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NEW YORK AS. — Amerikoje praėjusi 
Harper ir Row leidyklos išleista knyga: Will the 
Survive Until 1984?” Jos autorius Andrei Amalri 
vietų Sąjungoje ir jau yra kentėjęs Sibire. Jo knj 
buvo amerikiečių spaudoje pasirodžiusios anksčiau. Knygos pa
vadinime minimi metai yra netiesioginis priminimas George Orwell 
satyrinės knygos apie 1984-sius metus, kada pasaulio visuomenė 
bus valdoma “didžiojo brolio”.

Knygos autorius, jaunas, so-, 
vietų istorikas, sako, kad didžio- j 
ji slavų imperija, padėta sukur
ti vokiečių, bizantiečių ir mon
golų, gyvena savo paskutinius 
dešimtmečius. Kaip krikščiony
bės priėmimas neišgelbėjo, o tik 
laikinai pristabdė Romos impe
rijos žlugimą, taip ir marksiz
mo doktrina pristabdė rusų im
perijos suskilimą, tačiau ji ne
turi galios to suskilimo sustab
dyti.

Andrei Amalrik tvirtina, kad 
sovietų karas su Kinija bus so
vietų imperijos žlugimo pradžia. 
Režimas galės kiek ilgiau išsi
laikyti, jei valdžią paimtų Į sa
vo rankas kariuomenė. Tačiau 
ir ji nesugebės išspręsti karo 
metu atsirasiančių problemų ir 
valdžia žlugs dar baisesniu bū
du.

Autorius pranašauja, kad ka
ras su Kinija Įvyks tarp 1975 
ir 1980 metų. 'Tuo atveju sovie
tų režimas subiręs tarp 1980 ir 
1985 metų. Dabąrtinis-režimas 
Sovietų Sąjungoje susidurs su 
•dviem jėgom:' su konstrukty
via vidurine sovietų piliečių 
klase ir su prispausta žemąja 
klase, kurios sukilimas būsiąs 
žiaurus ir kerštingas. Sovietų 
Sąjungoje tarp nerusiškų tautų 
auga nacionalizmas, kuris sovie
tų teritorijoje Įsteigs naujų val
stybių. Įvairių tautų spaudimas 
privers sovietus duoti joms ne
priklausomybes. Jei tai įvyktų 
taikiu keliu, galima laukti ko
kios nors federacijos, panašios Į 
britų komonveltą ai’ Į Europos 
Bendrą rinką, Įsteigimo. Gali
mas daiktas, kad Ukraina, Balti
jos valstybės ir net Europos Ru
sija Įsijungs Į visos Europos 
federaciją, kaip nepriklausomi 
vienetai.

Knygos Įžangoje autorius sa
ko, kad jo rašinys šiek tiek nu
kentėjo nuo KGB (sovietų slap
tos milicijos) kratos, kurią per
nai gegužės 7 d. jo bute padarė 
KGB valdininkai. Jie tačiau už
sitarnaują ir padėkos, nes jie pa
likę pagrindini rankraštį,, ku
ris buvo labai svarbus rašant šią 
knygą.

IŠ VISO PASAULIO

i

Dešinėje matomas Sachalino miesto, Rusijoje vaizdas. Sniego prisnigo iki lempu viršūnių. Kairėje, Vakaru Vokie
tijos, Frankfurto miesto gatvės vaizdas, čia. daug nuostoliu padarė potvyniai.

DALLAS. — Š. Vietnamas 
pranešė per Švedijos premjerą 
Olof Palme apie tris amerikie
čius lakūnus: pulkininką Hug
hes, kapitoną Singleton ir kapi
toną 'Hinkley, kad jie visi yra 
Hanojaus nelaisvėje. Vieno jų 
šeima jau ketveri su puse metų 
nežinojo apie jo likimą.

BERLYNAS. — Europoj siau- j 
čia sniego audros. Britanijoje į 
labai šalta, Danijoje, šveicąri-! 
joje ir Vokietijoje iškrito daug: 
sniego, sustojo keliai. Maskva į 
- Paryžius traukinys turėjo sus- izrae]io atkirčio. Izraelio kabinetas svarstė padidėjusius arabų

TARP DVIEJU KAIMYNŲ GRASINIMŲ
BEIRUTAS. — Lebano gyventojai nervingai laukia naujo

toti, Įvažiavęs Į pusnį.
MASKVA. — Sovietų “Prav- i tas, nes lebaniečiai niekada aktyviai nedalyvavo kare. Tačiau 

da” puola JAV gynybos sekre- • šiais metais pasienyje buvo jau 36 incidentai. Praėjusį ketvirta- 
torių Laird, kurio pareiškimai dieni žuvo vienas Izraelio kareivis ir susprogdintas vienas nedidelis 
verčią abejoti ar Amerika tikrai 
nori derėtis dėl nusiginklavimo 
su sovietais. Lairdo pareiškimai 
esą karingi ir rodą, kad Ameri
koje stipriai veikia kariniai 
sluoksniai.

partizanu puolimus iš Lebano. čia pasienis labai-mažai apsaugo-

tiltas. Izraelis reikalauja, kad Lebano valdžia sutvarkytų savo 
teritorijoje gyvenančius palestiniečius partizanus.

WASH1NGTONAS. — Į amerikiečių rankas pirmą kartą 
pateko šiaurės Vietnamo komunistu sekretoriaus Le Duan straips
nis, kuriame reikalaujama valymo Hanojaus komunistų partijos 
eilėse. Po Ho Chi Minho mirties buvo spėliojama, kas užims jo, 
neginčijamo komunistų vado, vietą. Jis Įpėdinio nepaliko ir at
rodė, kad vyriausiu vadu gali tapti vienas iš trijų vadovaujančių 
asmenų. Dabar, paskaičius ši net 50,000 žodžių turintį straipsni, 
aiškėja, kad Hanojaus partijos vadeles stipriai į savo rankas 
paėmė pirmasis sekretorius Le Duan. 
g®’***'Sovietinės moters

ryšiai su Izraeliu
JERUZALE. — Amerikos žy

dų reformatų konferencijoje bu
vo nutarta suartinti ši naują žy
dų religinį judėjimą su Izraeliu. 
Suvažiavę rabinai nutarė tarp 
savo religiniu švenčių įrašyti ir 
Izraelio nepriklausomybės šven
tę, gegužės 11 d.

žydų reformatai skelbia, kad 
jų yra moderni žydiškoji tikyba. 
Ji turinti visą laiką keistis, tai
kytis su gyvenimu, su sąlygo
mis, žengti nuolatinės evoliuci
jos keliu. Reformatai skelbia, 
kad ortodoksų religija praran
da savo paskirtį, ji atsiliekanti 
ir netenkanti savo dinamizmo.

Izraelio ortodoksai rabinai lai
ko reformatus įsibrovėliais, 
skaldytojais, tačiau Izraelio po-

NUKUALOFA. — Britų kara
lienė Elžbieta ir princas Pilypas 
lankosi Tonga saloje. Jų garbei 
surengtam bankete svečiams bu
vo patiekta 3,000 mažų paršiu
kų, kuriuos karališkieji svečiai, 
kartu su vietiniais, valgė pirš
tais, be šakučių.

NEW DELHI.—Indijos prem
jerė Gandhi užrašė po mirties sa
vo akis Indijos Akių Bankui, 
mokslo reikalams.

Lebano partizanai visą žiemą 
kalbėjo, kad atėjus pavasariui 
jie atidarys naują frontą iš Le
bano, kur esą apie 4,000 jaunų 
vyrų. L-ebano vyriausybė bandė 
partizanus suvaržyti, tačiau Įsi
kišo Sirija ir teko ieškoti'su par
tizanų vadovybe kompromiso, 
kuris buvo pasiektas Kairo dery
bose.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

BERLYNAS__ Vakarų ir Ry
tų Vokietijos pasitarimai bus 
vedami dar ir šią savaitę, norint 
paruošti dirvą .kancelerio Brand-: 
to ir premjero Stopho susitiki
mui. Komunistai reikalauja, kad 
kancleris Brandtas nesustotų 
Vak. Berlyne. “Neues Deutsch
land” rašo, kad “Brandtas ne-; 
turi teisės atvykti į Vakarų Ber
lyną, nekalbant jau apie posė
džiavimą ir darba ten”.

Šis vokiečiu komunistu tvir-.f
*■ j

tinimas tik parodo jų vado Ul-i-

Papandreou tapo
Daugelis Lebano gyventojų 

norėtų visai nesikišti Į arabų ko
vas su Izraeliu. Jie tvirtina, kad 
lebaniečiai nesą arabai, bet fi
nikiečiai. Jiems svarbi taika ir 
prekyba, o ne kovos ir Palestinos 
vadavimas. Pati kovingiausią 
elementą Lebane sudaro pabė
gėliai iš Palestinos, kurie prisi-

♦ Valstybės departamentas 
paskelbė, kad nuo kovo 17 d. bus 
uždarytas JAV konsulatas Ro- brichto seniai žinomą užsispy- 
dezi joje, kuri paskelbė nepriklau- rimą nesiderėti su V akarais. J ei 
somybę ir atsiskyrė nuo britų 
karūnos.

o Berlyne vėl tarėsi Vakarų 
ir Rytų Vokietijų atstovai. Se
kantis posėdis numatytas ketvir
tadienį.

Brandtas priimtų šį komunistų 
reikalavimą ir draudimą, jam 
pačiam tektų asmeninis smūgis, j 
nes jis devyneris metus buvo 
Vakarų Berlyno burmistras. Ne- ‘ 
mažas smūgis būtų suduotas ir- 
Vakarų Berlyno gyventojų mo-j 

Varšuvoje savo derybas tę-; ra]eį 
šia Lenkijos ir Vakaru Vokieti- Į , , . . iVakaru Berlynas vra laisves;jos atstovai. T. ... . i---- --- -[Simbolis. Ji ir jo laisve saugo1 jai-bus dkbj

MASKVA. — Praėjusį sekma
dienį komunistinės šalys šven
tė Tarptautinę Moters dieną, ku- 

: ri apima visa tai, kas Amerikoje l 
švenčiama Motinos .dieną ir Va-;

i lentino dieną. Maskvos turga
vietėse pabrango gėlės, vyrai pir
ko žmonoms dėžes saldainių, ve
dė jas i restoranus ir teatrus.i

Užsienio stebėtojai, pripažinę 
darni didelį vaidmenį sovietų i 

' moterims, kartu pastebi, kad ta, 
;! vadinama, laisvė moterims ly

giai su vyrais dirbti visus dar- 
i bus. yra ne kas kita, kaip mo-' 
■ terų išnaudoj imas valstybės tik
slams. Maskvos gatves ir mote
rų šventės proga, paprastomis 

; beržinėmis šluotomis šlavė mo
terys, jos atsiklaupusios antmo- 
‘ dernaus pastato Kalinino pro
spekte akmeninių laiptų, šveitė 
juos šepečiu .ii' karštu vandeniu 
plovė.

“Pravda” moters šventės pro
ga pažymėjo, kad net 3,925 mo- 

7 terys Sovietų Sąjungoje yra ga- 
i vusios Socialistinio Darbo hero
jaus titulą, o 91 buvo paskelbtai 
, Sovietų Sąjungos Herojumi. Sa-j 
įvo straipsnyje “Pravda” įrodi- 
j nėja, kad buržuaziniuose kraš- 
i tuose moterys yra žemesnėje už 
i vyrus padėtyje. Tik sovietinia- 
Į me “rojuje” moterys kasa ka- 
I nalus, maišo cementą ir asfal- 
i tuoj a kelius Sovietijoje vyrų 

a jau tiek daug mo-
o Kipro saloje suimti U grai- trys didžioj Vakarų galybės.: teru. kad demografai bijo, kad
L knlfirijjmi nhnQvn •nri’znrivti tz________ _______________________________________ _• l v _kų, kaltinami planavę nužudyti

“Reikia griežtai iš partijos ei
lių išmesti susitepusius elemen
tus, kurių masės nemėgsta ir 

I kurie yra neverti būti partijos 
Į avangarde. Jų skaičius nėra di
delis, tačiau, jei jų griežtai ne- 
išmesime, jie gali pakenkti par
tijos ryšiams su masėmis ir par
tijos kovos dvasiai” — taip ra
šo Le Duan.

Pažymėtina, kad pirmą kartą 
šiaurės Vietnamo komunistų 
spaudoje Le Duano straipsnis 
vadinamas “puikiu, Ho Chi Min- 
ho dvasioje parašytu”. Iki šiol 
partijos vadovybė buvo vadina
ma “kolektyvia”, o dabar jau ke
liamas pirmojo sekretoriaus 
vaidmuo.

