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PROPAGANDA PRIEŠ PEKINO VADUS
MASKVA. — Sovietų valdžia vėl sustiprino propagandą prieš 

komunistinę Kiniją, kurios puolimai sovietų spaudoje buvo paste
bimai sumažėję prasidėjus deryboms Pekine. Praėjusią savaitę 
“Sovietskaja Bosija” laikraštis Kiniją vadina “didele grėsme pa
saulio komunizmui”. Visos socialistinės šalys raginamos vesti 
kietą kovą prieš šj “antrąjį frontą”. Laikraščio straipsnis įrodi
nėja, kad Kinijos vadai savo nuotykių ieškojimo politikaAfrikoje, 
Azijoje ir Pietų Amerikoje privedę prie komunistų skilimo ir net 
prie daugelio šalių komunistų partijų susilpninimo bei išardymo. 
“Maoistai tęsia savo skaldymo politiką ir Sovietų Sąjungoje bei 
jos partijoje įžiūri savo didinsią kliūti”, sako laikraštis. Prieš 
socialistines* šalis yra atidarytas antras frontas, — tvirtina sovietų 
laikraštis. ' ss^s

«|S KOVOTI UŽ SAVO PRINCĄ SIHANOUKA 
C v

PHOM PENH. — Kambodijos vyriausybė pasiuntė visą sa
vo 47,000 kariuomenę saugoti miestų. Vyriausybė praneša apie 
kariuomenes dalinių kovas su Viet Congo komunistų daliniais, 
tačiau užsienio korespondentai tvirtina, kad Kambodijoje prasi
dėjo civilinis karas. Kambodijos valdžia, nuvertusi princą Siha- 
nduką, valdo visus didesnius miestus, bet ir tai dviejuose apskri
ties miestuose minia žmonių puolė ir sudegino valdžios įstaigas. 
Kaimuose siaučia komunistų kurstomos princo Sihanouko gerbėjų 
gaujos. Sihanoukas kasdien iš Pekino radijo kursto savo gyven
tojus neklausyti valdžios ir laukti jo sugrįžimo. Jis ragina gy
ventojus susijungti su Vietnamo komunistais.

Neseniai “Pravdoje” “I. Alek
sandrovo” pasirašytas straipsnis 
kaltino Kiniją provokuojant ka
ro psichozę ir siekiant priešso- 
vietine propaganda paveikti so- 
vietų-kinų derybas. Kinija pa
dedanti Amerikai ir kitiems” 
imperialistams” skaldyti pasau
linį komunizmo judėjimą.

Stebėtojai nurodo, kad “Alek
sandrovas” yra svarbaus Krem
liaus komunistų vado slapyvar
dis. Primenama, kad Aleksan
drovas pasirašė-1968 rugpjūčio 
18 d. “Pravdoje”' išspausdintą 
straipsnį, kuriame buvo pasmerk 
ta Čekoslovakijos linija, jos va
dų nukrypimai ir iš to kylą pa
vojai “socializmui”. Dviem die
nom praėjus po to straipsnio, so
vietų kariuomenė peržengė Če
koslovakijos sieną.,

Aleksandrovo straipsnis "Maš- 
kvoje laikomai; Įspėjimu JKfoijbs 
vadams.

Paskutiniame “Novi Mir” žur
nale sovietų mokslininkai, rašy
dami apie Kinijos istoriją, skel
bia, kad Kinijos politinė sistema 
yra pagrįsta-despotizmu jau nuo- 
pirmųjų kinų imperijos dienų, 
nuo trečio šimtmečio prieš Kri
staus gimimą. Priespauda ir ag
resija buvusi visų Kinijos val
dovu chorakteristika. Dėl to ki
mi bruožo kalti esą filosofas 
Shang Yang ir imperatorius 
Ching, Įsteigęs savo dinastiją. 
Jiedu garbinę karą ir užkariavi
mus, nesiskaitę su žmonėmis, 
naudoję žiaurias bausmes, ap
leidę mokslą ir kultūrą.

Šie kaltinimai yra tie patys, 
kuriuos sovietų spauda meta ir 
dabartiniams Kinijos valdovams. 
Dar paskutinėje sovietų enciklo
pedijos laidoje kinų fūosofas 
Yang vadinamas “valstybinin
ku ir reformatorium”. Jo pradė
ta Kinijos valdžios centralizaci
ja buvusi “pažangi ir naudinga 
prekybai”.

Paskutinis to kinų filosofo ver
tinimas ir pirmojo kinų impera
toriaus pasmerkimas laikomas 
propagandos prieš Mao Tse Tun- 
gą dalimi. Straipsnyje nurodo
ma, kad kinų imperatoriaus Shin 
imperija po jo mirties buvo liau
dies sukilimų išardyta, sugriau-

IS VISO PASAULIO

NEW YORKAS — Kongreso 
narys Šūvio Conte, respubliko
nas iš Mass, skelbia, kad JAV 
vyriausybė pernai dovanojo be. 
kongreso žinios Tautinei Kini-: 
jai vartotų ginklų, kurių vertė 
siekianti 157 mil. dol. Formo- 
zos valdžia gavusi keturis karo 
laivus, 85 lėktuvus, 50 tankų. į

Visame pasaulyje nuskriaustu, alkanu vaiky išraiška yra panaši. Kairėje mergaitė Pietų Vietna
mo specialiu jėgų stovykloje. Dešinėje — negriukas žiūri pro išdaužtą langą Eastern Shore, Md.

KONTROLIERIŲ STREIKAS PRIVER

vy-

Kambodijos valdžia pranešė 
visoms ambasadoms, kad ji nori 
taikingai išspręsti susidariusią 
padėtį. Valdžia kreipėsi ir į ko
munistines vyriausybes, pa
smerkdama jų spaudoje prasi
dėjusią propagandą prieš Kam- 
bodiją.

Kambodijos kariuomenės da
linius puola Sihanouko šalinin-

Neramios Velykos
BELFASTAS. — Velykų 

šventės šiaurinėje Airijoje vi
sada yra surištos su neramumais. 
Per šias Velykas kariuomenė 
suėmė 30 asmenų. Buvo išdau
žyta daug langų ir lengvai su
žeista keliolika asmenų.

Velykos airiams atmintinos 
todėl, kad 1916 metais jie per 
Velykas suorganizavo Dubline 
sukilimu kuris vėliau privedė

NEW YORKAS. — Federalinė Aviacijos adm inistracija su- 
TOKĮJO. — Sovietų valdžia mažino 50 nuošimčių lėktuvų skridimus iš New Yorko aerodromų, 

sutiko. patenkinti Japonijos 
protestą ir nutraukė savo bom
bų bandytnus Ramiajame vande
nyne, į pietus nuo Japonijos, šios 
užsienio reikalų ministeris- pro
testavo ambasadoriui Trojanovs- 
kiui, kad sovietų bandymai truk
dytų oro ir laivų susisiekimui, 
žuvininkystei!

