nuvertinta. “Kaip tame pat 
veikale nurodoma, dalis tų darbuotojų

likviduota. Pvz., apie ten veikusius Dabu- 
levičių ir Pauliukevičių skaitome tuos žo- 

į džius: . kaip asmenybės kulto padari
nių auka, žuvo 1938 m.” (LE. tomas XV- 
tas, 628 psl.). Tiek. Ant. Vaičiulaitis.

O specialiai apie “Sovietinę Lietuvių 
Literatūrą XV-me enciklopedijos tome 
rašęs Andrius Baltaragis, keliais sakiniais 
paaiškinęs, kokiu metodu vadovaujasi ko- 

j monistiniai literatūros vertintojai, savo 
rašinį pradeda šitaip: <

“ ... Sovietinė lietuvių literatūra skirs- 
tytina į tris pagrindinius, nevienodos 
apimties ir reikšmės laikotarpius: karo 
(“Didžiojo Tėvynės ■ * karo”) laikotarpis 
(1941 - 45) ir dviejų laikotarpių antrojo 

i bolševikmečio literatūra pokario arba 
“Stalininis” (vėliau vad. asmens kulto)' 
laikotarpis (nuo 1945 iki vad. atlydžio, t. 
y. maždaug iki 1955) ir “postalininė” li
teratūra (nuo atlydžio iki šių dienų)”... 
(L. Enckl. XV tomas, 636 psl.)

Tokį Andriaus Baltaragio sovietinės li
teratūros skirstymą reikėtų pakoreguoti 
šitaip: ,

(Bus daugiau)

Skaitykite ir ęlatinkite
Die it r a š t į

( “N A U J I E N A S*

Jos visad rašo ,
TFISYBE
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DR. ANNA BALIONAS

Ofiso telef.; P Respect 84229 
Rczid. telef.; WXUbrook 5*5076

e širdies
C A N DI D WEDDING N B

Rez. te L 239-4683

UK. K. U. b AL U KAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
o449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tel. LU 5-6446 
rmnia ligonius pagal susitarimą

Jei neatsiliepia, sKambinū 3746U12

/orTs. BiEZiS į 
TUef.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

Vai.: kas dieną po pietų 14; vak. 7-8} 
ūktai antraoieniais ir penktadieniai 
Treciau.ir sekrnad. ofisas uždarytas.

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

OR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233
OFISO VALANDOS, 

r'irmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
aniraci., penktadienį nuo i—5, tree, 

ir šešead. tiktai susitarus.

Or. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

Ūk. cy/iluPiD L CiARA ■
Z/U7 w. 3 1st SiREcT 

f ei.: G R 6-Z4vU
v ui. pagal susitarimą: Pirm., ketv. * 
i—±, t—sb, antraa^ pen k t. lu—4, ir \ 

sestaa. 10—2 vaL
^FT'I V* * r~1 rn-'-ĮTUri Imiiii

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. HSIN • EįSiNAS 
>«.riwScKiJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, snamointi Ml 3-Uuoi.

tuviskoj Amerikoj zi- [ 
Landsbergio drama Į noma, Liudo Sagio vadovauja- Į 

Penki stulpai turgaus aikštėje j ma, Clevelando tautinių šokių j 
(latvių, Kanadoje ir JAV, tur į grupė Grandinėlė, su nauja pro- 
būt, daugiau vaidinta, negu mū- į grama atvažiuoja pas mus ba- 
siškių), kitą šeštadienį, kovo 14Handžio 12. Kvietėjai — vėl LB 
d. bus pastatyta Lietuvių na- valdyba. Kadangi Lietuvių na
muose.’ LB Detroito apylinkės mų scena Grandinėlei yra ankš- 
v-bos pastangomis, dramą pa- ta, tai pasirūpinta kitomis, la- 
rodys Čikagos Lietuvių jauni- bai tinkamomis patalpomis. Apie 
mo teatras. Režisierius — Da- tai ir apie tikslų spektaklio lai- 
rius Lapinskas. Daugiau rėkia- ką pranešiu vėliau, 
mos tikrai nebereikalinga, kai 
diduma labai palankūs kritikos 
straipsniai, po pastatymo Čika
goje, dar tebesirita per mūsų 
periodinę spaudą, per kultūros 
žurnalus.