Le Duan savo ideologiniame 
dokumente pasmerkia partijos 
vadus, kurie ignoruoja kolekty
vinės vadovybės principus. Ame
rikos ekspertai galvoja, kad jis 
taiko savo kritiką žymiausiam 
politbiuro nariui, šiaurės Viet
namo komunistų seimo pirmi
ninkui Truong Chinh’ui. šis ko
munistas laikomas labai artimu 
Kinijos komunizmo linijai.

Le Duan savo manifestą ir 
reikalavimą išvalyti partiją pa
rašė tuoj sugrįžęs iš Maskvos, 
kur jis išbuvo 3 savaites. Mani
feste paliečiami š. Vietnamo eko
nominiai reikalai, prisilaikant 
sovietų 1924 metais paskelbto 
Nepo — naujos ekonominės po
litikos. Manifeste pakartojamos 
dabartinės sovietų valdžios eko
nominės idėjos, kurias seniai 
kritikuoja Kinijos vadai. Kini
jos vardas ilgame partijos vado- 
pareiškime paminėtas tik du kar
tus, o Sov. Sąjunga minima daž
nai, giriant jos pažangumą ir lai
mėjimus.

Washingtone neabejojama, kad 
Hanojaus vadų tarpe vyksta ko
va, kurią gali laimėti Le Duan.

Komunistai jau sulaužė pokari- j sumažės gimdymu skaičius, nes 
nius susitarimus ir paskelbė sa-. moterys, priverstos uždarbiau- 
vo Berlyno zoną Rytų Vokieti- j įį, nebeturi laiko, ir noro 
jos sostine. Vakarų Berlyno sta- i moms auginti, 
tušo negalima paaukoti, — rašo |  
Įtakingas JAV laikraštis “New 
York Times” savo vedamajame. Anip UVoicIHa

glaudė Lebane. Pabėgėlių sto- prezidentą, arkivyskupą Maka- 
i rios. Dar paieškomi trys asme
nys.

Į Pietų Vietnamo prez. Thieu 
4' lankysis Japonijoje, kai ten vyks 

į Expo-70.
Sovietų komunistų parti

jos vadas Brežnevas pažadėjo 
kad ji^ veiks greiu jr stipriai , Lakytis Jugoslavijoje. Jis buvo 

į pakviestas pernai rugsėjo mėn.
Laoso komunistai pasiūlė 

i vyriausybei skelbti karo paliau
bas. Vyriausybė žada tuo klau
simu tartis su komunistais ir 

Į svarstyti kitus jų pasiūlymus.
Grupė indėnų ir jų draugų

vykiose yra partizanų centrai ii' j 
jaunų vyrų apmokymo stovyk-į 
los. Nors Lebano 
draudė stovyklose 
apmokymą, tačiau 
vyko tą draudimą

šei-
valdžia už
vesti karini l 
nevisur pa-i 
įgyvendinti. Į

Sirija šeštadienį paskelbė,
4: ^.^44. 4- «4-4^~4«4” 1

jeigu kas nors bandytų suvar-l 
žyti Palestinos partizanų veiki
mą. ši Įspėjimą padarė pats Si-1 
rijos prezidentas Nureddin ai 
Attassi. Neabejojama, kad Įs
pėjimas skirtas Lebano valdžiai

Lebaniečiai atsirado tarp dvie-;
jų grasinimų. Izraelis grasina! buvo “okupavę JAV kariuome- 
keršto žygiais, jei partizanai iš nės bazę Fort Lewis. Karinės 

į Lebano toliau puls Izraelį, o Si- policijos kuopa greit fortą “iš-

KING CITY. — Kanadoje, ne
toli Toronto su šeima gyvena bu
vęs Graikijos ministeris, nuvers
to premjero sūnus Andreas Pa
pandreou. Jis šiuo metu yra 
Yorko universiteto profesorius. 
Su juo kartu gyvena jo šeima: 
žmona, keturi vaikai ir 81 me
tų motina.

'Papandreou Kanadoje veda 
dvigubą gyvenimą. Jis ir toliau 
veikia demokratiniuose graikų 
emigrantų sluoksniuose, dažnai 
važinėja Į Paryžių, kur yra po
litinis demokratinės Graikijos 
centras. Bijodamas politinių 
priešų atentatų Papandreou lai- Į .
ko namuose didelį vilkinį šunį-: ldja grasina jei Lebanas ne
it niekur neišeina be ginkluoto ,leis Partizanams veikti. Leba- 

nui nelengva bus rasti kelią, ku
ris patenkintų visus kaimynus. 
Sakoma, kad net Izraelio kabine
te yra ministerių, kurie supran
ta Beiruto vyriausybės bejėgiš
kumą ir pataria neapsunkinti 

litikai mato, kad Amerikoje re-j jos padėties stipriais keršto puo- 
formatai žydai jau sudaro stip
rią jėgą su virš 700 parapijų.

Konferencijoje dalyvavęs bu
vęs Izraelio premjeras Ben Gu- 
rionas buvo paklaustas: “Kas 
yra žydas” ? — Kas čia per klau- viešėjo Kubos planavimo dar- 
simas, atsakė jis “žydas yra žy- (buotojų delegacija. Kubiečiai 
das. Jei kas ateina pas mane ir (domėjosi, kaip Lietuvoje panau- 
sako, kad jis žydas, aš jį žydu dojami ekonominiai matemati- 
ir laikau” — pasakė Ben Gurio-; niai metodai ir elektroninė skai

čiavimo technika. (E)

palydovo. Dėl Graikijos karinės 
diktatūros išsilaikymo jis kal
tina ir Ameriką, kuri nesisten
gianti karinio režimo pakeisti.

limais.

— š. m. vasario mėn. vidury 
okup. Lietuvoje kelias dienas

nas.

vadavo” ir suėmė 86 asmenis, 
jų tarpe filmų aktorę Jane Fon
da, kuri yra žinoma kovotoja už 
indėnų teises.

♦ Kalėjime laikomas Charles 
Manson, kaltinamas septynių as
menų žmogžudystės organizavi
mu, pagamino plokštelę su 13 
dainų. Plokštelė turi gerą pasi
sekimą, pinigai plaukia žmogžu
džio gynybai.

Gvatemalos komunistų gru
pė paleido amerikietį diplomatą, 
tačiau pagrobė vieną bankinin
ką ir reikalauja už jo gyvybę pa
leisti du politinius kalinius.

*■ Japonijos fabrike sugriu
vo neseniai pastatytas darbinin
kų sportui priestatas. Sužeista 
272 asmenys.

žydiška kilmey f,

VIENA. — Įtakingas Austri-

— Vilniuje išleista knyga 
“Kai milžinai gyveno” (120 psl., i 
20,000 egz.), su Vyt. Kaliriaus-I 
ko iliustracijomis. Knygoje SU-Į jos laikraštis “Krosnen Zeitung” 
rinkti liaudies padavimai, be to,! pasmerkė tylos suokalbį, liečian- 

1 tį naujai išrinkto kanclerio dr.
Bruno Kreisky žydišką kilmę. 
Viešai apie ją nieko nekalbama 
ir nerašoma, nors “už nugaros” 
visi šneka ir komentuoja. Ta 
vieša tyla irgi yra savotiška an
tisemitizmo rūšis, — teigia laik
raštis, pridėdamas, kad Kreis- 
kio išrinkimas rodąs rinkėjų su
brendimą ir išsivadavimą iš tam
sios praeities. Kreiskis buvęs 
išrinktas ne todėl, kad jis žydas, 
bet todėl, kad jis geras politi
kas.

Austrijos istorijoje Kreiskis 
bus pirmas žydų’ kilmės kancle
ris. Nacių laikais jam teko bėg
ti į Šveicariją, kur jis ir praleido 
karo laiką. Jo kilmė netiesiogi
niai buvo panaudota jo oponen
tų rinkimų kampanijoje, konser
vatorių liaudies partija buvo iš- 

I leidusi plakatą su savo kandi- 
I dato Josef Klaus portretu, su 

Kolumbijos politikas Gustavo Rojas’ parašu: Tikrasis austras . 
Pinilla prieš rinkimus sako kalbę, ta
čiau laiko prie šono ir revolverį ap-' 

siginti nuo politiniu priešę.

verstiniai padavimai iš kronikų 
ir metraščių, V. Krėvės, A. Vie
nuolio ir kitų autorių parašytos 
legendos. (E)

bendradarbiavima t
HONG KONGAS. — Oficiali 

Kinijos žinių agentūra “Hins- 
hua”, komentuodama naują kul
tūrinio bendravimo susitarimą 
tarp sovietų ir Amerikos, sako, 
kad “sovietų revizionistų” klika 
Įsileidžia Į savo šalį nuodingą, iš
sigimusią vakarų kultūros įta
ką, leidžia nuodyti savo žmones 
ir ypatingai jaunimą. Amerikos 
džiazas plečias savo Įtaką Į to
limas sovietų provincijas, sovie
tų muzikų stilius jau imąs pa
mėgdžioti amerikietišką džiazą.

Kinijos agentūra prideda, kad 
Amerika ir Sovietų Sąjunga abi 
yra “laukiniai šunys iš to paties 
guolio”, kalbant apie jų kultū
rą.

sybės galva, būdamas žydas, ga
li patekti į sionistų pinkles, nors 
jis, būdamas užsienio reikalų mi- 
nisteriu, tarp 1959 ir 1966 me- 

Egipto spaudoje jau pasirodė tų parodęs arabų interesų su- 
įspėjimų, kad Austrijos vyriau- pratimą.
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turi pradėti judėti ir verstijie
I žanose esantį maistą slinkti že

Baldų pramonėje įgyvendinama vis naujų idėjų. Viršuje Bob Olson sėdi ant keturių pėdų kubo, kuris išsiardo į 
įvairių formų "baidus". Su tais septyniais gabalais galima sudaryti 27 sėdynes. Vienas toks kubas gali išd e ka

ruoti visą Kambarį.

I VIDURIŲ TVARKYME
(tąsa)

Natūraliai gyvenkim ir taip maitinkimės — viduriai
Mediciniškas užtikrinimas

Neužmršk valgyti kasdien nų sienelėse yra raumenys 
ką nors iš sekančio maisto. Žali 
vaisiai su žieve. Virti vaisiai — 
obuoliai, kartais keletas slyvų, j myn. Pakartotinas ėmimas liuo- 

ausi vaisiai — razinkos ar sodo suojanių vaistų suerzina žarnas 
gėrybės. Vaisių sunkos — tik ne 
vien slyvų, mat, jų sunka pri-! čia aprašoma tiesa — susitvarkė 
siskaito prie liuosuojančiųjų j kiečiausi viduriai — susitvarkys 
vaistų — niekada vien ji nevar-1 ir tamstos. Tik visas jėgas įtem- 
totina. Stambiai maldų grūdų' pęS ryžkis ir ryžte ištesėk — ne- 
duona. Stambiai malti javai — | vartok daugiau liuosuojančių 
cereals. pvz„ shredded wheat. į vaistų, net jei ir gydytojas pa
tapnotos žalios daržovės — sa-|tars paprastam žarnų išsituš- 
kitos. salierai, kopūstai, dar —j tinimui imti bet kokius laxati- 
morkos. burokėliai, ridikai, ypač vus. Jie visi nė vienam žmogui 
juodieji ridikėliai, ropės, svo- nėra reikalingi 
gūnai. Virtos lapuotos daržo-j sveikas įprotis.

Ryžkimės ir ryžte ištesėkime 
savas žarnas betvarkydami

Daugumas žmonių turi vidu-

£1 I 
U

P d r a u
I

s
Frank Zogas, President

ANO LOAN ASSOCIATION

4048 ARCHfcR AVENUE 
CHICAGO, tlUNOiS 6002 

PHONE: 254-4479

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)vės — buroklapiai, kopūstai, ka
lafiorai, salierai, moskos, kriuč- 
kai.

6. Virkis sėmenų (fax seed) )
kisielių — klijų ir gerk kas va- rius reguliariai — tuo pat laiku
landą po keletą gurkšnių, kol 1 kasdien. Paprastai, tai esti po 
nėr parą išgersi vieną kvortą., pusryčių. Toks, žmogaus elge- 
Sčmęnų klijų išsivirk sekančiai:) sys įpratina žarnų nervus veik- 
vienas valgomas šaukštas švie-’ti reguliariai irildydamas virš 
žiu, nemaltų'sėmenų virti pusę i nurodytus patarimus žmogus 
valandos kvortoje vandens. Nu-santūri tvarkingus vidurius, ne- 
garavimą dapildyti vandeniu iki! žiūrint kaip ilgai jo viduriai bu- 
kvortos. Sėmenų greit galėsit j vo užkietėję. Iš šimto virš de
ganti visose lietuviškose krau- j vyniasdešimt žmonių taip susi- 
tavėse. Vaistinėse sėmenys i tvarko. Sunkesniais atvejais ge- 
hrangesni. ) rai būtų, kad pacientas per pir-

7. Jei virs minėtai besielgiant1 mas dvi savaites kasdieną tele- 
jūsų viduriai po trijų dienų ne- 
situštintų - 
(enemą) iš pusės kvortos (vie
nos paintės) šilto vandens už ) u 
pusvalandžio po pusryčių. Tęsk į ‘•mtų.
toliau kas virš nurodyta ir pra 
nešk gydytojui apie klizmos pa-)-atvej 
sekas.