.. NEW YORKAS. — Prieš 10 
metų New Yorke nuo narkotikų 
mirė 15 jaunuolių, o 1969 me
tais jų mirė j'au 224 asmenys. 
Šiais metais nuo narkotikų” žuvo 
jau 58 jaunuoliai, pusė jų neg
rai. -

LONDONAS. — Britų polici
ja apkaltino Joan Wilkinson, 30 
metų amerikietę savo vyro nu
žudymu. Ji yra duktė buvusio 
bokso čempiono Gene Tūnaey. 
Pernai ji buvo dingusi kelionėje 
po Europą ir vėliau buvo skel
biama, kad ji buvo praradusi at
mintį.

HONG KONGAS. — Arabų 
partizanų vadas Yasir Arafat su 
kitais Palestinos arabų vadais 
baigė savo vizitą komunistinėje i 
Kinijoje, kur jis prašė daugiau 
ginklų.

ATĖNAI. — Graikijos politi
nių kalinių teisme iškeltas kali
nių kankinimo klausimas. Keli 
kaltinamieji skundžiasi, kad jie 
tardymo metu buvo mušami ir 
kankinami. Valdžios daktarai 
tvirtina, kad jie, apžiūrėdami 
kaltinamuosius, neradę jokių 
kankinimo žymių.

KAIRAS. — Sudane saugumo 
policija visame krašte budi po 
nepavykusio atentato prieš 
premjerą ai Nimeiiy. Vienos 
musulmonų sektos narys bandė 
jį nudurti peiliu.

MINNEAPOLIS. — Ligoni
nėje mirė 48 metų darbininkas, 
kuriam daktarai prieš 11 dienų 
buvo įdėję kito žmogaus plautį.

jimus rengia daugiausia kata
likai, protestantams Šiaurinėje 
Airijoje trukdant ir smurtu ban
dant juos išardyti.

Belfaste įvyko dvi didelės de
monstracijos : katalikai žygia
vo su balta-žalia-oranžine Airi
jos vėliava, o protestantai — su 
britų vėliava. Airija buvo pada
linta 1921 metais, šiaurinėje Ai-

prie nepriklausomos Airijos val
stybės įsteigimo. Nuo to laiko 
Velv’kų dieną airiai mini žuvu
sius savo patriotus. Tuos minė-

rijoje gyvena pusantro milijono -----------
protestantų ir milijonas katali- Irake sudarytoje naujoj vy
kų, kurie vis tebesiekia susijun- riausybėj yra penki kurdai mi- 
gimo su Airija. jnisteriai.

iš Washingtono ir Newark©. Ateityje gali tekti lėktuvų susisie
kimą dar daugiau suvaržyti. Aviacijos lakūm: sąjunga kreipėsi į 
vyriausybę, reikalaudama visiškai sustabdyti oro susisiekimą, kol 
nebus išspręsti oro susisiekimo kontrolierių reikalavimai. Darbas 
aerodromuose be kvalifikuotų kontrolierių esą rizikingas, galįs 
atnešti nelaimių. Per Velykas daug keleiviu Amerikos aerodro
muose turėjo ilgai laukti lėktuvų. Kiti visai negalėjo jais pasi
naudoti. Traukiniai buvo perpildyti. Automobilių nuomavimo 
bendrovės turėjo 8' kart didesnį, negu įprastą, biznį.

<Oro susisiekimas yra Ameri
koje kontroliuojamas vyriausy
bės. Visi aerodromų judėjimo 
kontrolieriai yra valdžios tar
nautojai. Jie yra susiorganiza
vę Į kelias sąjungas, iš kurių 
šiame nelegaliame streike daly
vauja tik viena — PATCO (Pro- 
fesional Air Trafic Controllers 
Organization). Streikuoja apie 
1,000 tos grupės narių iš Ame
rikos 14,000 oro kontrolierių.

Kontrolieriai dirba 320-tyje 
Amerikos aerodromų. Jie aptar
nauja aerodromų bokštus ir sėdi 
prie 21 radaro stoties aparatu. 
Jie radijo bangomis veda lakū
nus į nusileidimo takus ir pla
nuoja lėktuvų pakilimo planus, 
kad kiekvienas lėktuvas turėtu 
aerodrome pakankamai vietos ir 
laiko pakūti ar nusileisti.

Amerikoj yra 9,000 pilnai kva
lifikuotų- kontrolierių ir apie 
5,200 padėjėjų, besimokančių 
šio sudėtingo darbo. Kontrolie
rių algos siekia tarp 13,000 dol. 
ir — svarbesniuose aerodromuo
se — 20,000 dol. per metus. Kon
trolieriai šiame streike nereika
lauja didesnių algų, bet reika
lauja geresnių aparatų ir dau
giau kontrolės personalo. Lėktu
vų skaičius vis didėja, o vyriau
sybė mažai padariusi išplėsti ae
rodromų kontrolės tarnybai.

Federalinė aviacijos adminis
tracija nepripažįsta PATCO Į 
unijos ir atsisako su ja derėtis. 
Visas streikas prasidėjo, kai 
trys tos unijos nariai iš Baton 
Rouge, La., aerodromo buvo per
kelti į kitas darbovietes. PATCO 
vadai sako, kad tas perkėlimas 
padarytas, siekiant išardyti uni
ją. Federalinė valdžia tvirtina, 
kad jokių derybų su PATCO ne
bus, kol visi kontrolieriai sugrįš 
į darbus. Kitos kontrolierių or
ganizacijos ATCA ir NAGE ne
pritaria kovingai PATCO gru
pei ir smerkia jos taktiką.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje gyvenančiam žydui Jose-! 
fui Kazakovui sovietų partijos 
vadovybė pranešė, kad ateityje 
iš jo gauti laiškai ir prašymai 
bus grąžinti neatplėšti ir neskai- , 
tyti. Kazakovas jau visi metai 
siunčia laiškus premjerui Kosy- i 
ginui, partijos vadui Brežnevui, 
prezidentui Podgornui ir kitiems 
aukštiems pareigūnams, prašy-1 
damas duoti jam ir jo šeimai, j 
žmonai ir dviem mažamečiams { 
vaikams, leidimą išvažiuoti.

Kazakovas, pradėjęs tas sa
vo pastangas, tuoj neteko gero Į 
elektros inžinieriaus darbo ir 
dabar dirba, kaip paprastas dar
bininkas už 75 rublius per mė
nesį. Jis yra gatvėje persekio
jamas kaimynų, spaudoje jis va
dinamas išdaviku, zionistu, “iš- 
verstaskūriu” ir kitaip.

bado streiką
L

JERUZALE. — Izraelio 
riausybė, apsvarsčiusi New Yor
ke demonstruojančio prie Jung-I 

; tinių Tautų jauno žydo Jaša Ka- 
! zakovo bado streiką, nutarė vien
balsiai raginti ji, kad jisnestrei- kai, bet pranešama ir apie kelių 
kuotų ir nebadautų. Izraelio vy- kariuomenės dalinių perbėgimą 

— riausybė nepritarianti tokioms
♦ Vakar Čikagoje prasidėjo pavienių asmenų demonstraci-

19 jaunų SDS triukšmadarių joms.
teismas. Jie kaltinami kėlę Či
kagoje riaušes praėjusį rudenį.

Pentagonas paleido dar 10,-
000 atsarginių, kurie buvo pa
šaukti New Yorke prasidėjus 
paštininkų streikui.