Vaidinimo pradžia 7:30 vai. 
vakare.

matyti is to, jog iki šio
BictŲ, be jų tebuvo|kas 

tokiu žymeniu čia apdov_„__ ___
keturi kiti asmenys.

« Tos pačios sueigos metu, ki
tokiais pasižymėjimo ženklais 
dar buvo apdovanotas Leopoldas 
Heiningas, aktyvus skautų vei
kėjas bei organizatorius.

Šį sekmadienį būsime 
skauty mugėje

ligos, o 1^,700,000 
nuo persitempusios šir- 
galavimu, O C’

nuo Širdies 
,— pasidaro aukšto 

vanoti tik spaudinio

pirmoje ei- 
padidėjimo, 

kraujo

Draugija 
menduoja 
dytoją ]

pasekmėje.

Amerikos
primygtinai

l vykti pas savo
patikrinti, ar

Širdies 
reko- 

gy- 
turi

aukštą spaudimą ir radus, kad 
turi, sąžiningai vykdyti dakta
ro nurodymus.

Belieka tik priminti, kad ko-(LIET. GEN. KONSULO

ORTHOPEDAS-PROTEZ1STAS
Aparatai - Protezai, Med, Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t t

Labai gaila, kad Grandinėlę 
kvietėjai tegalėjo gauti sekma
dieniui, ne šeštadienio vakarui. 
Ir dar blogiau, kad, kaip tik to
kiam sekmadieniui, kada Tarp
tautiniam Institute vyksta Lie
tuvių Diena. Reikia tik viltis, 
kad bent valandų skirtumas tarp 
abiejų pobūvių bus pakenčia
mai išspręstas. Netenka nė aiš
kinti, kad Grandinėlė čia visada 
yra laukiama.

vo 8 d. visų rūšių Detroito skau
tai bus okupavę visus Lietuvių 
namus ir kad jų mugė pradės 
ten veikti apie 10 vai. ryto, o už
sitęs iki tamsos. Skautai kvie
čia, nevalgiusią ir negėrusią vi
suomenę (nes visi visko ten 
gaus) ateiti ir dieną su jais pra
leisti.

ANICETO ŠIMUČIO 
KALBOS SANTRAUKA

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

Telef.: PRospect 6-5084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairip atstumy.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Flats

T»l.: FRonfter 6-1882
i

j PER KRAUSTYMAI 
o n v

Jei norite nuotraukomis Įamžinti savo "
vestuves ar kitas šeimos šventes, tai Į gra&a^vs geiei 
kreipkitės į mūsų virs 30 metų paty- Papuoši
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniskai paruo-Į ROY R. P ET R’ 

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

sezon.

(PUTRAMENTA5;
5525 So, Harlem Ave. — 586-1221

Call and ask for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GELINYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

LB apylinkės veikla
Kovo 22 d. 12 vai. Lietuvių na

muose yra šaukiamas LB De
troito apyl. seniūnų susirinki
mas pasitarti apylinkės orga
nizaciniais reikalais.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

DR. A.. JUKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
Tree, ir šęštad. uždaryta

Ofiso te!.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. reief.: G Arden 3-7273

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 64732

DR. A. MACIŪNAS 
C H 1 R U R G A S 
2858 W. 63rd STREET

• Vai.: pirmačL, ketvirtad. 5-3 vai. vak., 
antrad., penktad. 1—± popiet.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tek: HE 4-1818 arba RE 7-9700
Rezidencijos: PR 6-9301.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

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

dienį nuo 9 iki 12 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PIECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2613 W. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

LEONAS SEIBUTIS ■ 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

Ofiso telef.: 776-2380
Naujas rez. telef.: 448-5545

Wį> STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez, tel.: WA 5-3099

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.

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. Š E R Ė N A $ 
2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063

1
j AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO
$1500

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

į

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS | 
| 

Visos programos iš WOPA, | 
1490 kil. A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 

| vai. ryto. - —Į L
| madienį nuo 8:30 iki 5:30 vai. 
i ryto.
I Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

Tek: HEmlock 4-2413
Į 7159 Sc. MAPLEWOOD AVE. 