8. Nustok vartojęs 
jaučius 
rositories), jei kitaip gydytojo 
nei sakyta.
kyti paimti liuosuojančių vais- i dytojo apturėtus patarimus. Ta- 
tų prieš vidurius peršviečiant i da gerai veikiančiais viduriais 
Roentgeno spinduliais (X-Ray). neatsidžiaugsime.
Būtinai liaukis vartojęs laxati-

f anuotų gydytojui apie vidurių
— pasidaryk klizmą tuštinimosi eigą. Taip elgiantis

galima bus išvengti klizmos, jei 
trijų dienų viduriai nesituš-

Kartais — tai bus labai reti 
— žmogus ima tuštintis 

reguliariai po 7-10 dienų pildy- 
liuosuo-) damas virš nurodytą tvarkymą-

vaistus, žvakutes (sup- si.
', jei k:

Gali gydytojas įsa- i me virš minėtus ir iš savo gy-

Užtai visais atvejais nenu
minkime, tik atkakliai pildyki-

Čia dar prisiminkim, kad ne
vus kitais atvejais, nors ir ke-) rugotume kai dažniau priseis šla- 
liasdešimt metų būtum juos var-i pintis -daugiau - skysčių geriant, 
tojęs ir prie jų vartojimo pri-j Taip ir turi būti: sveikiau bus 
] rates ir žarnas įpratinęs prie inkstams gausiau skysčių var- 
thiginystės. Tokie chroniški tojant, 
vaistų bereikalingų vartotojai į nėms. 
yra mokytojai dabartinio jau-; 
nimo neapsieinančio be narko- i 
tiku. Tvarkytis turi galva pir
miau, tada jos ims ir kojos klau
syti. Viduriai tikrai ims veikti 
nuostabiai gerai, tik duokim! 
j iems progos pradėti dirbti, žar- ■

ypač senesniems žmo-

Dar nepamirškim suvalgyti 
tris kart per dieną sriubas: ry
tą — javų, cereals; ant pietų — 
lapienę, vakare — daržovių ar 
vaisių sriubos po lėkštę ištuš
tinkime. O jau rūgusio pieno, 
jogurto ar. pasukų — tai nė ne-
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Dr K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS n L, 336 psl. 
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl............................................
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl...................
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

154 psl...................................... ,1........................................
Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ. LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl.......................... $2.00 ir
barius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. 
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl......................................
VI. ftitngela, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

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

viršeliais S2.00, kietais . ..........................................
Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl......................
H^nr kas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl........................ .
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. '.............
C. R. Jurgėlay HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Oriafaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl..........
Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl. .......................... x............. .. .................................
Or. J. 3. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai......................................................................................
Pragys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl. 
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl...............
V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl...............
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i.(< knygas galite įsigyti “Naujienų” ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

st. Chicago, III. 60608

raginami kasdieną valgykime. 
Gerai būtų po kokią kvortą pa
sukų kasdieną išmesti, žinoma, 
svaigalai čia neįeina į programą. 
Saldus pienas taip pat nevarto
tinas — jis kietina vidurius. 
Taip pat kietina vidurius kava 
ir stipri tikroji arbata.

Todėl visi lietuviai grįžkime 
prie sveikinusio lietuviško skys
čio: ramunėlių, kmynų, vaisių 
ar uogienių nesaldžios arbatos 
bei medum pagardinto gėrimo 
— -tai sveikiausi skysčia: 
nųstokit bijoti 
gerti visi, ypač 
širdininkai.

Pasiskaityti:
Volume 3, Nr. 9, September 15
196.9

paveikia žmogaus elgesį susilp-. Bankas priverstas reikalaut
nindamas smegenų veiklą. Pir- kad CTA kdta važmos mok

** n t *-» 11 r .-v Ui * •> v\nrvn‘Į’Ti c **miausia alkoholis paveikia sa
vęs kontroliavimo centrus slo
pinančiai 
pradžioje 
žmogų, 
kraujuje 
sija.

Suaugusiai alkoholį vartoja 
kuo nesveikiausiu būdu — jie jį 
geria prieš užkandant. Ir kas 
po to pasidaro? Už pusvalandžio 
ant tuščios išgėrus svaigalų at
siranda kraujuje didžiausias jo 

senesnieji bei) kiekis. Jei pavalgius geriamas 
) alkoholis — tik už dviejų va- 
Į landų labiausiai prisotina juo 
kraujas. 'Uz tai visokie koktei
liai prieš pietus yra labiausiai 
nesveikas svaiginimasis: tada 
svaigalai labiausiai paveikia 
žmogų.

Alkoholis suardo smegenis 
dvejopai .veikdamas; sumen
kėjimą mitybos iššaukda
mas ir tiesioginiai nuodijančiai 

- J, x ' ! smegenis ą- kepenis bei širdįKoriku vartojrma: heroinas, ma-r -ų , - _■ - - •_- • J veikdamas. (Tula musų spau
da savo linksmybės skyriuje vis 
dar tebeperša netiesą: “degti
nė nekenkia” ji vis gieda po se-

Pirmojo nacional. banko 
vadovybė pareiškė 

senato pakomisijai,
— iš čia atrodo, kad Chicagoje

alkoholis sužadina'IHinojaus
Pagausėjus alkoholio kad jy bankas gali būti pri- 
išsivysto ryški depre- verstas skysti teismui Chicago)

GAIDOS MUZIKAMS IR DAINININKAMS
'NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

L Rinkinys lietuviškų liaudies
yra

h

dainelių ir šokių, 16 psl. Rinkinyje

Tik
daug skysčių

Patient Care,

tranzito administraciją (CTA), 
reikalaujant naujai kelti važ
mos mokestį, jei CTA greitu 
laiku negaus iš kur nors finan
sinės pagalbos.

Šis bankas turįs dar nuo 1940 
metų atsilikusių CTA $62,000, 
009 sumos bonų, kurie buvę 
išleisti kad CTA galėtų nupir
kti senosios 
kompanijos 
nuosavybę.

Bankas

privačios tranzito
senąją tranzito

šios dainos ir gaidos:

Tegu girta šlamščia, 
ūžia, tra-ta-ta

Suktinis I
Suktinis H

4. Kokietka
5. Padtspanas
6. Vengerka
7. klumpakojis

Šis gaidy rinkinys kainuoja

Z

8. Aguonėlės
9. Vakar

10. Augin
11. Meilės 

Siuntė
Čigonai 
Pelėda

12.
13.
14.

.15. Noriu miego 

tik $1.00.

vakareM 
tėvas 
valsas 
mane motinėlė

Šiuo* gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
me išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu. Čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

tą

LYGINTI MARŠKINIAI

margintus

Per Cent of Civdion Labor Force

6

4

2

ne margin- 
žmona pati

THE UNEMPLOYMENT 
8

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO 8, ILLINOIS
esąs nepatogioje

gyvendinkime:- grįžkime 
virš minėto sveiko maiti

nimosi ir skysčių vartojimo.

STENKIMĖS TEISINGU
\TSAKYMU PASINAUDOTI

—.i'

7VU5-. C

1968 1969

1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608

2 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— TUESDAY, MARCH 10, 1970

1970
(Sonic*: Deport»»nt rf tafeor)

Amerikoje sausio menes j gerokai pakilo bedarbių skaičius. Darbi
ninkų unijos bijo, kad tas skaičius dar gali pakilti. Vyriausybė tvir
tina, kad ji neleisianti nedarbui įsigalėti, nors nedidelis nedarbas 

esąs naudingas kovoje prieš infliaciją.

■ .> J'
-Z. :

Alkoholis — pavojingas vaistas

Klausimas.; Baisios pasėkos 
skelbiamos apie dabartim nar- ‘ /A ; «Įp • . '

riunas ir LSD ryjamas pasibai
sėtinais. Malonėkit, daktare, 
paaiškinti kaip yra su alkoholiu ?

Atsakvmas. Visi gaivu dar; 4...... . . novei).nepametę amerikiečiai rūpinasi, 
apie dabartinių žmonių pamėgi- j Tikrieji ženklai nepajėgumo 
mą vartoti Įvairių vaistų. Ypač bei nenorėjimo alkoholį vartoti 
jaunuoliai be “pastiprinimų” 
nenori apseiti. Laikraščiai pra
neša apie baisius pergyvenimus' 
ir staigias mirtis dėl -naujų — 
begalvių aplinkoj populiarių 
vaistų vartojimo. Susidarė ne
legalus pogrindžio labai plati 
veikla. O mes po senovei pa-

- -

Even the seventh, or eighth, ~ 
or ninth Savings Bond will 
be as welcome as the first. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money. 
What’s more, in a few years 
there might be a couple 
of kids.
A few more expenses. 
Who ever heard of some 
found money not being put 
to good use?
So you see, even .if your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it. & 
A lot better j j 
than three 
chafing 
dishes.

If theyVe lost, stolen, or

■
f
I la! ‘
*

I
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nekenksmingumo ribose yra se
kantieji: ,dažnas gėrimas, su al
koholiu uŽ^iminčjimas, sąmo
nės nustojimas, gėrimas vienat
vėj ir rytais.

Kai mes suaugusieji nesitvar- 
kome su savais elgesiais — nė 
nelaukime, kad mūsų vaikai ne-

sakėlėm užsiimam ir nematom, j pasimokytų, iš mūsų. Taip ir 
kad gyvais lavonais baigiam iš- i užsukame mes patys sau pražū- 
virsti. Mes dažnai reikiamos vei- Į ties ratą. Ęol dar ne viskas pra- 
klos neišvytom blogiui pastoti rasta — ryžkimės ir darbais ryž- 
kelią.

Visų pavojingų vaistų viršū-įprie 
nėję yra alkoholis. Tai legali-i 
zuotas vadas į visą apie mus) 
siaučiantį blogį, šiame krašte) 
heroino adiktų yra 60 tūkstan
čių. 0 alkoholikų — šeši mili-j 
jonai. Tiek suaugęs, tiek vai-) 
kas turi žinoti faktus, kurie iš-) 
ryškina alkoholio didžiausią ža-)

— įpratimą į jį.
Atsiminkime, kad alkoholis)

Vienas vyras: Kokius čia gra
žius baltai rudai 
marškinius dėvi?
Antras vyras: Tai 
ti marškiniai. Mano 
plovė, pati lyginę!
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Filosofiškai j gyvenimą žiūrintis pelikanas.

Paslaptingos Koraly pilies beieškant
Kartkartėmis pakeisti orą,Įgimtį. Tegul, sako, žmonės 

ypač tokį kaip Chicagoje, ir svei- • si išsivystė iš vieno rojaus dar-1 
ka ir naudinga, tegul kišenė ar- j 20, “kurs buvęs kažkas pana-1

Floridą, bet gi mitai, pa
davimai ir istorija teigia, kadį 
lietų — baltų gentys Pabaltijį 
pasiekė sekdami įkandin paskui 
neatsitraukiančios Ledų gady
nės, taigi per tūkstančius metų 
esame aklimatizuoti grieitai kin
tančioms temperatūroms ir aiš-

S3 H 
w

kurs buvęs 
ba čekių knygelė ir priešingos j šaus į 
nuomonės būtų. Tad žmonės ir 
migruoja, visai kaip tie paukš
čiai, kas važiuoti ar skristi iš
gali — žiemą į pietus, vasarą į 
šiaurę. Vieni grįžta, kiti pasi
lieka, trečius parveža, bet dau
guma, grįžta vadovaudamosi fi
losofija, kad visur gera, o namie kiems keturiems donelaitiškiems 
geriausia. Net jei namai — pra
garai, ir tai be namų negerai...
Vienas ar keturi metų laikai?

Šiemet saulėtoje Floridoje te
ko pabūti tik vieną savaitę ir, 
pasirodė,' kad nėra labiau re
liatyvaus dalyko, kaip laikas. 
Dagiau sąlygoms neleidžiant, per 
septimas dienas besą galima pa
siekti daugiau, kaip per septy
nias savaites, o blyškiam nor- 
diškam veidui apsvilinti pietuo
se ir vienos dienos užtenka. Po 
savaitės grįžęs Į čikagišką “šiau
rę” jau drąsiai gali indėną be 
grimo vaidinti!