♦ Kambodijos vyriausybė lei
do išplaukti pagrobtam JAV pre
kiniam laivui “Columbia Eagle”, 
kuris dviejų ginkluotų jaunuo
lių buvo priveistas plaukti į

į Kambodija.
♦ Londono spauda tvirtiną, 

Į kad Egipte yra apie 12,000 so- ‘
vietų karinių patarėjų, techni
kų, kurie stato priešlėktuvines 

Į raketas. Izraelio aviacija vakar 
vėl pulė tų raketų pozicijas.

Britanijos karališkoji šei-J 
ma po ilgesnio vizito Naujoje Ze- i 

llandijoje išvyko lankyti Austrą- Xie 
Į lijos.

o Pentagonas paskelbė, kad 
Velykų dieną sovietai dar kar- 

j tą išbandė savo daugiagalves ra- 
j ketas, kurių kiekviena galinti su- 
i naikinti kelis taikinius.

VALIAUSIOS ŽINIOS

Izraelis spaudžia Sov. Sąjun- 
lgą, kad ši išleistu norinčius iš- i
1 važiuoti žydus į Izraeli. Tačiau, 
1 Izraelio valdžios nuomone, šito- 
i kio darbo — spaudimo negali- 
’ ma atiduoti atskiroms organiza
cijoms ar asmenims, nes, užuot 
i reikalą pagerinę, gali jį tik pa- 
į bloginti. Kazakovas prieš kelis 
metus buvo sovietų išleistas, 

, dabar jis kovoja, kad sovietų val- 
;džia išleistų ir* jo tėvus. Izraelio 
Į vyriausybės nuomone, toks iš
leisto emigruoti asmens elgesys; 
gali tik dar daugiau apsunkinti 
sovietu žydų išvažiavimo gali- 

į mybes. Sovietai neleisią žydų 
’Į užsienį, jei jiems atrodys, kad
■ ten jie gali pradėti “šmeižti So- 

ą jungą”.
Kazakovas, 

prie Jungtinių Tautų su plaka-.
. tais, tvirtina,
■ riausybė nesuprantanti komunis- 
jtų ir kad jos bailumas ir švel- 
i numas komunistus tik skatina
dar daugiau persekioti sovietų 
žydus.

kuris vaikščioja

kad Izraelio vv

“duoti Amerikai”ANKARA. — Turkijos vy- 
i riausybės premjeras, keli minis
terial ir kariuomenės vadai nu
skrido helikopteriais į žemės dre
bėjimo šeštadienį ir sekmadienį, “Vardan tėvo ir sūnaus ', kuri 

• paliestą provinciją Kutahya.: sukėlė nepaprastai didelį susido- 
Kazakovų nelaimės prasidėjo, Daugiausia nukentėjo 8,000 gy-; mėjimą. Knygoje mažai žino- 

kai jo vyriausias sūnus Jaša Ka- ventojų miestas Gediz. čia už- mas autorius Ivan ševeov gina 
zakovas prieš pusantrų metų iš- : ” ’ . ' . .
važiavo į užsienį ir nebegrįžo, ma. kad griuvėsiuose bus rasta beralus rašytojus 
Jis atsidūrė Izraelyje ir ten ga-Į dar daugiau lavonų, 
vo pilietybę. Jam 23 metai, ta
čiau jis gabiai ėmė organizuoti 
protestus prieš sovietų prie
spaudą ne tik Izraelyje, bet ir 
Amerikoje, kur jo jauni žydai 
atsidėję klausėsi susirinkimuo
se. Šiuo metu jaunasis Kazako
vas prie Jungtinių Tautų pasta- Erzincane 104 asmenys. Pernai 
to pikietuoja ir skelbia bado žuvusių nuo žemės drebėjimų 
streiką, reikalaudamas, kad so- Turkijoje buvo 43. 
vietų valdžia išleistų jo tėvus į Į Jungtinių Tautų sekretorius 
Izraelį. U Thantas pasiuntė Turkijos

------  —— j vyriausybei užuojautą. Raudo
nojo Kryžiaus organizacijų cen
tras Ženevoje ragina savo na
rius siųsti Turkijai sunkvežimių, 
palapinių, šiltų rūbų ir maisto.

Dar nenustatyta, kiek žemės:linas giriamas už tai, kad jis 
drebėjimas padarė nuostolių, i išgelbėjęs Rusiją nuo žydų įsi- 
Susisiekimas su paliestomis sri-• galėjimo, žydai būtų pagrobę

•*> Kambodija sako prašysian
ti Amerikos paramos ginklais ir 
lėšomis, jei komunistai nesustab
dys savo pradėto puolimo Kam- 
bodijoje.

Argentinoje grupė dešinių-
jų bandė pagrobti du sovietų di
plomatus, tačiau policijai pavyko 
jų planus išardyti. Diplomatai 
buvę sužeisti.

MASKVA. — Sovietų Sąjun
goje buvo išleista nauja knyga 

ūnaus

mušta virš 600 asmenų. Mano-Į sovietini patriotizmą, puola li- 
kolioja zio- 

' nizmą ir kitokiais būdais išreiš- 
Nuo 1939 metų Turkiją palie- kią kietą, stalinini bolševizmą, 

čia jau i 
drebėjimas. Minėtais metais žu- vai atpažįstamais 
vo 30,000. Paskutiniu metu pa-I tojų 
žymėtini šie drebėjimai: 1966 m. 
Varto mieste žuvo 2,400, 1967 
metais Adapazare žuvo 100 ir

I11-tas didesnis žemės Knygos herojai pavadinti leng- 
sovietų rašy- 

vardais. Knygoje puola- 
sovietų liberalų rašytojų 

Voznesensky, kuris 
vadinamas “Vozdvi- 
poetė Achmadulina 

špeikiama. kaip Kapa-

timis nutrauktas, sugriuvo daug 
namų, sužaloti tiltai, nutrauktos 
telefono ir elektros energijos li
nijos.

Į sukilėlių pusę. Šiaurės Viet
namo daliniai parūpina Kambo- 
dijos kaimiečiams ginklų, o kur 
ginklų negauna, Sihanouko ger- 

ą apsiginklavę 
mačetėmis ir šakėmis, 
žygiuoja prisisegę Si- 
ženklus, iškėlę jo per

j bėjai eina į kovs 
! dalgiais.
Daugelis 
hanouko 
tretus.

Pati vyriausybė kaltina ko
munistų agitaciją ir vadina su
kilusius žmones komunistais, ta
čiau užsienio korespondentai, 
esą Kambodijoje, tvirtina, kad 
daugelis kaimiečių yra monar- 
chistai, išėję kovoti už savo ka
ralių Sihanouką. Kompong 
Cham mieste išplėštos valdžios 
įstaigos, sudeginta gubernato
riaus būstinė, du Tautinės Asam 

4 blėjos nariai užkapoti negyvai 
j mačetėmis. Kariuomenė patru
liuoja miesto gatves, mieste nu
šauti 29 sukilėliai ir 8 sužeisti.