CHICAGO, ILL. 60629

— šeštadienį ir sek-|

3

i
i

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

foresc Eres. So please folkrr 
Smokey’s ABCc Alwsy> 

bold matches till cold. Be sore 
so dro^n ill campfres, 

srir the isbeL *nd dro^s 
them Again. Crush all 

unokes dead oat.

Balandžio 5 d., vėl 12 vai. ir 
Lietuvių namuose, bus metinis 
LB apylinkės narių susirinki- 
maa. čia tai jau turime visi au
sis pastatyti, nes Apylinkė — tai 
mes, visa didžiojo Detroito liau
dis. šitam susirinkimui, kurio 
metu bus, aišku, pateikta apy
skaita iš pereitų metų veiklos ir 
bus statomos gairės ateičiai, tu
riu vieną konkretų pasiūlymą. 
Ogi grąžinkime šeštadieninei 
mokyklai Vinco Kudirkos vardą 1 
Tos mokyklos vardo atėmimas, 
nusileidžiant keliolikos moterė
lių aistroms, buvo pats kvailiau
sias anuomet padarytas aktas. 
Beveik visos mokyklos visame 
pasaulyje, ypač pradinės ir vi
durinės,- turi Įžymių asmenybių 
vardus. Atėmus V. Kudirkos 
vardą ir suteikus gramozdišką 
“Detroito Lietuvių Bendruome
nės” ar “Lietuvių Bendruome
nės Detroito apylinkės šeštadie
ninė lituanistinė mokykla”, bu
vo pasidaryta sau patiems dide
lė gėda. Yra žmonių, kurie tos 
kvailystės nepamiršo ir nepa
mirš.

Prisimintas
Vasario 28 d. sukako treji me

tai nuo buvusio nepriklausomos 
Lietuvos karininko, šiame gi 
krašte visuomenininko ir preky
bininko Valerijono Vizgirdos 
mirties. Jis kaip tik ir buvo tas 
asmuo, kurio pastangomis prieš 
bene septynerius metus buvo 
Įkurta Vinco Kudirkos mokykla, 
kurios vardą vėliau smulkių 
žmogelių intrigos ištrynė.

Našlė Elena Vizgirdienė ir ke
turios dukterys vyro ir tėvo at
minimą pagerbė pamaldomis, ku
rias Dieviškos Apvaizdos bažny
čioje kovo 1 d. atlaikė kun. Al
fonsas Babonas.

Aukštą kraujo spaudimą 
galima sukontroliuoti

Amerikos Širdies Asociaci
jos trijų straipsnių serijos pas
kutiniame kalbama apie aukš
tą kraujo spaudimą, pabrė
žiant, kad daktarai daugumo
je atvejų gali spaudimą su
kontroliuoti.

“Daugumoje atvejų aukštą 
kraujo spaudimą gali kontro
liuoti šeimos daktaras, žino
ma, su sąlyga, kad pacientas 
pasiduoda periodinei egzami- 
nacijai ir noriai pildo daktaro 
nurodymus”. Tačiau 
tūkstančiu amerikiečiu, C' 

nenujausdami apie tai, 
savo Įprastą kasdienini 
nimą.

Skubus ir efektingas šio reiš
kinio .(aukšto kraujo spaudi
mo) gydymas yra viena iš 
efektingiausių priemonių pa
šalinti slinkimą i širdies smū
gi ir laiku išgelbėti širdį. Auk
štas kraujų spaudimas paska
tina arteriosklerozę (arterijų 
sukalkėjlmą) ir paruošia dir
vą širdies smūgiui.

Kiek' toli yra pažengęs gĄ'dy- 
mas nuo aukšto kraujo spau
dimo, rodo statistika, kad nuo 
1950 metų mirtingumas nuo 
aukšto kraujo spaudinio žmo
nėms iki 65 metu amžiaus vra 
sumažėjęs 63 nuošimčiais. ~~ 

Širdies persitempimo (hi- 
pertensijos) ligos 44 nuošim
čiais daugiau paliečia moteris 
negu vyrus. Juodoji rasė la
biau linkusi Į hipertensiją ne
gu baltoji. Naujausiais duonie-