Žinau, kad Floridos patriotams 
tai nepatiks, tačiau keletą metų 
ten pasisukinėjus susidaro įspū
dis, jog kas kas, bet lietuviai Flo
ridoje nesijaučia “kaip namie”. 
Ir negali. Tatai prieš pačią pri-

metų laikams. Tad tegul sau 
kas nori liaupsina pietus ir šmei
žia šiaurę, — faktas yra, kad iš- 
sikrairsčiusieji j Floridą gyven
ti, lyginant juos su šiaurėje li
kusiais, atrodo lyg būtų stiprų 
grogą išmainę j arbatėlę su sa
charinu... Gera viena ir kita, bet 
geriausia tai, prie ko žmogus 
iš paveldėjimo pripratęs. Lie
tuviui metai be sezonų ne gy
venimas !

Išvažiuojant iš Chicagos va
sario 20 d. naktį temperatūra 
pasiliko 5 laipsniai virš nulio; at
važiavus į švento Petro miestą, 
Floridoje, 5:30 vai. ryto tempe
ratūra buvo 56, bet atvažiavęs 
į stotį parsivežti Petras nema
žiau skundėsi “šaltu oru”, kaip 
Union Pier būdamas. Sako, dar 
nė sykio vandenyje nebuvau įbri
dęs... Ar tu šiandien būtum Ak-

lavike, ar Palm Beach, visur vi- į dėlė retenybė, bet nunokusių į 
si tą saulutę uja-bara, nors ji aruodą arba Į kompostą čia ne 
daro visa, ką galėdama, kad įtik- tik pilni Central ir First Avenue 
tų, pati pamiršdama žmonių po- į šaligatvių suoleliai, bet pilni Vi
šakį, “kol visiems įtiksi, ir nuo! si pašaliai. Teko ir savo tautie-

Lituanistinės mokyklos choras programos me u Vasario 16-tos minėjime Brighton Parke, 
Chicagoje. Nuotrauka P. Maletos

i • •

.1

Garsusis istorinis britu laivas Bounty.

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — $4.00, minkšti — 83.50. 404 puslapiai.

| Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- | 
j vos kraštas, miestiečių, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai | 
f ir kit ’ ■ ’ I

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, f

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. |

svieto atliksi”...

Pavyzdingas St. Petersburgo 
Lietuvių klubas

Trumpai sustojant St. Peters
burg, Fla., reikia pasakyti, kad 
čia lietuviai yra po laiminges
ne “planeta’’ gimę, būtent dėl 
to jų klubo. Kai Miami ir net 
Tampos lietuvių klubai miršgy- 
vauja šiaudinių lietuvių vadovy
bėje, St. Petersburgo Lietuvių 
klubas tebepasilieka visame Flo
ridos pusiasalyje lietuvių am
bicijos, pasididžiavimo, ir tau
tinio susipratimo židiniu. Ir tai 
daugiausiai dėka vieno žmogaus 
ar tikriau pasakius vienos šei
mos. Inž. Albinas Karnius, pir
mininkas, yra paties Perkūno at
siųstas Meksikos Įlankos pakraš
čio lietuviams šauklys — heral- 
das, kuriam ne tik pasisekė su
burti to šaunaus klubo pastogė
je visus lietuvio vardo vertus 
lietuvius, bet dar duoti pavyzdį 
kitiems klubams, kokiam tikslui 
lietuvių, tai yra lietuvių klubai 
turi tarnauti. Dar laimingesnė 
kombinacija susidaro, kai gerą 
pažangų patriotišką lietuvį klu
bo pirmininką pilnai paremia jo 
žmona, o šiuo reikalu ponia Kar- 
nienė pasirodė besanti -vertinga 
savo vyrui talkininkė ir pavaduo
toja Vasario 16 minėjime, su
rengtame St. Petersburgo lietu
vių klube ’ vasario 22 dalyvavę 
gausingi svečiai tatai paliudys ir 
patvirtins.
Kodėl švento Petro miestas?

švento Petro miestas turi sa
vo pašaukimui tinkamiausią var
dą. Petras, dangaus vartų rak
tininkas, kurio dabar visas dar
bas yra dangaus duris atrakinė
ti ir turi smarkiai suktis, ka
dangi jo vardu pavadintas mies
tas tai tikros dangaus (ir kep- 
los) prievartės! Čia sutikti gy
venimo kopėčiomis aukštyn te- 
belipantį ar tebelipančią yra di-

John Rakei, Sr., Chairman of the Board

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

Chicago Savings
_ and Loan Association

čių čia rasti — ir gana tiršto- 
kai. Pavyzdžiui, vien Second 
Avenue turi namelius įsigiję keli 
lietuviai, ir taip iki pat New 
Port Richey, kai kurie net ko- 
operatyviniu būdu. Tai vis gy
venimo dezertyrai, bandantieji 
vienus kitus metelius pailginti, 
pasislėpdami, kol Giltinės suras, 
pamiršdami, kad savo galą visi 
nešiojamės savyje nuo pat savo 
pradžios... Užtat čia tiek dažnai 
ir kiek daug pardavimui skelbia-1 
mų namų-namelių

Iš St. Petersburgo matyti ver- į 
tų retenybių, praeitą kartą likęs . 
neminėtas, yra senas britų 2501 
tonų prekinis burlaivis Bounty, 
pagarsėjęs tuo, kad 1789 m. ba
landžio 28 d. ties Tofoa saia to-1 
limuose Pietinių Jūrų vandeny-i 
se sukilusi įgula laivo kapitoną 
William Bligh su 18 jam išti
kimų įgulos narių susodino su
grūdo į mažą 23 pėdų atvirą 
valtį ir šie irklų, burės ir vėjo 
pagalba per 43 dienas nuplaukė 
3,618 mylių ir, išskyrus vieną, 
kurį laukiniai pakelėje akmeni
mis užmušę išvirė ir surijo, vi
si dar gyvi pasiekė Timor salą, 
tais laikais bene vienintelę, kur 
jau buvo baltųjų žmonių — olan
dų kolonija ir buvo galima su
stoti be baimės būti užmuštiems, 
išvirtiems ir suėstiems. Bounty 
laivas yra paverstas muziejine 
retenybe ir St. Petersburge pri
rištas krantinėje Antrosios 
Avenue vakariniame gale prie 
pat paplūdimio. Laivas būrinis, 
tebėra toks pat, koks buvo prieš 
arti 200 metų, tik vargiai daug 
bėra likę originalių dalių, nes 
pakartotinai beremontuojant jis 
yra visas “atsijauninęs”.

Dar daug Floridoje vietos!

Iš St. Petersburgo Į Miami, 
kuriuo keliu bevažiuotum, kelio
nė yra turbūt visų nuobodžiau
sia, didžiąja dalimi per balas ir 
pelkes, prižėlusias barzdotų ke
rėplų medelių — spygluočių ir 
lapuočių, kurie panašiai kaip 
šiaurėje per žiemą numetę lape
lius styro liūdnesni už drebules 
Manitoboje. Kol pradeda tirš
tėti Fort Lauderdale nepaprastu 
spartumu bedygstantieji prie- I 
miesčiai, visa ta apie 300 mylių

Pavyzdingas Vasario 16-tos minėjimas 
Brighton Parke
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rašėius. O sceną iš Čiurlionie
nės dramos “Aušros sūnūs” at
liko Didija Jadviršytė ir Nora 

Programa buvo al
su artistišku suge-

Jaunimą šiai progra- 
akt. S. Pilka. ‘

Neatsilikdama nuo kitų lie
tuviškų kolonijų, LB Brighton 
parko apylinkė su geru pasise
kimu minėjo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukak
ties minėjimą, Chicagoje. Va
sario 22 d. minėjimas buvo pra
dėtas pamaldomis parapijos J sutelktinis ir individualus lie- bai ir ateityje nevarginti susi- 
hažnyčioje. Mišias atnašavo ir 
šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. V. Zakarauskas. 

I Pamaldų metu giedojo mūsų 
operos solistė Dana Stankaity- 
tė. Vargonavo Marija Mondei- 
kaitė - Kutz. Pamaldose daly
vavo ir lietuviškos organiza
cijos su savo vėliavomis.

Lietuvių Bendruomenės Bri
ghton Parko valdyba sugebėjo 
suruošti tikrai pavyzdinį tau
tinės šventės minėjimą. Nebu
vo ilgų kalbų, buvo įdomi pro
grama. Minėjimas nebuvo per
ilgai užtęstas. O kad tai yra 
tiesa, tą patvirtino besiskirs
tanti publika. Gyrė programą 
ir džiaugėsi, kad jaunimas taip 
gražiai pasirodė ir dominavo 
visoje programoje.

Parapijos salėje minėjimas 
prasidėjo su 10 minučių pavė- 

. lavimu. Prisirinko 
apylinkės lietuvių, 
pradėjo apylinkės 
kas Jonas žadeikis. 
sidarius, publika buvo jaukiai 
nuteikta dailininko Juozo Ki- 
buro įspūdingomis dekoraci
jomis. Po trumpo įvadinio pra
nešimo, J. žadeikis programai 
vadovauti pakvietė jauną Dai
vą Petersonaitę. Taip pat pa- 
:girtinas Apylinkės valdybos 
sumanumas ir pastangos pra
tinti jaunimą lietuviškos veik
los vadovavimo darbui,- ir pa- 
sidžiaugtina Daivos Peterso- 
naitės sugebėjimu.

Lituanistinės pradžios mo
kyklos mokiniams sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, kun.
J. Plankis sukalbėjo invokaci- 
ją. Po invokacijos gražia lietu
vių kalba Daiva perskaitė Lie
tuvos nepriklausomybės aktą.

ffiu^iėp’r^edZnt'mo"Č>k^|Po l° » P»k™tė Lietuvos ge- 
bee ežero iki pat Floridos pieti- neral,ni konsį?: ' 
nio galo tebėra ateities žemė, 
kadaise iš okeano dugno iškilusi 
ir žmogaus technologijos tebe
laukianti. Norėtųsi dar pagy
venti ir pamatyti, kada visa ši 
šlapioj i Sahara pavirs neapma
tomais citro sodų, tikros žydin
čios Floridos laukais. Ta (šiuo 
metu ypatingai) vandeniu pa- 
sriuvusi džungle su savo Ever
glades centru, kasmet iš pakraš
čių yra mažinama ir išraižytais 
kanalais sausinama, ir žmonių'

kyklos mokiniai pašoko 6 tau
tinius šokius, kuriuos paruošė 
Rūta Jonynaitė- Juškienė.

Be to, programoje gražiai 
pasirodė L. B-nės Kultūros i
Fondo Teatro studija, jaunieji; pasikeitusiai 
šios studijos auklėtiniai. Buvo ghton parko

i likta gerai,
I liejinį u, 
'inai paruošė

Linkėtina

tuvių poezijos 
Marija Eivaitė, 
gaitė, Nora Spurgytė, 
Jadviršytė ir Algimantas Vik-'si 
tora deklamavo Bern.
džionio ir Kazio Bradūno eilė-j

šiai pačiai, arba 
kitai LB-nės Bri- 
apylinkės valdy-

perteikimas J rinkusių ilgais ir įkyriais pra- 
Marija Sniil-* nešimais bei pamokymais, leis- 

Lidija^i scenon jaunimą, o pamėgu- 
minėjimus publika visuo- 

Braz-jmet pripildys salę.
Juozas Šlajus

apie 300 
Minėjimą 
pirminin- 

Scenai at-

, dr. P. Dauž- 
pasakyti minėjimui’ 

pranešimą. Dr. Dauž- 
visuomet kalba konden- 
ir prasmingomis minti- 

Ir šį pranešimą daryda-

I skirtą 
vardis 
suotai 
mis. 
mas pastebėjo, kad jo kalba 
nelaikytina paskaita. Savo ne
ilgoje, bet turiningoje kalboje 
peržvelgė esamą situaciją mū
sų tėvynės laisvinimo veikloje, 
pastebėdamas, kad nors Lie
tuva dabar bolševikų okupuo
ta, bet JAV ir kai kurie kiti 

iš pelikanų ir krokodilų paver- kraštai to nepripažįsta ir Lie
tuvos okupaciją laiko tarptau
tiniu smurtu. Lietuvos okupa
cijos nepripažinimas turi di
delės svarbos.