“Chicago Daily News” korės-, 
pondentas Keyes Beech, išvaži
nėjęs su trim kitais korespon
dentais po visą Kambodija, pada
ręs virš 700 mylių, praneša, kad 
jo nuomonę Kambodijos nera
mumai tik prasidėję ir jie greit 

j nesibaigsią. Per kelias paskuti
nes dienas žuvę virš 60 sukilė
lių, princo šalininkų. Jų tarpe 
esą ne tik valstiečiai, bet nema
žai studentų, policininkų ir tar
nautojų. Daug neramumų įvyko 
provincijose, kur visai nėra ko
munistų kareiviu. Daug kartų 
ir keliaujantiems koresponden
tams minia grasinusi ginklais. 
Kai kurie keleiviai nukentėjo, 
kai jų automobiliuose buvo ras
ti Kambodijos laikraščiai su nau
jos valdžios vadų fotografijomis.

Komunistai išnaudoja Siha
nouko gerbėjų sentimentus savo 
naudai. Jie agituoja žmones, da- - 
liną ginklus ir ragina kariauti 
už Sihanouko sugrąžinimą į val
džią.

BEIRUTAS. — I>ebane ara
bų arabų partizanai giriasi pa
darę žalos kelioms amerikiečių 
įstaigoms.

m as 
atstovas 
knygoje 
zensky”, 
knygoje 
rulina.

Knygoje aiškiai sakoma, kad 
liberalai rašytojai griauna ko
munizmo pamatus, pamėgdžio
ja vakarus, kenkia tautiniam so
vietų charakteriui.

Dailininkas Picasso vadina
mas pornografijos kūrėju, o Sta-

Kinijoje mirė 94 metų ame
rikietė Anna Louis Strong, pa
rašiusi daug knygų ir straips
nių, kuriuose ji garbino komu
nizmą.

65,0(10 kopijų buvo ušparduota 
per kelias dienas.

Knygos herojai, kalbėdami
per Trockį Sovietų Sąjungos vai- apie Ameriką, sako, kad Ameri- 
džią. — įrodinėja ševeovas. kai reikėtų taip duoti, kad ji ne-

Knyga taip patiko Maskvos, užmirštų tų smūgių per 100 me- 
skaitytojams, kad pirmoji laida,! tų.
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TINKAMAS MAISTAS - SENAM IR JAUNAM VAISTAS
Nutukimas — tikras ženklas netinkamos mitybos!

Mediciniška tiesa j

Oho SvirTFiiC”

ą gražų
priimta

irinkimą.
vakarą laukiame atvyks- 

iug svečių. Kviečiame 
Ona Svirmickas korės.

Jaunuoliui svarbus yra pakan-
karnas jo kaulų sustiprinimui 
kalci j aus kiekis su vitaminu D. 
Pastarasis pagerina kalci jaus 
patekimų į kraują, žmogui rei
kia paroje arti pusantro gramo 
(1.3 g.) kalcijaus ir 400 viene
tų vitamino D. Tas tų būtinų j 
medžiagų kiekis apturimas vie- j 
noje kvortoje saldaus pieno. Jau- j 
nuoiio dienose labai pagerėja į 
apetitas, mat, jo ūgis ir svoris! 
sparčiai didėja.
mergaitėms, ima klostytis ku-l 
ne savitai — tai antrinis lyties 
pažymys tas toks lyčiai būdin-j 
gas suriebėjimas. Vyrams rie- j 
balai susiklosto daugiau pilvo! 
sienelėje. Mergaitėms — krūty-- 

. se, šlaunyse ir strėnose. Judrus • 
(jaunuolis labai daug sunaudoja! 
; energijos jam gali prisieiti j 
| sunaudoti iki 4,C00 kalorijų • 
: maisto dienoje. Toks energijos; 
• kiekis sunaudojamas augimui,; 
’ veiklumui^ kūno išskyroms, me- ’ 

džlagos apykaitai ir ypatingai 
veiklai — specifinei dinamikai, j 
Pvz., devynių metų berniukas ‘ 
sunaudoja 2,300 kalorijų dienoje..

, Dvylikmečiui jų reikia 2,750. 
Daugiausia maisto sunaudoja še
šiolikmečiai berniukai — tokiam; 
dienai reikia virš pusketvirto! 
tūkstančio kalorijų. Toks gau-l 
siausiai maisto sunaudojant lai
kotarpis mergaitėms esti jų mė-;

, nęsinių prasidėjime — apie tu
ziną metų joms sulaukus.

Nutukimas yra liga
-Dabar dažnokai dar vis pasi- ■

GAIDOS MUŽIKAMS IR DAINININKAMS
"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU

: j DAINUL jGAIDAS HANOI:

.. •. Rinkinys ketuvišku haudjpty iieinebu ir šoktu Rmhnyi*

y rausies dsipos ir gaidosįjg į ,

L Tegu įgirta šlamščia. Aguonėlė^
ūž«a, tra-ta-ta VčKer /akareM

7 Suktinis f Aug»n rėva'.
2. Suktinis II v»c*»es vaisai

Kokietka S cn’e mane motmel
5. Padispanas • w . Čigonai
6. V engerka 1 -i Pe.eda
•y Klumpakojis Noriu miego

Š?s gaidų rinkinys kainuoja tik SI.GO.

Į S: uos geidu ir dainų rinkinius gaiima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiy
I site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti 

mo išlaidoms, tai pasiusime jas paštu. Čekius prašome išrašyt' 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu:

I N A L’ J 1 E N O S
1 739 So. HAi.STED ST.. CHICAGO x. ILLINOIS

car t

2.

4.
$12.00

S4.00

pSi.
ATEINA

s

i
B *

II L. 336 psl .00 
$3.00 
S2.00

I
|I

I 
I

5.
6.

16

19

Z

| 
|
i

L E i i 

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS 
Juozas Liudijus, RAŠTAI, 246 psl.............
M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199
Liudas Mikšys, iŠ IS i ORUOS ŪKANU 

TU VA. 699 psl....
Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.........
J. Augustais, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA. 

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

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

ir darbai...................... ............................................
Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ........ ....

2. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl., minkštais 
viršeliai $ ‘ S2.00. kietais ............. ...... . .. ........ .........

3 Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 223 psl..................
4. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl......................
5 Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ.

C R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 
Petronėlė Orirstaitė, KA LAUA*ĖS LĖMĖ. 236 pcl
Kip^s ' Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA. 

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

angliškai........ ....................................... ..................
Prarys AEėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl

21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl........ ....
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

į. tas knygas galite Įsigyti “Naujienų*’ ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

ThiMpd Chirac TIL (W0S

taikos nutukusių jaunuolių. Gy
dytojai daugiau dabar kreipia
dėmesio j tokius riebulius. Iš 
akies gali pažinti nutukusį jau- i 
nueik Blogybė yra, kad net 80% j 
tokių jaunuolių lieka riebiais vi- j 
są savo likusį gyvenimą. Nutu-| 
kusios mergaitės daug sunkiau Į 
pasiduoda gydymui, ir jų didės-i 
nis skaičius tampa riebiomis mo- j 
teriškėmis.

Riebumas yra liga — nėra ko j
Riebalai, ypačI jąja didžiuotis ir kalbėti, kad

ne'tina pas tą daktarą, kuris j 
pataria suliesėti ir bara besėti j 
nesiryžtančius.

Psichologiniu požiūriu valgy-Į 
m as yra labai įdomus. Jaunuo
liai, paprastai, ne tam gyvena,j 
kad valgytų, ir jie nevalgo tam j 
kad gyventų. Darbštus jaunuo-; 
lis naudojasi visko po truputį, j 
Jis dažniausiai yra liesas ir pa-, 
jėgus.