šimtai 
nieko 
tęsia 

nvve-

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUT0M0BILL4MS PASTATYTI

_________

&USIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA f

I

į

F, DA1MIDuuVYDAS f

Laidotuvių direktoriai:

fAtkelta iš 4-to psl.)

vės, Ne tik svetimiesiems pa
vergtiesiems bet ir patiems ru
sams yra iki gyvo kaulo įgri
susi be atvangos grojama nu
valkiota plokštelė apie artė
jantį gerbūvį, kuris vis tik ne-

j pasirodo. Apie komunizmo 
bankrotą užtenka paskaityti 
pačių sovietinių rašytojų raš
tus kaip Siniavskt?Daniel, Sol- 
ženicin , Kuznetsov ir net pa
ties Stalino dukters Aleliujevos. 
Visuotinas teroras ir kalėjimai 
vis mažiau bepajėgia nutildyti 
laisvės trokštančiųjų balsą. Tai 
yra aiškūs ir neabejotini rau
donosios imperijos braškėji
mo ženklai.

Mes iš savo pusės turime būt 
tam pasiruošę. Laisvės troš
kimas Lietuvoje, ypatingai 
jaunimo tarpe,, tebėra gyvas. 
Mūsų, laisvėje gyvenančių, 
pagrindinis uždavinys jiems 
padėti ir neleisti pasauliui už
miršti Lietuvai ir lietuvių tau
tai padarytos skriaudos. Vie
ningai veikdami Lietuvai lais
vę laimėsime.

Susirinkimų ir par engimų

P R A N

— Chicagos Lietuviu Brighton P 
ko Motery Klubo susirinkimas Įvyks 
kovo 5 d., ketvirtadienį. Vengeliaus-j 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė., į 
8 vai. vak. Nares prašome atsilankyti, į 
nes yra svarbių reikalų aptarti. Po j 
susirinkimo bus užkandžių.

E. McNamee, nut. rast.

— Upytės Draugiško klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, kovo 
6 dieną, 8:00 vai. vak. Vengeliauskie- 
nės salėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai kviečiami atsilankyti. Aptarsime 
klubo bėgančius reikalus, kurių yra 
daug.

Antoinette Kalys, nut. rast.

— SLA 134-os Motery kuopos narių 
susirinkimas įvyks šių metų kovo 
5 dieną 7:30 vai. vak.. Hollywood sve
tainėje. Rinksime SLA Pildomąją 
Tarybą. Kviečiame visas nares gau
siai dalyvauti.

Elena čižauskienė, pirmininkė

I
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4605-07

4.330-34
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laidotuvėse ir padėjusiems

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

CALIFORNIA
Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

i

1

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123 
Rezid. telef.: Gibson 8-6195 

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

Only y cm aa 
prevent forest £res

Atžymėjo skautu tėvus
Bendroje Gabijos ir Baltijos 

skautų tuntų sueigoje, Įvykusio
je Lietuvių namuose 1970 m. 
vasario 15 d., žymeniu, kuris ’ |

Šešeri metai nuo
J. Kaupo mirties

Rašytojas, literatūros kriti
kas, medicinos daktaras — psi
chiatras Julius Kaupas mirė 
1964 m. kovo 4 d. Jo raštai, su 
ašaromis akyse ir deklaracijo
mis spaudoje iškilmingai paža
dėti išleisti dar nepasirodė ir | § 
nebežinia, kas jų leidimu rūpi- j g 
naši. Gerai tik, kad beveik vi- j | 
siški prašalaičiai, Leonas Ba- g 
rauskas ir Darius I^pinskas ve- g 
lionį prieš trejetą mėnesių pa- | 
gerbė, jo vieną gražiausių paša- | 
kų paskelbdami patefono plokš- ! g 
telėje. Tai L. Barausko įkalbė- | 
ta “Arlekino meilė”, čia, žino- | 
ma, tik maža* kibirkštėlė. Ar | 
Įskels ji didesnę ugnj — pama- g 
tysime. ' 1

ZIGMAS JANKŪNAS
Mirė 1970 m. vasario mėn. 6 dieną ir buvo palaidotas Lietuvių 

Tautinėse kapinėse, Chicagoje.
Dėkojame visiems dalyvavusiems 

Į t tvarkytis šioje sunkioje valandoje.
Dėkojame dr. J. Meškauskui, gydžiusiam ligonį.
Dėkojame gerb. Tėvui Jėzuitui A. Tamošaičiui už sukalbėjimą 

j rožančiaus koplyčioje, už Šv. Mišių atlaikymą Tėvų Jėzuitų kopiy- 
į čioje laidojimo dienoje, už palydėjimą į kapines ir pamokslėlį.