Mūsų apylinkės 
šventės minėjimų 
kas metai aktyviai 
Brighton parko jlituanistinė 
mokykla, kuriai 
mok. S. Jonynienė. Šių metų 
minėjimui ji paruošė gražų 
montažą su dainomis “Mano 
tėvynė”. Choro dainoms diri
gavo mok. Kreivėnas. Jaunieji 
ir vyresnieji lituanistinės mo-

žiama... (b. d.)

ATSPĖKIT, KIEK METŲ?

Rūkyti pradėjau dar mažas 
vaikas būdamas. Rūkydavau, 
kur papuola — lauke, maudyklės 
kambaryje, pastogėse, o dau
giausiai išeinamose vietose ir 
klozetuose. Pagaliau motina ma
ne sugavo ir pelnytai nubaudė: 
“Milijoną kartų aš tau sakiau, 
kad tu nebeturi rūkyti klozetuo
se. Juk tau jau daugiau kaip 30 
metų” I

tautinės 
programose 

dalyvauja

vadovauja

£

Daiva Petersonaitė vadovauja Vasario 16-tos minėjimui 
Brighton Parke.

Nuotrauka P. Male tos
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Plymouth Vafiant
Duster 2-Door 

Coupe

25 mylias su vienu galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 myliy. 
Pigus leidimas.

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, ROAD BUNNER, 
G T X, FURY-DUSTER.

BALZEKAS MOTOR SALES INC.
4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolios knygą

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

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

.J A ±1 U Uj

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
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$150

$18.00
$10.00

$2.00
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben 
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9 vai. ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais — iki 12 vai.

• ii telio advento šventę pereitais i gelikų liuteroi 
metais gruodžio mėn. 13 d. kun. j Bažnyčios tar 
H. J. Šulcui iškėlus mintį, Vasa- rodo, kad liet

' rio 16 gimnazijoj suruošti eku- nėra palaidi.
menines pamaldas, abiejų kon- nizuota, sąmoninga plačios! 
fesijų tikybos dėstytojai suta- krikščioniškos visuomenės dal: 
rė tokias pamaldas surengti sau
sio mėn. 25 d. (sekmadienį).

Katalikų moksleivių kapelio
nas tėvas Stasys Šileika prave
dė liturgiją, evangelikai moki
niai Marytė K uršytė 6 kl. ir Gin
taras Radionovas 9 kl. paskaitė 
tai dienai pritaikintus tekstus 
iš Biblijos, o evangelikų moks
leivių kapelionas kunigas J. Ur
dzė pasakė labai gražų pamoks-

! lą apie 8 talentus iš Mato Evan- 
! gelijos. Visi mokiniai ir suau- 
i gusieji giedojo ir meldėsi kar- 
I tu.
I

Jau ketvirtame Ekumeninės 
tarybos suvažiavime 1968 me
tais Uppsaloj visi krikščionys

Kova su aplinkos teršimu
Wisconsino senatorius Gaylord Nelson buvo vienas iš 

sumanytojų sąjūdžio, kurio tikslas turėjo būti atkreipti priėjo išvados, kad būtinai rei- 
viso krašto gyventojų dėmesį i vis didėjantį aplinkos ter- j kia atstatyti krikščioniškų baž- 
šimo pavojų. ~ 
kaitoms, pranešimams ir diskusijoms apie oro ir vandenų 
teršimą.

Tuo sumanymu susidomėjo studentai ir viešųjų mo-

Buvo sumanyta paskirti vieną dieną pas- nyčių vienybę ir broliškai kartu 
dirbti. Antrame Vatikano su
sirinkime nebuvo reikalaujama, 
kad visi kiti krikščionys sugrįž
tų į Romos Katalikų Bažnyčią.

^5 klų mokiniai. Susidarė komitetas, kuris paskyrė ba- i Tenai irgi prieita išvados, kad
landžio 22 kaipo Žemės Dieną. Sen. Nelson sako, jog tos 
dienos minėjime dalyvaus 2,000 universitetų ir koledžų ir 
dvigubai tiek viešųjų mokyklų. Tą dieną bus rengiamos 
demonstracijos, protesto žygiai. Bus reikalaujama, kad 
valdžia griežčiau kovotų su aplinkos teršimu.

Reikia tikėtis, kad tos rengiamos demonstracijos 
praeis ramiai ir bus 
veiksmu, 
Aplinkos teršimas yra. tiesiog gyvybinė problema. Ba
landžio 22 d. gali daug prisidėti prie didesnio gyventojų 
susirūpinimo aplinkos apšvarinimu, nes nuo to priklau-l 
sys ne tik krašto gerovė, bet tiesiog žmonių išlikimas.

būtinai reikia bendradarbiavi
mo ir dialogo su kitomis krikš
čioniškomis bažnyčiomis. Gim
nazijoj tai buvo pirmas bandy
mas, kuri reikia laikyti pasise
kusiu.

Po pietų Įvyko bendra kavu-
susilaikyta nuo tokių kraštutinių tė gimnazijos valgykloje, 

kokiais pasižymėjo kai kurie universitetai, j Evangeliku jaunimo ratelio 
vadovas mokyt. Fr. Skėrys kal
bėjo pirmas. Jis trumpais bruo-

Amerikos jaunimas vis daugiau stoja kovon prieš oro ir vandens teršimą. Viršuje, kairėje studentas Fort Col
lins, Colo., dešinėje demonstracija Bostone; apačioje — studentai San Jose, Calif., kur jie nupirko, surinkę pi
nigus, naują automobilį ir jį su ceremonijomis "palaidojo" iškastoje duobėje, protestuodami prieš oro teršima.

ronų sąjungos (LWF) narė.
Toliau Fr. Skėrys pabrėžė:; 

“Mūsų gimnazija gali būti stip- Į 
ri, veikli ir pažangi, jei visi per- 
siimsime bendradarbiavimo dva- I 
šia, nepaisydami mūsų pasaulė- 
žiūrinių bei konfesinių skirtumų, j 
Mus visus jungia ir ateityj© 
jungs faktas, kad esame vaikai 
vienos lietuvių tautos ir tos pa
čios gimtosios žemės, kurios mes ■ 
neatsižadam e ir niekuomet ne
atsižadėsime. Jei krikščionių pa
grindinis dėsnis sako: “Mylėk 
savo artimą, kaip pats save”, tai 
kas gali būti mums artimesnis, 
negu lietuvis — savos tautos 
sūnus ar dukra — ir mūsų tėvų 
žemė Lietuva ?

Mūsų prigimtinė pareiga iš
laikyti kuo ilgiausiai savo vai
kuose lietuvišką sielą su lietui 
višku jausmu, lietuvišką gal
voseną, lietuvių kalbą su savais 
papročiais, didvyriška lietuvių 
praeitimi ir didingos lietuvių 
ateities troškuliu”.

Gimnazijos direktorius Natke
vičius savo kalboj pasidžiaugė, 
kad pirmą kartą Vasario 16 gim
nazijoj evangelikai ir katalikai 
suruošė bendras pamaldas.

Kum J. Urdzė kvietė visus j 
krikščioniško jaunimo suvažia
vimą, kuris Įvyks š. m. nuo ba
landžio mėn. 30 ligi gegužės'

mėn. 3 d. Bad Godesberge Pa- Pabaigai visi buvo pavaišinti 
baltiečių studentų, name Anna- skaniu pyragu ir kvapsnia kava, 
bergo pilyje. Fr. Sk.

pa-

kretorius Kennedy prieš kelias savaites pareiškė, jog rei
kalai vystosi pagal nustatytą planą: girdi, nėra ko su
sirūpinti dėl nedarbo didėjimo, nes tai yra savo rūšies 

Į stabdžiai infliacijai sulaikyti.
Jau skelbiama, kad bedarbių skaičius pasiekė ketu- Be to, Kennedy pareiškė, 

ris nuošimčius su viršum. Tai reiškia, jog iš šimto Įvai
rios rūšies darbininkų keturi su viršum nebedirba. Kai 
kurie miestai yra labai skaudžiai paliesti. Daugiausia 
tokie miestai, kur koncentravosi vienos kokios rūšies 
pramonė. Sakysime, Seattle mieste, Washingtono vals
tijoje, bedarbių skaičius prašoko net dešimt nuošimčių. 
Detroitas irgi yra pusėtinai paliestas. Mat, sumažėjo 
naujų automobilių pirkimas, tad sumažėjo ir automobi
lių gaminimas. Tūkstančiai darbininkų jau yra paleisti 
iš darbo. Jei automobilių reikalavimas nepagerės, tai 
dar daug tūkstančių neteks darbo.

Prieš kuri laiką Washingtono administracija pa
skelbė, jog padidinimas nedarbo yra reikalingas tam, 
kad “atvėsintų” įkaitintą krašto ekonomiją ir sulaikytų 
infliaciją. Pirmiausia federalinė sistema padidino nuo
šimčius paskoloms. Tai privedė prie krašto ekonomijos 
sulėtinimo.

Sulaikymas finansavimo Įvairių projektų pusėtinai 
palietė namų statybą, kelių tiesimą ir kai kuriuos fabri
kus, kurie gaudavo užsakymus iš federalinės valdžios. 
Viso to pasekmėje nedarbas laipsniškai didėjo. Bet tai 
nekėlė jokio aliarmo AVashingtone. Sakysime, iždo se-
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Ką jis veikė V. Vokietijoje poka
rio metais, jeigu apie lietuvių sportininkų 
veiklą ten rašydamas šulaitis nė puse lūpų 
neprasižioja apie tą FASKą, daugiausia 
minėdamas lietuvių krepšininkų vienetų 
-— komandų žvgius? Kokios nuotaikos ve
damas “Sportinės veiklos išeivijoje” auto
rius sąmoningai pamiršo paminėti to FAS
Ko iniciatyva suorganizuotus Grafenashau'e 
(Bavarijoje) sportininkams ir sporto va
dovams 1917 m. kursus, kuriuos normaliai 
rėmė tuolaikinė lietuvių švietimo Vady
ba? Juk tuose kursuose dalyvavo ir pats 
šulaitis...) “Dėr tais pat (1919? J.) me
tais šis komitetas laikina būstine pasirinko 
Čikagą ir čia organizuotos veiklos judinto
ju buvo V. Adamkavičius” (Kokia čia 
misterija: 1949 metais FASKas “laikina 
būstine pasirinko Čikagą“, o “organizuo
tos veiklos judintoju buvo V. Adamkavi
čius” Tai gal jis ir FASKui tada pirminin
kavo? O ar jis tik vienas tą FASKą sudarė 
J.). Toliau: “1952 sudarytas komitetas su 
Z. Puzinausku priešakyje. 195R buvo i sic i g-

Ruoškimės SLA Seimui
nariai net paklausė, už ką 
gautas čekis? Tai tik parodo, 
kad yra narių, nežinančių an
kstyvesnių organizacijos nuta
rimų, kiti net nežino, kad SLA 
moka dividendus. Dividendai 
yra menkas dalykas, bet jie 
padaro gerą įspūdį. Organiza
cija stipri, yjei ji moka divi
dendus.

Dividendai nedideli, bet su
dėjus didelę daugybę mažų 
mų, gaunasi didelė suma. Su 
didele suma jau galima dide-

Bet šis 
klausimas reikalingas dides- 
nio aptarimo. Reikia išsiaiš
kinti kuopose, kad vėliau de
legatai galėtų ir seime tinka
mai pakalbėti.

Man atrodo, kad reikėtų ir 
naują klausimą iškelti. Turi- 

Reikia neužmiršti, kad arti- me arti 300 kuopų, bet į seimą 
naši SLA seimas. Kuopos turi toks didelis atstovų skaičius 
ne tik išsirinkti Pild. Tarybą, nesuvažiuoja. 
Jos turi išrinkti atstovus i sei-idėl, I - j 
mą. Rinktiniai atstovai daro j kelionėms, 
nutarimus, kiekvienam nariui 
privalomus. Mes gavome pir
muosius dividendus, bet neži- 

jnome, kas bus ateityje. Keli

Cicero, III. — Man labai ne
smagu, kad Cicero j e nepajė
gėme išjudinti visų SLA na
riu Pildomosios Valdvbos rin
kimu reikalu. Musu SLA kuo- 

jog valdžia stengsis SU-įPa didelė, susirinkimas turėjo
laikyti nedarbą, jeigu bedarbių skaičius prašoks keturis-° at^-°
nuošimčius.

Bedarbių jau yra keturi nuošimčiai su viršum. Va
dinasi, jau yra pasiekta ta riba, kokią buvo numatęs iž
do sekretorius. Valdžia dabar turėtų imtis žygių užkirsti 
kelią nedarbui, kad jis nepažeistų krašto ekonomijos.