•’artais dėl nervinio įtempi-: 
mo esti priešingai — žmogus nu-! 
stoja apetito ir suliesėja iki odos ; 
ir kaulų — tai taip vadinamoji) 
Anorexia nervosa liga. Kitas ei- j 
giasi susinervinęs visai kitaip I 

- jis vienu ipu ištuština šaldy
ta vą į savo skrandį.

Dar ne visos nutukimo 
priežastys susekamos

Kai kurie jaunuoliai yra nu- 
:ake ir kenčia nuo sunkių psicho- 
ogin’ų negerovių. Tokie nepasi
duoda gydymui—nesilaiko jiems 
riskirtos suliesėjimui dietos. 

Jokiems persivalgymas ir nu-

$130

S3.0C 
$5.00 
S2.G0

$6.00
S3.0C

$4.00
$2.00
$5.00
S5.00

S 10.00
$3.00

Sl.OO

$4 00
$2.50
$6.00

H

I

Didžiausias pasaulyje šiltadaržis prie Wooster, Ohio, apdengia visą 
akrą žemės. Stogas yra pagamintas Goodyear iŠ plastmasės ir visas 
pastaras yra pripustas, kaip balionas. Inžinieriai tvirtina, kad būtų 

galima ateityje tokiais stogais apdengti ištisu s miestus.

tukimas yra beveik būtinybė iš
silaikymui dvasinėje pusiausvy
roje. Yra ir tokių nutukusių 
jaunuolių, kurie visai neturi 
dvasinių negalavimų. Jie jaus
mais esti sveiki. Pas tokius rei
kia dar surasti jų persivalgymo 
priežastį. Tas pats esti ir su 
tūlais suaugusiaisiais.
Nutukusio jaunuolio gydymui 

tinkamas pasirengimas

Dėl nutukusio jaunuolio gy
dymo dar nėra visų gydytojų su
tarimo, nes jaunuolio nutukimo 
priežastys dar nėra visai paaiš- 
kėjusios. Geriausiai pasielgsi
me, jei nutukusio jaunuolio rie
balus paliksime ramybėje. Rei
kia tik žiūrėti, kad tik jis toliau 
neprisikrautų kas kart daugiau 
riebalų. Jokiu būdu nė vienam 
nutukusiam jaunuoliui neduoki
me apetitą mažinančių vaistų — 
amphetaminų. Gaila, kad nepa
jėgus gydytojai dar vis jiems to
kius niekus prirašo. Taip pat 
neduokime riebiems jaunuoliams 
gūžio liaukos vaistų — thyroid 
extract. Stenkimės surasti jau
nuolio nutukimo priežastį. Tai 
pagirtinas darbas, bet retai kam 
jis pasiseka, nes sunkiai esti su
sekamos tos priežastys, kurios 
veda jaunuolį'L' nutukimą. O 
koks čia "gydytojas gilinsis į 
sunkias žmogaus gyvenimo są 
lygas kada jis taip užimtas įvai
riausiais mažesnės svarbos daly
kais!
Nutukusio jaunuolio gydymas

šiandien geriausias nutukusio 
jaunuolio gydymas yra dvejo
pas : 1. Valgymo ir valgio suma
žinimas. 2. Mažiau tukinančio 
maisto naudojimas. Geriausi pa
galbininkai virš, minėto nutu
kusių jaunuolių gydjnno yrą 
darbas — mankšta ir žmoniškų 
artimui pašvęstų įpročių įsigiji
mas bei pagal juos gyvenimas. 
Už tai nuo mažens jausmais tvar- 
kykimės, kad nenutukti pajėg
tume ir gydytis nuo nutukimo 
žmoniškai pajėgtume.

Jaunuolio brendimo laikotar
pis yra audringas. Tuo metu rei
kia ypatingai gerai tvarkytis su 
maistu. Visi tėvai turi įsigyti 
pakankamai supratimo apie vai
ko socialines sąlygas, apie jo psi
chologinius nusiteikimus ir jo 
kūno bei dvasios reikalavimus.

Maistas šiam krašte yra ge
riausias pasaulj’je — tik pasi
rinkime jį tinkamą, čia, pvz., 
yra geriausia muziejai pasauly
je — tik mes. mėgdami taver
nai muziejų nematom. Tas pats 
yra ir su maistu — geriausias 
lietuviškas maistas yra visiems 
prieinamas. Namuose pagami
namas ir visose lietuviškose 
krautuvėse gaunamas rūgusis 
pienas, rupi duona, gerai pa
ruoštas — neriebus sūris, tokia 
pat arškė ar mėsa. O kur dar 
nesaldžios vaisių sultys ir vai
siai su daržovėmis — tai vis 
catikimiausi mūsų sveikatos sar
gą’. Namuose lietuviai gaminas 
neaštrias pieniškas, daržovių — 
vaisių sriubas bei paukštienos 
buljoną. Tai sveikiausi valgiai. 
Lietuviai yra nesveikai įpratę 
į kiaulieną, kaip į lengviausiai 
apturimą ir skalsiausią — pi
giausią mėsą. Jie į jos sriubas 
5’.i kopąstaiš tiesiog įklimpę. Ki

taip negalėjo gūti — Lietuvoje 
viščiukus sudorodavo “išrink
tieji” — ir kiek tada jų galėjo 
žmogus apturėti. Bet kiauliena 
čionai yra laikytina menkesnio 
sveikatingumo maistu, nes tu
rima geresnių patiekalų. Paukš
tiena: praktiškai viščiukas su 
kalakutiena čia yra sveiki ga
miniai žmogui, tik naudokime 
juos be riebalų.

Išvada. Kol dar laikas, 
pradėkime tinkamu maistu ko
voti su skleroze — tą stipriau
sia visų giltinių. Tik atsakan
čiai dirbdami — tinkamai val
gydami ir — būtinai svorį su
tvarkydami mes sau ir artimui 
daug padėsime. Duokim tokios 
širdies ligos; .net geriausi vais
tai nieko negali padėti tol, kol 
žmogus nesusitvarko su savais 
riebalais. Tad pavasario saulu
tei kaitinant ir velykiškoms nuo
taikoms mūąų veidus puošiant 
— visi dėkime save keptuvėsna 
riebalams sutirpyti. Geriausiai 
tokius ^darbus pradėti nuo ma
žumės — nuo jaunuolių. Bet nie
kada nėra vėlu griebtis už ge
riausių darbų savo ir artimo ge
rovei — tad sįisi už jų!

Pasiskaityti; Maternal and 
Child Health, Volume 2 Nr. 11, 

i February, 1950.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

Baltos kalkės po kojų pirštais 
— kas daryti

Klausimas.; Gerbiamas dakta
re Jonai Adomavičiau, širdingai 
siunčiu tamstai laiška sveikatos 
reikalu. Mapęv amžius 69 me
tai. Nerūkau ir negeriu jokių 
svaigalų. Mane? liga tokia: po ko
jos pirštų nagais atsiranda bal
ti kalkiai — jie kietinas. Išmir
kęs kojas šiltam vandenyje nu
irau juos, nes- tada jie atsilei
džia. ~er kiek laiko vėl atsiran
da. Prašyčiau poną daktarą pa
rašyti, kas tai per liga ir kaip 
nuo jos gydytis. Su aukšta pa
garba.