Dėkojame užprašiusiems šv. Mišias.
Dėkojame už prisiųstas gėles.
Širdingai dėkojame grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriams 

į žeika - Evans.
Duktė Valerija, žentas Ipolitas Dalangauskai.

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

įI
i I

BUTKUS -
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-Į903Ma-

5i
c

(LACKAWICZ)

I I STREET 
PLACE

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

S !
ANTON BLĖDIS

7145 So. Homan Avenue

Mirė 1970 m. kovo men. 3 dieną, 3:15 vai. ryto. Gimęs Lietuvoje, 
Grinkiškio parapijoj, Kubiliūnų kaime.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: du posūniai — Anthony Jancinsky. John Janis ir 

jo žmona Adei, dvi seserys — Ona Gudaitienė su šeima ir Elzbieta 
Butvilas bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Lietuvoje liko sesuo Paulina 
mas Blėdis su šeimomis.

dieni, 1 vak p. p. kūnas
2533 W. 71st Street.

adienį, kovo 6 dieną 10 
šv. Kazimiero kapines.

a. Anton Blėdis giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai

Dalangauskienė ir brolis Nikode- 

bns pašarvotas Petkaus MarquetteTree 
koplyčioj

Penkis
į Lietuvių

Visi a. . _ , _ . .... ____ ___________
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Posūniai, seserys ir giminės.

Laidotufią Direktoriai Petkus ir Sūnus. Tek 476-2345.

vai. ryto bus lydimas iš koplyčios

JO

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

į

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

ii

| i 
fll
1 •

P. J. RIDIKAS
4 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVĖ. Tek: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
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1$ CHICAGOS IR 'k’amų gaujų
APYLINKIŲ

Neo - Naciai platiną 
“pykčio literatūrą"’

Chicagos negrų laikrašti
ninkas ir demokratinis kandi
datas į Kongresą iš ‘J-jo dist- 
rikto Augustas Savage kreipė
si į miesto policijos vyresnybe, 
reikalaudamas ištirti siuntinė-Imi 
jimą Marquette Parko distrik- 
to baltiesiems policininkams 
“neo-naciu” organizacijos ra- 
sistinius neapykantą kelian
čius laiškus. Viename tokių 
laiškų siųstame baltam polici
ninkui ir patekusiam į Savage 
rankas, buvę įdėti “Nacional. 
socialistų baltųjų žmonių par
tijos Arlingtone”, Va., du at
sišaukimų lapeliai. Viename 
lapelyje parašyta: “Ar jums

nenusibodo klausytis gatvių iš- 
šūkavimų apie j 

i policijos brutalumą?*’ Nega-Į 
^Įną to, lapeliuose esą daromos j 

į grėsmingos užuominos apie I 
į*4ikrą vaistą tokiems, kurie 
Įnori sunaikinti mūsų rasę ir 
mūsų tautą”. Antrajame lape
lyje minimi ‘Išsigimę juodieji \ 

bomai”. I
“(greičiausiai, kad Marquette? 

Parko distriktas nėra vieninte-: 
lis, kur tokie lapeliai siunčia-j 

pastebėjo Savage. ”Be{
abejo, tokia medžiaga bus pa-j 
dariusi įspūdį kai kuriems 
baltiesiems eiliniams, o gal 
būt ir aukštesnėse kategorijo- 
e”, sako Savage.

tELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikta Darbmmkv ir Oarbintnkig

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reiki* Darbinlnky Ir Darbininkly

MW11 —.y.   HiiiiĮi i i ■ num

HELP WANTED — FEMALE
Darbi n ink iy Reikia

FOUR SEASONS NURSING 
CENTER OF WHEATON

Openings All Shifts, Full or Part Time.

ALSO

Housekeeper, Laundress and 
Kitchen Personnel

Your opportunity for a rewarding and secure future.