Kaip buvo minėta, nedarbas buvo iššauktas dirbti
niu būdu, sulaikant Įvairius federalinės valdžios- projek
tus bei pakeliant nuošimčius. Tuo būdu buvo manoma su
laikyti infliaciją. Juo po truputi nedarbas didėja, tuo 
daugiau buvo džiuginama, kad štai pradės 

jfliacija.
Tačiau, kaip atrodo, toji priemonė jai 

tikslo neatsiekė: pavyzdžiui, ir už pereitą

mažėti in-

numatyto 
mėnesi pa

skelbti duomenys rodo, jog inliacija nesumažėjo, nežiū
rint to, kad per tą mėnesi bedarbių skaičius žymiai pa
didėjo.

Kyla tad klausimas, ar kartais Washingtono admi
nistracija nėra pasirinkusi nevykusi vaistų infliacijos li
gai gydyti?

Bent iki šiol nedarbo didinimu tikrai teigiamų re
zultatų nesulaukta infliacijai sulaikyti.

nepakankamai. Mokesčius vi
si užsimoka, nes nenori, kad 
būtų išbraukti, bet kai reikia 
organizacijos rinkimus pra
vesti, tai i susirinkimą tingi 
ateiti. Tai didelis nerangumas.

Suprantu, kad toliau gyve
nantiems nepatogu, ypač kai liūs darbus padalyti, 
susirinkimai būna vakarais, 
bet kaip pateisinti tuos, kurie 
čia pat gyvena? Kurie yra 
sveiki ir darbingi? Jie tikrai 
galėtų pašvęsti valandą, kitą 
organizacijos reikalams, bet to 
šį kartą nepadarė.

benamas, bet pirmyn nepasis- 
tūmėta.

Labai negražų įspūdį daro 
šmeižikai. Negalima be 
grindo šmeižti nei vieno SLA
pareigūno. Kai šmeižiame juos, 
tai šmeižiame ir save, nes mes 
patys juos rinkome.

Mes žinome, kad nenuora
mos pavargs ir nutils, o mūsų 
SLA, kaip buvo, taip ir pasi
liks reikalingoje aukštumoje. 
Bus užmiršti kelių nedorų na
rių šmeižtai. Vietoje ardomo
jo darbo, visi — seni ir jauni 
— planuokime, kad galimai di
desnis mūsų skaičius susibur
tų New Yorko seime; kad ga- 
lėtume-padaryti kelis Susivie
nijimui ir visiems lietuviams 
naudingus nutarimus.

K.. P. Deveikis

Nevažiuoja to- 
kad kuopos neturi pinigų 

. Ar negalima būtų 
taip reikalus sutvarkyti, kad 
bent vienam kuopos atstovui 
būtų apmokama kelionė? Šis 
klausimas jau seniai buvo kla-

ŠKOTIŠKAI
— Kiek kaštuoja plaukų nu- 

kirpimas? klausia škotas Įėjęs Į 
kirpyklą.

— Penki šilingai.
— O kiek nuskutamas?
— Du šilingai.
— Tuomet prašau nuskusti 

man galvą. _

SKAITYK "NAUJIENAS’ - 
JOS TEIKIA GERIAUSIASs 
CK IS• NGIAUSLAS ŽINIAS

ta Šiaurės Amerikos Lietuviu Fizinio Auk
lėjimo ir Sporto S-ga, kurios pirm. 1966 
buvo S. Krasauskas. Šie junginiai apėmė 
JAV ir Kanados lietuvius sportininkus ir 
veikla vykdė per sporto apygardas ir spor
to klubus’’.

Norėdamas pasinaudoti šiomis LE pa
skelbtomis žiniomis, kokiu būdu susigau
dysi tokioje maišalynėje:

a) “1952
Puzinausku priešakyje’ 
“sudarytas
ėjęs savo pareigas iki 1958 m.,
(Vieton FASKo? J.) Įsteigta “šiaurės Ame
rikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto

sudarytas komitetas su Z.
Tarkime, tas 

komitetas” ir buvo FASKas, 
kai buvo

b) kurios pirm. 1966 buvo S. Krasaus
kas”. Tai kasgi tam “organizuotam spor
tiniam veikimui vadovavo nuo 1958 iki 
1966 metų ? Vis dar Z. Puzinausko komi
tetas? ! Nejaugi autorius nežinojo, kad 
būta ir kilų FASKo vadovų tai organizuo
tai sportinei veiklai?

c) “šie junginiai apėmė JAV ir Kana
dos lietuvius sportininkus ir veiklą vykdė 
per sporto apygardas ir sporto klubus”. 
Jeigu veiklą vykdė per apygardas ir sporto 
klubus, tai jų turėjo būti! Kiek tų apygar
dų buvo ir kas joms kuriais metais vado
vavo? Kiek sporto klubų būta ir tebėra 
JAV ir Kanadoje?

7. Apie sportinę spaudą lakoniškai iš- 1 
tarta:

“FASKas ir Sporto są-ga leido Sporto 
Žinias (red. E. šulaitis) ir Sportą (red. K. 
Čerkeli finas)”. Nieko daugiau: nei ku
riais metais buvo leidžiama, nei kokio po
būdžio tie abu sporto laikraščiai buvo. 
Yra žinoma, jog Sporto žinios buvo in
formacinio pobūdžio leidinėlis, o Sportas 
— žurnalo pavidalo spausdinys, kuriame 
būdavo ne tik sportinių įvykių ir veiklos 
žinių, bet ir mokslinio pobūdžio apie spor
tą ir fizini auklėjimą rašinių.

8. Visai apeita nė nepaminėjus perio
dinė lietuvių spauda Amerikoje, kuri daug 
talkino ir dabar tebetalkina mūsų jaunimo 
sportinei veiklai, skirdama pakankamai 
vietos savo puslapiuose. Juk būta ir tebe
sama specialių sporto skyrių, kuriuos re
dagavo tų sričių specialistai. Pvz. Naujie
nose (red. Br. Keturakis), Drauge — Jo
nas šoliūnas, Dirvoje, berods, K. Baro
nas, o ir toje pačioje Vienybėje sporto ži
nias tvarko E. šulaitis.

Aplamai imant, rašinys “Sportinė vei
kla išeivijoje” yra silpniausias visame LE 
XV-me tome, ir tame rašinyje esančios 
žinios, išskyrus mažas išimtis apie Aus
tralijos ir Pietų Amerikos lietuvių sporti
ninkų veiklą, naudotis negalima nenorint 
suklysti ir kitus klaidinti.

Baigdami pastabas apie XV-jį, litua
nistikai skirtą L. Enciklopedijos tomą, ne
išvengiamai sutinkame klausimą:

Kodėl tas tomas išėjo toks “skylėtas 
duobėtas?”. zir

Į tai išsamiai galėtų atsakyti pats vy
riausias to tomo redaktorius Vincas Ma
ciūnas, susitaręs su leidėju J. Kapočium, 
o ir su straipsnių, esančių tame tome, au
toriais.

Šio rašinėlio autorius yra kalbinęs vie
ną kitą arti LE buvusį asmenį pasisakyti 
dėl to tomo aplamai ir išgirstus pasisaky
mus drįsta pateikti skaitytojams.

Kalbininkas ir istorikas išdrožė pik
tokai :

“Suš-ko. Įsivaizdavo esą “carai ir die
vai”. Neklausė patarimų ir nurodymų. 
Dabar turi... ” ir mimojo ranka .

Vienas iš LE redaktorių savo pastabas 
pateikė raštu, štai jos:

“V. Maciūnui teko vienam visą redaga
vimą atlikti. Seniau būdavo taip: kuomet 
vienas iš redaktorių paruošdavo — tai 
tuojau duodavo kitiems redaktoriams pa
siskaityti. Pastarieji padarydavo daug ko
rektūrų, ir taip tomas išeidavo su mažiau 
klaidų. V. Maciūnas taip padaryti negalė-
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jo, nes J. Kapočius su visais susipyko, iš
mėtė lauk -kaip kiaušinio lukštus... An
tra vertus — suvaržė darbo finansavimą: 
redaktoriai ir autoriai viską turi atlikti 
savo lėšomis. Paštas, foto nuotraukos, 
braižiniai ir t. t. Už redagavimą nieko aš 
negavau. Yra ir daugiau tokių”.

Linkėtina, kad leidžiant Lietuvių En
ciklopediją anglų kalba visi reikalai ir ne
sklandumai pasitaisytų, išsilygintų ir dar
bas būtų atliktas taip, jog nereikėtų mums, 
lietuviams, patiems prieš save rausti, o 
dar svabiau, jog neprisieitų raudonuoti 
prieš kitataučius angliškai kalbančius!

1970. II. 16.

So. Boston, Mass.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite

Jos visad rašo



DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Bui Idins). TeL LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-3012

DR. S. BIEZIS
Telef.: PRospect 8-1717 '

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

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

Rax.: 3241 WEST 66th PLACE 
Phone: Republic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: H Em lock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šešta,d. tiktai susitarus.
—- —.....— —  — - I - -- - ,1

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

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

Tel.: G R 42400 
t 

VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
1—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai. ---- ----------------- ........-
Rez. GI 8-0873

DR. V/. M. EISIM - EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

Japonijoje- labai populiarios įvairios žiemos sporto šakos. Laisvomis dienomis į sniego kalnus 
susirenka tūkstančiai žmoniy. Du vyrai rengiasi leistis nuo ka Ino vienos pavažos rogutėmis.

Lietuvos kūrėjų - savanorių programa
šių metų vasario 14 d., 52-jų 

Lietuvos nepriklausomybės pa-

... P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

MX Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
I dažai. Speciali pagalba kolom* 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

285Ū West 63rd St., Chicago, 111. 60629 
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas perkrausimas 

iš Įvairip atstumų. 
ANTANAS VILIMAS 

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

Juozas Skeivys, kaip buvęs il- 
i ganietis Marquette Parko lietu
vių namų savininkų pirminin
kas, priklausydamas daugeliui 
kitų politinių ir visuomeninių 
organizacijų, sugebėjo įtraukti į 
namų savininkų organizacinį ju
dėjimą įvairių politinių srovių, 
kaip demokratų, taip respubli
konų, kurie pradėjo rūpintis na
mų savininkų reikalais. Taip da
ro toliau ir naujoji valdyba su 
pirm. Juozu Bacevičium. Tai 
yra geras kelias į pasisekimą ir 
į namų savininkams geresnius 
laimėjimus ateityje.

Ateitis šioje kolonijoje jau nė
ra labai šviesi ir aiški. Daug vi
sokių debesų plaukioja aplinkui, 
todėl reikia ypatingos vienybės 
ir susiklausymo bei vieni ki
tiems pagarbos ir padėkos, kad 
ateityje galėtume atsispirti nau-

bhhmmhhmmimmhmmmnhmnmmmmbbhbhmmhhmmmi

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos Šventes, tai 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka 
patyrę fotografai. Meniškai paruo

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
grasiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 5864228

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GtLINYČIA

GELBS VISOMS PROGOMS
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 84834 I

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

DR. A. JiKKiNS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3344 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—3 vaL 
Tree, ir šeštad. uždaryta

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

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

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

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

DR, ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, III. 6C613 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 PIECKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

" Dit LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS 

2047 W. 67th PI. WAlbrook 5-8063

r ...... " ~ *
ĮS 0 P H Ii BARČUS

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS
I Visos programos iš W0PA, 

1490 kil. A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma-1 

dienio iki penktadienio 10—111 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto. ” _ ,*

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

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

skelbimo metinių proga, iš p. 
p. Rudžių radijo studijos “Fo
rum” buvo transliuojama Lie
tuvos kūrėjų - savanorių pro
grama. Kaipo naujienos (mat, 
jie niekada nekalbėdavo!), su
sidomėjęs išklausiau. Beveik 
visų kalbėjusių (o jų buvo 6), 
pareikštos mintys sukosi apie 
reikalingumą lietuvių tarpe 
vienybės, susiklausymo ir są
moningo lietuvybės laikymosi. 
Tik vienas jų, nesusiorietavęs 
reikale, per daug “savanorių” 
priskaičiavo.

Gaila, kam reikėjo toki leis
ti kalbėti! Dėmesio vertą žodį 
tarė, kūrėjas - savanoris Vyr. 
1-tas Petrauskas. Jis pabrėžė, 
jog jau trisdešimtieji metai kai 
mūsų tėvynėje sustabdytas 
kultūros laikrodis, kai jos tei
sinė padėtis komunistinėje 
baudžiavoje yra blogesnė, ne
gu 1918 m., o medžiaginė būk
lė iki šiol nepasiekė nepriklau
somybės laikų gerbūvio lygio! 
Dar niekuomet praeityje Lie
tuva nebuvo taip apiplėšiama 
kaip dabar, šiandien okupan
tas ne tik hipertrofuota pramo
ne eksloatuoja — apiplėšia 
Lietuvą medžiaginiai, bet klas
tingu būdu vykdo jaunimo de
portaciją ir smurtiškai vagia 
Lietuvos praeiti — klastoja is
toriją ir tuo vykdo tautos eg
zistencini ateities genocidą.