Atsakymas. Nė vienas gydy
tojas negali odos gydyti nematęs 
sergančiojo, jei jiš nori sėkmin
gai pacientui padėti. Per mažai 
davinių iš aprašymo, kad galima 
būtų skirti grybeliui sunegala
vimą nuo nuospaudų (ankšti ba
tai) ir kitų negerovių. Geriausia 
tamstai bus eiti (esi chicagietis) 
į Illinois University, Dermatolo
gy Clinic. Ji randasi Wood ir 
Folk gatvių pietįniam-šiauriniam 
kampe. Sėkmės.

Nosis užgultas—daktarai 
nepadeda — kas daryti

Klausimas. Mielas daktare, 
skaitau Naujienose jūsų patari
mus ir nurodymus kaip gydytis 
susirgus. Esu 51 m. amžiaus. 
Sirgau Flu. Vėliau turėjau no
sies kraujavimą. Eidavo net 
po du sykius | dieną kraujas ir 
nemažai išeidavo. Kreipiausi į 
daktarą. Bandė ūždeginti du 
sykius — nieko nepadėjo. Taip 
tęsėsi dvi savaites ir savaime 
sustojo. Po to pradėjau smar
kiai prakaituoti, ypač naktį. Kai 
kada net tris kartus keičiau pi
žamą. Esu labai jautrus šalčiui. 
Turiu gerai reifgtiš, kitaip šal
tis krečia. Jaličiu tfoškulį bur-

|kus, 
| laišką. Susirinkime paaiškėjo, • tant 

aoje. Gsriu sunką ar k, nore k,d,ir dau(!iau nari* au"kia“ ?sus' 
lito, išarus ko nore tuojau vi-j^“"Tl 

prakaitas išpila. Jauėiu 5UI,.puSas. 2247 So Oaktey Avė. k, 
it>t- is ligonines, Mary
jRadžiukynienė, 6804 So. Arte- 
sian Avė., ir K. Andrijauskas, 

Į 7211 So. Troy St, serga na
šliuose. Paraginta juos aplan- ;

Į !X1 nosies užsikimšimo naudoju j’r v’s’enis palinkėta geros 
t ‘Nasal mist”, “Dristan” ir kar- 
Į žais naudoju kapsules “Co Pyro-

i kurną ant gerklės ir nosis už-p1^ Šri20 
j ;kemša. Kartais net jaučiu oro j 
' "n kūmą ir sunku alsuoti.
j Tuo reikalu kreipiausi pas du 
Į iaktarus, bet nieko nepadėjo, i

sveikatos, kad greitai galėtų 
grįžti prie organizacijos lietu- 

, tai man šiek tiek padeda, i v>škų darbų.
Pavasarinis draugijos vaka

ras įvyks balandžio 18 d., šeš- 
: Hollvwood

Gulint ant nugaros abi no- i i db lYAKb DcHdllU 
sies pusės atidaros. Persivertus I ta(jfenjo vakare 
ant kurio šono, apatinės pusės salėje 2417 w 43rd St ’ Gros
užsidaro, o viršutinė atsidaro — 
ir taip keičiasi. Nerūkau. Kar
tais po stikliuką išgeriu arba 
bonką alaus išlenkiu.

Mielas daktare, jūs duodate 
labai gerus patarimus. Manau 
jūs patarsite ir man. Iš anksto 
dėkoju nuoširdžiai. Lauksiu at
sakymo Naujienose. Reiškiu pa
garbą.

Atsakymas. Daug gerk skys- 
! čių, nesausam kambary gyvenk, 
! uždara burna alsuok. Jei nuo- 
i dugniai nebuvai- patikrintas 

(plaučiai peršviesti, kraujas dėl 
cukraus ištirtas, nosis dėl poly- 

. po apžiūrėta, inkstai — šlapi- 
į mas, o taip pat ir kraujo spau
dimas susektas — tai keletas iš 
būtiniausių daugelio dalykų ap
žiūrint žmogų pilnai). Tamsta 

j būtinai kreipkis pas sąžiningą 
vidaus ligų gydytoją — šitas nu
rodys tikrą kelią sveikatom 
Liaukis visokiems niekams — 
dabar vartojamiems — tikrą 
darbą pavesti, kitaip gali prisi
eiti labai gailėtis po laiko.

J. Joniko orkestras ir bus išda-

Frank Zogas. President

o
Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily - 

paid quarterly

a pile of money for 
retirement an 
was nothing

at the same time.
That’s ILS. Savings Bonos.
With ILS* Savings Bonds, you’re 

simply helping your country make

If your Bonds are lost, destroyed^ 
or stolen, Ke simply replace them 
•without cost

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

whenever you need to, for an 
emergency.

Think about Savings Bonds for 
your retirement

One $25 Bond a month ’wuld 
be a pretty good -start.

It’s not only a way to.
insure money for r^iranenL 

It’s a wy to insure 
retirement.

automatic. AHyoudo isfiU outa 
little card throughaPayroll Savings 
Plan where you work. And then 
you sit back and forget ’em while 
the money piles up.

And if you set just a little aside 
every payday, you’ll never even 
fed the pinch.

And you don’t have to muster 
up any willpower to save every/ 
payday, because your boss 
does it for you. It’s some
thing like setting up extra _

? r .t r ■ You pay w> state or localpaydays for the future. iaeooM tax oa bterest,

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

1739 So. Halsted Street
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Chicago, III. 60608

RAGANAVIMAS

Sovietams okupuojant Če
koslovakiją raudonarmiečiai 
vienoje vietoje užkalbino či
gonus.

Besikalbant, čigonai pradė
jo sovietams raganauti, esą 
neužilgo jie pergyvensią dide
lę pergalę, kuria patys įsiti
kinsią. Tikrai buvo neužilgo, 
nes gtjžęs iš pasikalbėjimo su 
čigonais, jis rado išmontuotas 
antenas ir išvogtas kitokias 
komunikacijos priemones.

Auo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

/V-' "

AND LOAN ASSOCIATION

^40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS BGS32 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate

(Minimum $5.000) ||



I H! M
w>vę lig 

sveiki
Į New Yorko priemiesčio 

North Shore ligoninę am balan
sas atvežė sunkiai sužeistą žmo
gų, kurs tą pačią dieną mirė. Ta
čiau ligoninės sąskaita už tas 
kelias valandas buvo $2,500.

Kalifornijoje greit mirštan
tiems vėžio ligoninis dantistai 

• priskiria brangius dirbtinus dan
tis ir už juos paima brangius pi
nigus.

Floridoje į ligoninę greitos pa
galbos atgabentas vienas žur
nalistas su kraujuojančia votimi, 
bet nebuvo priimtas, kadangi su 
savim neturėjo įmokėti reika
lingų $240.