TELEPHONE 665-4330
County Farm and Manchester Road, Wheaton

STENO — 
SWITCHBOARD 

OPER.
Must Know Shorthand. 

Par time — 3 Days Week. 
. Will teach Switchboard.

BR 8-7440
EXPERIENCE

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
KSKURSIJOSE

į 
V

Gegužės

Kiel *
28, liepos 14 ir rugpiūčio

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

31

Švietimo taryba pataria 
šelpti katalikų mokyklas 
Chicagos mokyklų superin- 

i tendcntas James Redmond 
paskatino konstitucinę kon- 

jvenciją Springfielde reikalau- 
i Ii. kad Illinojaus valstybė 
teiktų fondus, reikalingus “vi
sų Illinojaus vaikų kokybinei 
švietimo programai”, kad pa
remtų. naujų mokyklų statybos 
išlaidas ir finansuotų neturto, 
bado ir gerovės programas vi
siems be skirtumo. Redmond 
pridūrė, kad Chicagos švieti
mo taryba nėra priešinga val
stybės pašalpai privačioms iri 
parapijinėms mokykloms. Bei 
to jis reikalavo Įvesti privers 
liną mokslą visiems vaikams/ ^1 
iki 12 skvriaus.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia 

r*------------- *----------------------

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia '

KEY PUNCH 
OPERATORS 

FULL TIME. 
1st, 2nd and 3rd shifts. 
Near 51st & Western.

Call Mrs. KOLAR

PLANT MAINTENANCE

EXPERIENCED IN REFRIGERATION, WELDING 
AND STEAM BOILERS. OVERALL GOOD 

MECHANICAL ABILITY.
. FULL FRINGE BENEFITS.

APPLY IN PERSON

1471 West Webster
An equal opportunity employer

I ir Frank Luckett, 23, abudu 
iš 1425 Vincennes Ave. Conno- 

jlley buvęs sąlyginiai paleistas 
■ iš kalėjimo, anksčiau teistas 

žmogžudystės.

HOUSEMEN
MAINTENANCE MEN 

COOKS
Steady work. Good starting salary.

Congenial surroundings.
RAMADA INN.

300 So. FRONTAGE RD.
HINSDALE, ILL.

436-6060
PATYRUSI ŠEIMININKĖ - VIRĖJA 

senyvos poros namuose. Gyventi šio
je darbovietėje, naudotis masina. 85 
dol. i savaitę. Reikalingos rekomen
dacijos. Susikalbėti angliškai. Geri 
namai tinkamam asmeniui. Skambinti

PHONE FO 9-8002

3i>Ul

GIRL FRIDAY
Challenging job in CPA office. 

Typing and aptitude for figures
• essential.
4670 ELSTON ST.

MU 5-8171

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Vėl policininkas nužudytas, 
antras sunkiai sužeistas
Chicagos policijos superin

tendento pavaduotojas James 
Rockford atsišaukė i čikagie- 
čius, prašydamas pagelbėti po
licijai ir padėti sutramdyti 
smurtą. “Vėl du Chicagos po
licininkai šiandien buvo per
šauti, vienas mirtinai, antras 
sunkiai sužeistas”, palakė jis.. 
Iš 10 policininkų, kurie nuo 
1969 m. sausio 1 d. buvo nužu
dyti einant pareigas, 6 buvo 
baltieji, 4 juodieji.

Policininkai Kelly ir Neust- 
rom sustabdė ties 360 E. 46th 
Street automobiliu du važia
vusius juodukus ir bandė juos 
apklausinėti, kai šie pradėjo 
į juos šaudyti. Vėliau abudu 
piktadariai buvo suimti. Jie 
yra Charles Conolly, 24 metų

TRUCK SEMI-TRAILER

MECHANICS

KATALIKŲ PARAFUOS KLEBONI
JAI šiaurės vakaruose yra reikalinga 
patikima moteris bendrai namų ruo
šai. 3 kunigai. Privačios patalpos, 
gera alga ir geri namai tinkamam as
meniui. Susikalbėti angliškai. Skam

binti PE 6-6060 arba rašyti:
AF Box 273

225 W. WASHINGTON 
CHICAGO, ILL. 60606

Edi- 
nuo 
ter- 
visą

Steady work. Over union scale 
for journeymen. Paid holidays 

and usual fringe benefits.