Kreipdamasis Į klausyto
jus, kalbėtojas kvietė vengti 
visuomenės veikloje pasireiš-

|su kitais — kovojimo dėl nie- 
iko, nes tuo naudojasi bendras
mūsų priešas, kenčia mūsų 
reikalai ir lietuviškoji garbė. 
Kvietė būti vieningesniais ne
gu kada nors, nes mūsų eilės 
jau gerokai praretėjusios ir 
dar vis nubyra per “abu galu”: 
iš vieno — senimas miršta, o 
iš kito — jaunimas nutautėja. 
“Nevalia mums, mieli lietuviai 
“nubyrėti” — mūsų ir taip ne
daug! — šaukė kūrėjas - sa
vanoris. .'Okupanto sudarytos 
tėvynėje ekonominės sąlygos ir 
psichologinės nuotaikos nei
giamai veikia tautos daugini
mąsi, mūsų žemei gresia de- 
populiacija. Visokiais būdais 
turime palaikyti mūsų jauni
me lietuvišką dvasią, padėti 
jam sąmoningai tautiniai su
bręsti ir įsisąmoninti, kad kiek
vieno lietuvio šventa pareiga 
yra darbuotis lietuvybei, būti 
lietuviu vra garbė, o ne gėda! 
Akylai ir ausylai kvietė sekti 
kas aplink mus vyksta ir vie
ningai, energingai ir drąsiai — 
kęstutiškai, vytautiškai, basa- 
navičiškai kovoti prieš visus, 
“vyresniojo brolio” lapiškus 
kėslus suskaldyti mus ir savo 
koncertais bei paskaitomis už- 
lūliuoti mūsų budrumą ir sa
visaugos jausmą”.

Tai Įsidėmėtini, Lietuvos 
kūrėjo _ savanorio žodžiai, ku
riuos pravartu kiekvienam lie
tuviui įsisąmoninti.

Būtų gražu, kad kūrėjai - 
savanoriai ir ateityje panau
dotų kiekvieną progą tarti sa-

jiems įvykiams, kurie gali grei
tai paliesti Marquette Parką.

A. Gintneris

NUOSAVOS KOJOS 
GERIAUSIAS DAKTARAS

Kad vaikščiojimas arba ris
nojimas nėra tuščia propagan
da, savo patyrimais paliudijo 
du senyvo amžiaus amerikie
čiai — vienas čikagiškis, ant
ras gyvenantis San Francisco 

[mieste.

Joseph Alleson, 63 metų res
torano menageris O'Hare Inn 
restorane tik 5 pėdų ir 5% in- 
čo aukščio vyras prieš trejetų 
metų svėrė 234 svarus, turėjo 
44 inčus per juosmenį, o šian
dien sveria 160 svarų ir per 
juosmenį turi 34 incus, ir jau
čiasi puikiausiai. Jis pradėjo 
risnojimų (pusiau bėgimas) 
Ravenswood Y. M. C. A. ir sa
kosi per trejetą metų nurisno
jęs 1,805 mylias.

Larry Lewis, San Francisco 
1 mieste, kas rytą aprisnoja 6.7 
Įmyliu’ perimetrą San Francis- 
Ico Aukso Vartų (Golden Gate) 
(parke, paskui eina pėsčiomis 
5 myliii distanciją į St. Francis 
viešbutį, kur yra banketii pa
davėju, darbų baigęs vėl pės
čiomis 5 mylias grįžta namo, 
kur pradeda slaugyti savo ser
gančia 72 metu amžiaus žmo- 

Iną. Kiek jam pačiam metų? 
šimtas ir du!

Susirinkimų u parengimų
kiančių egoizmo požymių, be- vo testamentinį žodį visuome- 
prasmio tarpusavio — vienų nei. Jonas Eivenis

Lietuvių Namų Savininkų organizacija 
gerose rankose

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 
------------------------------------ --------------------------------------------------------------

Laidotuvių direktoriai:
I

r:™:;.:?..

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

4330-34 So. CALIFORNIA AVENUE I 1

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

Ofisas 2750 West 71 st 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

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Every tree, every shrub, 
tad all oor wildlife depend on 

you to help preveoc 
forest fires. So please follow 

Smokey’s ABCs: Always 
hold marches till cold. Be sure 

to drown all campfires, 
stir the ashes, and drown 

them again. Crush all 
smokes dead out.

Marquette Parko namiĮ savi
ninkų organizacija įsteigta ga
na seniai. Ji atšventė savo tris
dešimt metų darbo veiklos su
kaktį. -Pirmieji ją suorganizavo 
senosios kartos ateiviai. Vadi
nasi, jie suprato, kad tik organi
zuotai galima daugiau padaryti 
ir atsiekti geresnių rezultatų.

Marquette Parke, kur tuomet 
spietėsi šimtai lietuvių namų 
savininkų, reikėjo ką nors da
ryti, kad palaikius savo koloni
ją švarią ir tvarkingą. Tokie

suomeniniu bei politiniu atžvil
giu. Mat, ja pradėjo domėtis ir 
mūsų lietuviai bei svetimtau
čiai politikieriai, o ypač prieš rin
kiminius įvykius, kuomet į salę 
susirenka iki 200-300 narių ir 
svečių, kurie gali atiduoti savo 
balsus rinkimų metu prašančiam 
kandidatui Į valdinius postus.

Todėl netenka stebėtis, kad Į 
namų savininkų viešus pobūvius, 
kaip metinę vakarienę, išvykas 
ir didesnius parengimus atsilan-

PRANEŠIM A l
» o

— Lithuanian National Democratic 
Club mėnesinis susirinkimas Įvyks 
trečiadienį, kovo 11 dieną 8 vai. vak. 
Hollywood svetainėje, 2417 W. 43rd 
St. Visi nariai prašomi dalyvauti, nes 
turime daug reikalų aptarti.

J. Baličas, rast.
i ---------------
i — Utenos Apskrities Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, ko
vo 10 d. 7:30 vai. vak. Vengeliauskie- 
nės svetainėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug visokių reikalų aptarti.

V. Juška, rašt.
, ---------------

! — Cicero Lietuviu Namu Savininku
į Klubo susirinkimas įvyks šį antradie- 
• nį, kovo 10 d., 7:30 vai. vaks 1500 So. 
} 49th Avė. Tai pirmas susirinkimas 
i naujoje vietoje, kuris yra labai paran- 
■ ki tokiom sueigom. Atvykite į susi
rinkimą. susipažinsite su nauja val
dyba. pasiryžusią dirbti visų namų sa
vininkų gerovei. Atminkite, kad vie-

i nybėje yra galybė.
Kazys P. Deveikis

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu4.

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTU 
DALYSE

g III inri i .rreae—r . ............................ r-   aw—

PETRAS BIELIŪNAS 1
4348 So. CALIFORNIA AVE. Phone: LAfayette 3-3572

. • ••  —- . - i, ■■ .  inn, ijr

BUTKUS - VASAITIS
'! Ii J 1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J003I______ '______ _______ _____________

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

pagal susitarimą.

DR V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: KEmlock 4-2123 
Redd, telef.: Glbson 8-6195

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

Please! Only you can 
prevent forest fires

vyrai, kaip Jz. Balčiūnas, P. Ju- 
sius, A. Stankus, J. Jacka ir ki
ti, kvietė, ragino, prašė ir įtiki
nėjo, kad kiekvienas namų sa
vininkas turi priklausyti šitai 
organizacijai. Taip daugelis ir 
padarė, bet kiti pasiliko pasyvūs, 
iki nepradėjo visus spausti nau
jos rūšies įvykiai.

Ilgą laikotąrpį, dešimt metų, 
šiai organizacijai vadovavo jau
nas ir energingas marketparkie- 
tis Juozas Skeivys, kuris su val
dybos ir narių pagalba šią orga-1 
nizaciją pastatė “ant kojų” ir iš
vedė į platesnį pasaulį. Iš 50 na
rių skaičiaus, jam tvarkant, na
rių skaičius padidėjo iki 300-400, 
o organizacijos turtas pasiekė 
arti 58,000.

Marquette Parko namų savi
ninkų organizacija anksčiau ma
žai kas domėjosi, bet jai pakilus 
narių skaičiumi, ji pakilo ir vi-

I #
I A. I* A

1 j PETRONELLA YUSKA
Gyv. Town of Lake

Mirė 1970 m. kovo mėn. 8 dieną, 12 vai. naktį sulaukusi 84 metų 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Tauragės aps., Vainucių valsč., Būdvyčių 
kaime.

Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: sūnus Walter, anūkė Grace, jos vyras David 

į Kiehl iš La Grange, Ill., du proanūkai: David ir Cynthia; brolio žmo-
2 na Josephine Krichiunas, jos duktė Kristine Austin.

Kūnas bus pašarvotas pirmadieni 7 vai. vak. Eudeikio koplyčioje, 
I 4605 So. Hermitage Ave.
I Trečiadienį kovo 11 dieną 8:4.5 vai. ryto bus lydima iš koply- 
I čios Į šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
I laidojama Lietuvių sv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Petronella Yuska giminės, draugai ir pažįstami nuo- 
I širdžiai kvi^ami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutini pa- 
■ tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

I
 Sūnus, anūkė ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktoriai Gaidas ir Daimid. Tel. YA 7-1741.

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

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

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

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

H

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITES NAUJIENOSE
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1$ Lietuvi j Fondo nariu suvažiavimo Čikagoje 1970. H. 28. Suvažiavimą sveikina Lietuvos gen. konsulas dr. Petras 
Dauž/ardis. Toliau iš kairės Sekretoriatas: J. Kavaliūnas, dr. R. šomkaitė ir dr. P. Maldeikis.

Nuotrauka V. Noreikos

HELP WANTED — MALE-FEMALi
ReikU Darbininky ir Darbininkių

BUS DRIVERS
MALE OB FEMALE

Easy work- no fares to collect. 
Guaranteed 6 hours a day min
imum. We are in position to 
offer the following benefits:

• SAFE DRIVING
Award + >3 per Hour

• PAID VACATION
• UFEINSt HANCE
• HOSPITALIZATION

Call BARBARA 
458-6646 or 458-9697

CENTURY CHARTER 
COACH COMPANY

7(523 W. 59th Si SUMMIT, ILL.

HELF WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

TRUCK SEMI-TRAILER

HKLP WANTtD — FIMALI 
Darbininkių tauki*

GIRL FRIDAY
X<»thwest distributor of festeners 
needs a bright young girl to assist 

purchasing agent. f
Unending variety of interesting chal
lenging duties and congenial sur
roundings along with excellent com
pany benefits and compensation make 

this an unusual opportunity.
Applicant must be good with figures.! 
k>me light typing and telephone work. I 
You will be working in a modern 
office for a growing national com-į 

pany.

CHICAGO^THREADED

DIV. OF U. S. INDUSTRIES 
3701 W. LUNT AVE. 
CHICAGO, ILL. 60645 

761-8300
Mr. HAMMER for appt.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
’ri BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI
DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^

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.

PADEDA IŠVENGTI 3 DIDŽIAUSIAS

DIRBTINIU DANTŲ
PROBLEMAS IR RŪPESČIUS
Truputis pabarstytų FASTEETH mil
telių: 1. Padeda stipriau laikyti dirb
tinius dantis savo vietoje; 2. Laiko 
juos daug patogiau; 3. Leidžia jums 
kramtyti nesukeliant jokio nepatogu
mo. Gerai tinkančios plokštelės yra 
būtinos sveikatai. Lankykite regulia
riai savo dantų gydytoją. Įsigykite 
FASTEETH bet kurioje vaistinėje.

P Š CHICAGOS I R|
I APYLINKIŲ 
a* aa

♦ ii
Vedę ilgiau gyvena?

Populiarus Chicago Tribu
ne kolunmistas iš sveikatos sri
ties Dr. T. R. Van Dellen strai
psnyje “Apsivesk ir ilgiau gy-
venk” rašo, kad vedę vyrai ir 
moterys gyvena ilgiau negu pa
vieniai, persiskyrusieji ir net 
našliai.