New Yorko miesto dalies 
Bronx ligoninėje moteriai už gim 
dos pašalinimo operaciją ir slau
gymą sąskaita , buvo $7,500. Ki
ta pacientė nuskrido į Hambur
gą, pasidarė AOK narė ir tokia 
pat operacija jai nė markės ne
kaštavo, rašo Hamburgo laikraš
tis “Der Spiegei”, Amerikos pa
cientai svaiginančiai aukštomis 
kainomis esą “šokiruoti”. Ame
rikiečiai per metus savo sveika
tos reikalams išleidžia po 63 bi
lijonus (milijardus) dolerių, dėl-, 
to Amerikos vadinamoji “svei
katos industrija” su 7,200 ligo
ninėmis, šimtais tūkstančių dak
tarų ir slaugių bei 1,200 priva- 
čių sveikatos apdraudos bendro
vių ir milžiniška vaistų pramo
nė užima vieną pirmaujančių 
stambiausių vietų Amerikos eko
nomijoje.

Turtuoliams Washington© 
“Hospital Centre” įrengti liuk
susiniai kambariai, maistas pa
tiekiamas paauksuotame porce- 

•lane ir vynas kristale... už $160 
dienai. Tuo tarpu milijonams

daugiau

serqa

s muz:
idirt

Tfl itl

po > 
$150,00 
komiai j

000 f 
gonių

sėdi, o 
liniai supa 
ton Post.

į cagos - Hammondo troškinančią 
sveiki gyvi ir 

t visu kuo patenkinti grįžome iŠ 
Pr.

— O lai tas pats draugutis, 
kurs tau susirinkimuose pirmi
ninkaujant lankosi pas tavo 
žmoną!

“Išeina, kad Ii- namą, kuriame vienu du Petras
ir mirštančiųjų Į su Marija Lengvinai ir jų šuo Į.smogo uždan 

i kadilakuose į Neronas per žiemą gyvena, nu
ogiais kai- ėjome “žąsele”, kadangi iš gat- 

rašo ir Washing-

logai Mac 
žmonos b.

i se patologai už vos keletą va 
i landų per dieną uždirba po $100, 

piliečių, anot Harvardo un-to psi- į 
chiatro Robert Coles, sirgimas) 
reiškia finansinę ir psichinę ka
tastrofą. “žmonės suserga ir kai 
dėlto jie finansiškai įklimpsta,’ 
jie dar labiau serga”, pasakė Dr. 
Coles. Kapitalistų laikraštis 
“Business Week” rašo, kad dėl 
gydymo brangybės daugelis pi
liečių “mieliau sutinka mirti ne
gu rimtai susirgti”.

Inflacija vis sunkiau slegia'niuįcas tuojau pritaikė mokyk-Jmetu prie nelaimingųjų priar- 
ne tik vargšus pensininkus, bet 
baugina ir vidurinės klasės ge
rai uždirbančius, kadangi nuo 
1960 metų ligoninių išlaidos iki 
šiol pakilo 122, daktarų honora
rai 45 ir dantistų 34 nuošim
čiais.

Populiariausia ligoninės pa
talpa, vadinama “semi-privat” 
— kambarys su 2 ar 3 lovoms, 
šiandien vidutiniškai jau kaštuo- į savąją sustabdyti, 
ja 67 doleriai ir jei radikaliai 
nepasikeis, tai 1972 metais kaš
tuos $100 dienai.

Aparatas yra labai išsišako
jęs, ligoninės turi plačias auto
nomijas, kontroliuoti yra sun
ku, tad rezultatas — brangumas 
ir švaistymas. Kokios geros są
lygos tokiame drumzliname van
denyje gobšams žvejoti, rodo 
ir tokie pavyzdžiai:

. 1968 metais 794 daktarai ir 
595 dantistai vien is Medicare 
paėmė po daugiau kaip $50,000. 
Pagalba beturčiams pavirto kai 
kam riebių pelnų versmė.

Senato finansinės komisijos 
naujai išleistame raporte (323 
psl. knyga) rašoma, kad ma
žiausiai 5,000 gydytojų vien 
1968 metais iš Medicare ir Me-

Greita pagalba- didžiausia pagalba
Aš negaliu užmiršti jauno 16 didžiausioji pagalba buvo ber- 

metų berniuko greitai suteik- niūk© suteiktoji. Jeigu berniu- 
tos pagalbos, išgelbčjusios'kas būtų nepradėjęs dirbtinio 
dviejų mergaičių gyvybę. Bu- kvėpavimo, tai vyresnioji ligo- 
vo didokas vyresnio amžiaus ninėn jau būtų atvežta nebe- 
žmonių skaičius, bet jie nieko gyva.
nedarė, tuo tarpu 16 metų ber- ldomu, kad šios nelaimės

loję įgytas žinias ir išgelbėjo' tėjo daug žmonių. Jie vaikščio
jo, žiūrinėjo, spoksojo ir ste

bėt nei vienas nedrįs© 
(prieiti. Pro šalį pravažiavo di
dokas automobilių skaičius. 
Vyresnieji vaikščiojo ir spok- 

jis užgirdo smarkų'80!0’ 0 iaunas berniukas sutei- 
Tai buvo stiprus au-ik<‘ labiausiai reikalingą pagal- 

bė.

dvi mergaites.
Įvykiai vystėsi* šitaip: 

nas Bob O’Leary, parėjęs iš 
mokyklos, išvažiavo parvežti 
tėvo iš darbo. Ties 71 gatve ir 
Harlem jis užgirdo smart 
trenksmą.
tomobilių susidūrimas. Visos 
mašinos sustojo, teko ir jam Esu labai patenkintas,

Bob išlipo j kad galėjau praktiškai pri- 
iš mašinos ir nuėjo į nelaimės t '* "taikyti mokykloje įgytas ži

nias, — pareiškė berniukas.
Man atrodo, kad jaunas Bob 

O’Leary atliko nepaprastai di
delį darbą. Jis išgelbėjo dvie
jų mergaičių gyvybę. Be to, jo 

kad didžiausią

Jis pamatė ant gatvės grin
dinio gulinčią mergaitę. Matė
si, kad ji važiavo viename su
sidūrusiu automobiliu. Nelai
mės metu ji buvo išmesta iš elgsena sako, 
mašinos. Bob pamatė, kad jo- žmoniškumą galima parodvti 
sios veidas buvo kruvinas ir ji 
buvo smarkiai sutrenkta. Jis, 
prisiminęs Argo aukštesnėj 
mokykloje gautas pirmos pa
galbos pamokas, pakėlė josios 
galvą, kad taip nekraujuotų. 
Jis mergaitę apramino ir pata
rė nesirūpinti. - Vėliau paaiš
kėjo, jog tai buvo 13 metų 
Ruth jStober, gyvenanti 7840 
S. Neenah. Ji važiavo kartu su 
savo tėvu Fred Stober, smūgio 
metu buvo išmesta iš automo
bilio.

kur išvažiavę. J.

SOIIIIlKlKlIlIlIIIIIHIIIIIiaiEEISOZSi

1970 Piymouth’Duiier

25 mylias su vieįąĮ ^galionu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylią, 
‘./į; ’ ' Pigus leidimas.