Call Mike for appointment

8 A. M. — 4 P. M.

LLGIz

RlAL estate 
Hili* mm vienui

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MONETINIAIS

D£L VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS J

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETKAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REKALĄJh 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

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

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

2735 WEST 71st STREET

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

MAIDS 
WAITRESSES 

COOKS
Steady work. Good starting salary. 

Congenial surroundings.
RAMADA INN. I

300 So. FRONTAGE RD.
' HINSDALE, ILL.

TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

APDRAUDŲ

■SHBŪfjAGENT

Tel. 23S-9787-8

B A U J

$1,000 minimum
1 year certificate

-
S5,000 minimum
2 year certificate

■

I

?

HIGH RATES 
5% 

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to S20,000. — Highest reserves.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
3333 So. Halsted St., Chicago, 111. 60608. — Tel. 254-3320

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9203

___________________________________

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 461 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit.

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— THURSDAY, MARCH 5, 1970

Edison kompanija 
nusileidžia

Visuotino Chicagos piliečių 
protesto dėl oro teršimo spau
džiama Commonwealth 
son kompanija pasisakė 
ateinančio liepos mėnesio 
Šimą sumažinsianti, bet
sumažinimo programą Įgyven
dinti truksiu vienus metus.

Edison planuoja pirkti žemo 
sieros kieki turinčių anglių 
21/> milijonus tonų Wyoming, 
Montana ir Kentucky kasyklo
se. Ten sieros kiekis anglyse 
yra pustrečio nuošimčio, kai 
Illinojaus anglis turi sieros iki 
3.5 nuošimčio.

— Seneliams namų statybos 
reikalai, 
paskaitos,
operetė su J. MacDonald ir N. 
Eddy (Sweethearts, 114 min.) 
Alvudo kultūriniam parengi
me, Marquette Parko parapi
jos salėje, šį šeštadieni, kovo 7 
d., 6 vai. vak. Vaikams spal
voti filmai, Alvudo Vaikų Te
atro vaizdai drobėje ir užkan
da nuo 5 v. p. p. Visi kviečia
mi.

sveikatos-kultūrinės
nematyto grožio

— Jonas Savickas “Romu
vos" korporacijos prezidiumo 
narys, pasirūpino korporaci
jos vėliavos pagražinimu, prie 
jos pridėdamas pinigų iš savo 
piniginės. Vėliava bus pašven
tinta šeštadienį, kovo 7 d. 6 
vai. 45 min. vakare Tėvu Jė
zuitų koplyčioje, korporaci
jos 40 metų įsisteigimo sukak
ties proga. Visi kviečiami.

— Karp! ^Romuva19 W metų 
įsisteigimo sukaktis bus šeimy
niškai minima, tik kitų korpora
cijų atstovams dalyvaujant, ko
vo 7 d., 7:30 v, vakare Jaunimo 
Centro apatinėj salėje.

— Saulių S-gos Chicagos 
rinktinė rengia Pūtvio minė
jimą š. m. kovo 8 d., sekmadienį
2 v. p. p. Vyčių salėje, Chica- 
goje. Įvadinį žodį tars š. adv. 
Rapolas Skipitis, š. adv. Algir
das Budreckas skaitys poemą 
apie Pūtvį. Meninėje progra
moje bus šaulių montažas ir 
kanklininkės. Po to bus vaišės. 
Įėjimas visiems laisvas.

Chicagos Saulių Rinktinė

— Don Varno Posto Pagel- 
binio Vieneto narės ruošia žai
dimų — kauliukų “Bunco” po
pietę. Sekmadienį, kovo 15 d.
3 v. po pietų Don Varnas Pos
to patalpose, 6816 So. Western

CL 4-9892

Avė. Pirm. Violet Jocius pra
neša, kad šiam parengimui 
dirba šios narės: Stella Wra- 
bol, Jean Pargauskas, Valeria 
Stanaitis, Rita Radclif, Ann 
Shulmistras, Bernice Ambrose 
ir Stella Mirowski. Visi atsi
lankę turės progos laimėti ver
tingų dovanų ir bus pavaišinti. 
Pelnas skiriamas kariams ligo
ninėse. Bilietai gaunami pas 
visas nares ir prie durų tą die
ną.