Pravesta 12 metu studija su

policininkus ir autorizuotus 
saugumo asmenis. Jis pridūrė, 
kad advokatų organizacija 
remia IHinojaus rep. Abner 
Mikvos kongresui Įteiktų Įsta
tymo pasiūlymų, kuriuo būtų 
visiškai uždrausta gaminti ki
šeninius ginklus privatiems 
savininkams, taip pat pasiūlė, 
kad federalinė valdžia uždrau
stu tokių ginklų importų iš ki
tu kraštu. C w

MECHANICS

Steady work. Over union scale 
for journeymen. Paid holidays 

and usual fringe benefits.

Call Mike for appointment

8 A. M. — 4 P. M.

CL 4-9892

CLERK TYPISTS
Modern near Loop and near North- 
Western station. Office has openings 
for several clerk-typist. New electric 
IBM equipment. Many Company ben

efits. Call Miss J. JEAN 
for appointment 263-5080 

CHICAGO MIDWEST CREDIT 
165 No. CANAL

COOKS HELPER
Full or part time. Call or apply

CENTRAL BAPTIST HOME
7901 W. LORENZ 

(4800 North — Norridge) 
452-8265

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

Gegužės 22, iiopcs 14 ir rugpiučio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
Į Ameriką.

■47 tokiais asmenimis iki bend
rai 72 metu amžiaus. Tam lai

škui praėjus, dar 23 buvę gyvi.
Tyrimai parodę, kad gyvi li
kusieji yra aukštesnės inteli
gentijos už tuos, kurie mirė. 
Jie sėkmingiau praėję ir psi- 

įchologinius išbandymus iverti-

Ir dieną nesaugu 
Čikagos gatvėse

Pietinėje Čikagos miesto da- 
lyje praeivių užpuolimai gat
vėse dažnėja ir dienos metu. 
Užpuolimų net priemiestiniuo
se pietinės miesto dalies trau
kiniuose pasitaiko.

Vienas lietuvis, dirbus Čika
gos Universiteto (Univ, of Chi-

TEL. 925-6015

Kreipkitės į
WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

Inant moralinę ir protinę svei- 
Įkatą.

Be to, gyvi likusieji geriau 
(stovėję finansiškai ir turėję 
j daugiau asmeninės laimės ir 
džiaugsmo iš savo užsiėmimo.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Chicagos teisininkų sąjunga 
siūlo uždrausti šaudykles
Chicagos teisininkų sąjun

gos (Bar association) pirmi
ninkas Frank Greenberg pa
siūlė, kad būtų uždrausta vi-

cago) bibliotekoje, praeitą 
antradieni po darbo pusę pen
kių po piet, ėjo namo i pakel- 
tinj traukini. Beeinant Unive- 
sity Avė., tarp 61 ir 62 gatvių, 
du paaugliai negrai, afrikinio 
stiliaus šukuosenomis, praei
dami pro šalį, pramurmėjo: 

j “Have you a quarter”. Tas at
isakė, kad jis neturįs, ir ėjo 
tolyn. Po kelių sekundžnj jis 
pajuto, kad tuodu banditai, 

įstaiga iš užpakalio prisėlinę, 
grieebė jo rankas ir ėmė jį temp-

siems privatiems asmenims 
turėti rankinius (kišeninius) 
šaunamus ginklus, išskyrus

ti į šalimais esantį namą, ku
ris atrodo, ir bus vienos gengės 
būstinė. Tam surikus ir ėmus 
spirtis prieš duris, pavyko pa

SKAITYK PATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 

M c U 1 I ? N 4 c

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, 111. 60608. — Tel. 254-3320 

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

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

galiau iš užpuolikų išsivaduoti. 
Šaligatviais tuo'pat metu ap
linkui sukinėjosi ir nemaža, 
matyt, tos gaujos narių, kurie, 
laimei, tik žiūrėjo, kaip jos 
nariai atlieka savo “pratybas”, 
nors šį kartą ir nesėkmingai.

Čikagos gatvėse džiunglių 
“įstatymai” faktiškai stiprėja.

N. S.

Panteros suruošė

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgu metų patyrimas- 

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

ų------------------------------ ----  . — . ..... ... . -......

GEROS DOVANOS
šios knygos parduodamos dabar "Naujienose" su 

didelėmis nuolaidomis:
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir grožis.

Kietais viršeliais, vietoje $4.00 dabar tik ----------— $3.00
Minkštais viršeliais tik ________________________  $2.00

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONĖS.
Kelionės po Europa įspūdžiai. Vietoje $2.00 dabar
tik ______ ____ ________ ______________ ______  $1.50

Galima taip pat užsisakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį.

______ NAUJIENOS, _____
1739 SO. HALSTED ST., CHICAGO* 8, ILL.

L

policijai teismą
Praeitą savaitgalį kongrega- 

cionalistų bažnyčioje, 40 N. 
Ashland Avė., įvyko dvi die
nas trukęs “piliečių ištyrimas” 
(Peoples Inquest), suorganizuo
tas vadinamos “Skubos konfe
rencijos apginti teisę juodųjų 
panterų partijai egzistuoti”. 
Buvo sudarytas “jury” iš 9 neg
rų ir 3 baltųjų, o koronerio ro
lę vaidino negrų kolegijos Mal
colm X College prezidentas 
Charles Hurst. Tas jury pripa
žino, kad juodųjų panterų va
dai Fred Hampton ir Mark 
Clark per kratą liepos 4 d. 
naktį buvo “sąmoningai nužu
dyti”.

įvyko automobilių susidūri- 
Įmas. Policijos pranešimu, Ce- 
įsario Moreno, 61 metų, auto
mobiliu važiuodamas Cermak 
gatve rytų kryptimi atsitrenkė 
į automobilį, kuriuo važiavo 
Eluterio Guttierez, 55 metų, 
Guttierez tuo momentu buvo 
sustojęs skersgatvyje prieš 
raudonas šviesas.

Moreno užgautas Guttierezo 
automobilis atsimušė į Joseph 
Cerny, 74 metų, vairuojamą 
automobilį ir vaikas , pasitai
kęs tarp Gutteriez ir Cerny au
tomobilių, buvo sutrėkštas ir 
po to Cerny automobilio per
važiuotas.

Moreno pakaltintas beato
dairišku žmogaus užmušimu, 
raudonų šviesų pervažiavimu 
ir neatsargumu. Gegužės 15 d. 
turės stoti prieš Trafiko teis
mą.

Negrai organizuojasi 
prieš gatvių gaujas

Naujai susiorganizavusi Ken- 
: singtono apylinkių negrų na- 
: mų savininką grupė, apie 
50 žmonių, pasivadinusi P. O. 
W. E. R. pirmadienio rytą an- 
iksti atmaršavo Į policijos stotį, 
įprašyti protekcijos prieš juo
dukų gaujas, kurios siaučia 

(gatvėse ir terorizuoja žmones, 
i (P. O. W. E. R. reiškia Put Out 
Worthless Extortionists Right 
Now - arba “Tuojau panaikinti 
niekam tikusius prievartauto
jus”). Į šią organizaciją įeina 
gyventojai Chicagos pietinės 
dalies tarp 130 ir 134 gatvės ir 
tarp Eberhart ir St. Lawrence 
Avenues. Jos tikslas kovoti 
prieš Blackstone Rangers gau
jos terorą.

Praeitą sekmadienio vakarą 
automobiliu pravažiuodami ke
turi juodukai peršovė 15 metų 
berniukų Charles Foster, gyv. 

■ 13214 Riverdale Ave. P. O. WT. 
Į E. R. delegacija kaltina minė- 
Itą juodukų organizaciją ir yra 
•pasiryžusi sudrausti narių, re- 
krutavimą į tą gaują ir smur
tą gatvėse. Policija delegaci
jos prašė pateikti planą, kaip 

j P. O. W. E. R. norėtų tuos tiks
lus geriausiai įgyvendinti.

Capable of preparing financial state
ments, reconcile bank accounts, 
prepare accounts receivable, aging 

other projects as assigned. 
AMERICAN NAME PLATE CO.

4254 W. Arthington St.
Mr. Spalavec 722-2100

An equal opportunity employer

2735 WEST 71st STREET

HOUSEKEEPER - COOK
References, elderly couple, live in. 
$85.00 per week, use of car, must’ 
speak English. Good home for right 

person. No laundrv. no cleaning.
FO 9-8002

SECOND GIRL

Rectory. 3 priests. 
Live in. 

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

Enjoy working close to home in May
wood. Busy D. P. Department has day 
shift opening for xrualified operators 
029 Key Punch and. 059 Verifier ex
cellence are what we’re looking fpr. 
Salary commensurate with experience.1

Come in or call
S. Y. BURROWS

2 So. 19 AVENUE
345-5400

GL 3-2555

KEY PUNCH

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

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

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

esgona į jusetrr

Parodą — Vakarienę, kuri 
įvyks sekmadienį, kovo 15 d., 
5 vai. v. Golden Age Restorane, 
4545 W. 95th St. Bilietai gau
nami Marginiuose. Dėl rezer
vacijų skambinti Z. 
582 - 8148.

Pocienei J

Federaliniv ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

— John Rukštala 
važiuoti i Florida, 
čiam lietuvių klubui jis veža 
nepaprastai gražią dovaną — 
Italijos moterų adata padary
tą skoningą dalykėlį. Dovona

įrėmuota i paties Rukštalos ■ ■■»'>1 'wm—jį—..... ..
J A. & L. INSURANCE & REALTY

rengiasi
Tenykš-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

Automobiliai suvažinėjo 
Jono Zalatoriaus vaiką

David Zalatoris, septynerių 
metų amžiaus Mr. ir Mrs. John 
Zalatorių vaikas žuvo šeštadie
nį trijų automobilių nelaimėje 
Cennak ir Leavitt St. kampe, 
pranešė Tribune sekmadienio 
laidoje.

David Zalatoris, gyv. 2249 
S. Bell Avė., ėjo skersai Cer- 
mak gatvę tuo momentu, kai

- w -11;
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♦
— Al Kumskio ir Preibio va

dovaujamas IHinojaus demokra
tų komitetas šaukia metinį su
sirinkimą šių metų kovo 12 d. 
7 vai. vakaro. 2515 W. 69th St. 
patalpose. Atvykusius mokes
čių mokėti narius namo savi
ninkas pavaišins sočia vaka
riene

— A. L. Montessori D-ja 
kviečia visus į tradicinę Madų

rankų darbą, susidedantį iš 
tūkstanties įvairaus medžio 
dalelių. Rukštala yra pensi
ninkas, bet dar judrus ir visą 
laiką apie namus dirbinėja.

— Cicierietis Kazys Šimkus 
sunegalavo, žmonos mirtis jį’ 
gerokai sukrėtė, o vėliau su
sirgo jo švogerka Monika. Te
ko ją vežti ligoninėn. Ten jos 
ilgai nelaikė, tai reikėjo vėl 
vežti namo ir prižiūrėti. Šim
kus stiprus, kantrus, bet praei
tą savaitę jau negalėjo eiti į 
darbą, šiaip taip jis dar atšven
tė savo vardadiėnį, a dabar ke
liamas klausimas, ar tik neteks 
jam vykti į ligoninę. Jis yra 
dr. Kisieliaus priežiūroje.

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Bnngenybit, Laikrodžiai, Dovanot 
visoms progoms

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

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBRS 
pardavimu tr Taisymu 

2M6 WEST 69th STREET 
T*Lt REpvblIc 7-1941

♦ L. M. Ansamblis “Dainava” 
duos religinės muzikos koncer
tą kovo mėn. 15 d. 3 vai. p. p. 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, 46th ir 
Wood Street.

Ansamblis tuo koncertu pra
deda savo 25 metų sukakties 
minėjimą.

Kvietimai gaunami “Margi
niuose” ir koncerto dieną prie 
bažnyčios. Auka—$2.00. (Pr).

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas Įvairi y pra- 
Idv. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

IR NAMAI NELYGUS'
9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20,400.

2 AUKŠTŲ MŪRAS, dideli — po 7 
kamb. butai, beto, Įrengtas sausas 
beismontas, gazu šildymas, 2 auto mū
ro garažas, apie 6S-ta ir Talman. — 
$29,200.

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų sklypas 
Maronette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5V> kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie _40 nėdų skly
pas. auto garažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildamas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvuas. $45 000.

PTGUS J OTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

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

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 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 liūdinami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai. income tax m įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

PARDUODAMAS NAMAS — 
ADDISON, ILLINOIS

3 miegamu ranch tino rezidencija, 
su nilnu įrengtu rūsiu, nristatvtu ga
ražu. aptvertu kiemu, arti mokvklu ir 
krautuvių. Viskam nuikiame stovyje. 

$32,500.
Skambinti PR 8-6916

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildvmo pečius ir 
air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens .boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti 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
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

RENKITE TUOS BIZNIERIŲ.®
• KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