GENERAL 
OFFICE WORK

Switchboard, Typing, Filing, etc. 
Salary open. Good transportation.

FI 6-7434
AMERICAN TRANSIT LANES 

221 No. LA SALLE

TYPIST CLERK

Excellent working conditions, i 
$200 per hour,''■“Congenial co
worker. Good transportation.

HU 3-3800

Federaliniy ir valstijos pajamy 
mokesčiy apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašę paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVA

o Rezistencijos paminėjimas. 
“Dainavos” ansamblis kviečia į 
VI. Ramojaus “Kritusieji už 
laisvę” antro tomo, dedikuoto 
ansambliui, riešą pristatymą š. 
m. kovo 6 d. 8 vai. vak. Jauni
mo Centro žemutinėje salėje.

Apie rezistenciją kalbės dr. J. 
Kubilius, SJ. Meninę dalį išpil
dys aktorius A. Dikinis. Po 
trumpos programos dalyviai 
bus pavaišinti kavute. Įėjimas 
visiems laisvas. (Pr).

' DICTAPHONE TYPIST 
Permanent position in modem office 

of progressive local manufacturer.
Good starting salary, excellent fringe 
benefits, including profit sharing and 

hospitalization. For Appt. Call 
OFFICE MANAGER 277-8000 
WESTERN FELT WORKS 

4115 W. OGDEN AVE.
(An equal opportunity employer)

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, llf. 60632. TeL YA 7-5980

A. & L. INSURANCE & REALTY

IMMEDIATE OPENING!

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

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

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

modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, 1¥> auto garažas. $22,900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildvmas. 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
3 ^ražas Arti mūsų $19.900.

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

PIGUS IOTAS dviem butam staty- 
ri, Marquete Parke

Valdis Real Estate
2458 W. 69th St. Tel. RE 7-720C

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
265* WEST 59fh STREET 

PRospect 8-5454

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

Tel. CL 4-7450

Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto) amų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame į talką, ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų, Draugo, Bar- 
caus, Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos, leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W, Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127, USA. 
Tol.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

GIRL FRIDAY
• SECRETARY •

WLS-TV, Channel 7, looking for alert, 
industrious girl with good typing 
skills, office organization, and above 

average telephone personality.
PHONE: 263-0800

EXTENSION 275 or 313

ZS

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
^awbiu Dirbimas - uardavima^ to 
sioie kontoroj o daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybes nrasv- 
mai. income tax ir įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

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

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

SECRETARY — BOOKKEEPER 
Required for small office in N. W. 
area, expqr. nec., must have know
ledge of genT bookkeepeng and be 
able to control paper flow lin the 
office. Typing exper. required, with 
shorthand being an advantage, but 

not essential. Call 421-0179.

LAIKRODŽIAI IR BRANGF«YBtS 
Pardavimas tr Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
TeL: REpublk 7-1941

COOKS HELPER
Full or part time. Call or apply 

CENTRAL BAPTIST HOME
7901 W. LORENZ

(4800 North — Norridge)

BOOKKEEPER
Capable of preparing financial state
ments, reconcile file bank accounts, 
prepare accounts receivable, aging 
other projects assigned.

AMERICAN HOME PLATE CO.
4254 W. Axthington St.

Mr. Spalavic 722-2100
An equal opportunity employer

— Joe Martin yra JAV Vete
ranų S-gos spaudos foto fepor- 
teris. Jis buvo pagerbtas per 
iškilmes įvesdinant į naujas 
pareigas veteranų s-gos pirm. 
F. Bronzell, š. m. kovo 6 d. 8 
v. v. Argo - Summit veteranų 
posto salėje, 6050 Soč Harlem 
Ave., Summit, Ill. Joe Martin 
palaiko draugiškus ryšius su 
lietuviais.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir n^rsfatau senus vi
su rūsiu namo apšildvmo pečius ir 
'vr-conditiomng i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Anskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

_ užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL .

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

Tel.: VI 7-3447

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

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

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairiu pre- 
klg. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

NAUJIENAS
—. ___ ______ _______ ____

NALMICNAS