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

Plymouth Vacant
Duster 2-Door 

Coups

Padėjęs saugesnėn padėtin 
sutrenktąją, jaunas Bob žvilg
terėjo į sutrenktos mašinos vi
dų. Ten jis pastebėjo kitą mer
gaitę, 18 metų Mary Scheurer, 
kuri visai nekvėpavo. Jaunas 
mokinys ir čia praktiškai pri
taikė mokykloje patirtas ži
nias. Jis atsuko nekvėpuojan
čią mergaitę, pridėjo lūpas 
prie jos lūpų ir patraukė , tuo 
pradėdamas dirbtiną kvėpavi
mą. Mergaitė tuoj atsigavo ir 
atgijo. Jeigu ji būtų ilgiau pa
likta be kvėpavimo, tai būtų 
neatsigavusi.

Abi mergaitės tuojau buvo 
nugabentos i netoliese esančią 
Christ Community ligoninę, 
kur joms buvo suteikta gygdy- 
tojo pagalba. Nelaimės metu 
mergaitės buvo gerokai sutren
ktos, bet jos atsigaus ir sustip
rės. Taip tvirtina ligoninės 
gydytojai. Jie sako, kad pati

greita ir praktiška pagalba ne
laimės metu. Reikia žinoti, kas 
reikia daryti nelaimės metu, ir 
reikia ryžtis tą pagalbą teikti. 
Bob O’Leary žinojo ir ryžosi 
teikti. Jo elgsena žmoniška, 
paprasta, bet šiuo atveju jis at
liko didvyrišką darbą.

Pietų Chicagos žmonės pla
čiai kalba apie šią nelaimę ir 
jauną berniuką. Policija, am- 
bulansai, apdraudos atstovai, 
nelaimės liudininkai ir šiaip 
spoksotojai kalbėjo apie pa
galbą suteikusį berniuką, bet 
jo ten jau nebuvo. Nuvežus 
mergaites Į ligoninę, jis nuva
žiavo tėvo iš darbo parvežti.

Kitą dieną pasakojimai pa
siekė ir Bridgeview miestelio 
savivaldybę, kuri yra pasiry
žusi berniuką pagerbti, norėjo 
jį apklausinėti, bet jo namie 
nerado. Su tėvais Velykoms 
jis išvažiavo New Yorke gyve
nančių giminių aplankyti.

Esu tikras, kad išgelbėtos 
mergaitės jam bus dėkingos, 
kol bus gyvos. Stasys Patlaba

vės iki namo slenksčio per snie
gą tebuvo praraustas pusės pė
dos pločio ravelis, kuriuo Nero 
nas laisvai bėga, bet žmogus 
juo turi eiti kaip akrobatas per 
ištemptą vielą.

Abudu Lengvinai ir Neronas, 
ir dar mažas šunytis, begyveną 
susigūžę vėsioje vidaus atmos
feroje, iš kurios pro didžiulius 
langus gražu buvo žiūrėti j apa
čioje, ežero pakrantėse, audros 
suverstus nejaukius ledų kal
nus. Lengvinai mus priėmė “su 
duona ir druska” kaip pirmuo
sius pavasario prajovus ir sa
kė, kad visame Union Piere per 
žiemą beliko vos keli lietuviai 
— pavieniai ar šeimos.

Pučkorius savo New Buffalo 
rezidencijoje po kambarį tebe
vaikšto ant dviejų kriukių, bet 
šį kartą jau tiek geriau, kad ne
beskauda ir koją gali į žemę at
remti. Į jų kiemą einant auto
mobilį taip pat tenka gatvėj pa
likti. Visi gėlynai po storais su- 
styrusio sniego patalais tebe
miega ir vaizdas kaip per anks
tybos žiemos Kalėdas. Bet vi
duj jauku. Valerija (Pučkorie- 
nė(, pasižymėjusi vaišinga vai
šintoja, beregint ant stalo su
krautomis skanybėmis įrodė, kad 
šiandien yra ne Kalėdos, o tik
ros Velykos, ką ir pats Pučkorius 
patvirtino optimistiškai pasi
žadėdamas, kad nebe ilgai tru
kus galės vėl sėsti prie savo ko- 
dillako vairo.

IGNORANTAS

sa

Esi 
neap-

MAŠININKĖ NE PIANISTĖ
Biuro šefas: — Stačiai neįti

kėtina! Tamsta nemoki’net 
juostelės į rašomąją mašinėlę 
įdėti!

Mašininkė: — Tai kas? Ar 
tamsta manai, kad Padarevs- 
kis mokėjo fortepijoną “nu- 
strajyti“? *'•

Mark- 
No vo t- bE BAIMĖS

Partinis aktyvistas bara 
vo mažiau aktyvu draugą, 
kam jis dažnai nesirodo kom
partijos susirinkimuose.

— Tikrai, turėtum ‘sarmaty
tis! barė draugas draugą, 
tamsus kaip bato aulas,
sišvietęs kaip tabako ragas. 
Net nežinai, kas buvo 
sas„ Leninas, Marcelis 
kovskis ir Vincas Kapsukas! Ir
dėlto, kad nesilankai mūsų su
sirinkimuose.

Subartasis į tai: O tu, kurs 
tuos susirinkimus lankai kiek
vieną, irgi esi tikras bato au
las! Esu tikras, kad nežinai, 
kas yra Novakas!

— Kaip tai nežinau! Palauk, 
Zenonas Novakas...

— Ne Zenonas ir ne bet koks 
Novakas, o Ignacas Novakas!

— ? (Partinis aktyvistas ne
žino).

Žiaurusis Bulgarijos komu
nistų valdžios slaptosios poli
cijos viršininkas užėjo į ihažą 
kirpyklėlę, ir paklausė kirpėjo:

— Ar pažįsti mane?
— Atsiprašau, ne, atsakė 

kirpėjas.
— Puiku! Prašau manė-nu

skusti, įsakė viršininkas.

e Moteris yrą kaip šešėlis: 
kai prie jos artiniesi—ji toįiųas; 
kai nuo jos toliniesi — ji ^ pas
kui vejasi, (Ųkrainų priežodis)

Muziko Strolios atsiminimai ■ ■■
Jau galima įsigyti muziko Juozo Strolįps knygą 
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176 puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kalia $2.00.
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JITai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga. į'

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

I

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515 
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PER ANNUM 'o PER ANNUM

PER ANNUMPER ANNUM '0 PER ANNUM

OF $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

ON AU PASSBOOK

ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

SAFETY OF
YOUR SAYINGS

INSURED
UP TO

John Pakol, Sr., Chairman of the Board

45 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

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, HL. 6060S

Ir taip, su dvasiška ir kūniš
ka nauda praleidę kalėdinių Ve
lykų dienelę, p-lei Rasai Čepai
tei puikiai vairuojant, be akci- 
dento pervažiavę Gary-East Chi-

11

i

do- 
ir

Jus 
riniu 
aukštos kokybės lietsargiai yra atsparūs 
vėjui ir turi puikią išvaizdą, 
nepriimanti medžiaga yra 100% nylo- 
ninė. Jums labai patiks nuostabaus gro
žio, neįprastos formos rankenos. Ne
naudojant, tie lietsargiai sudedami labai 
patogiam nešiojimui; vyriški dargi įde
dami Į makštį su ziperiu. Ta puiki 
vana — Įvairių spalvų medžiagos

įvairių formų rankenomis lietsargiai — 
gaunama atidarant taupymo sąskaitą su 
500 ar daugiau dolerių arba įnešant to
kias sumas prie dabartinių taupmeaų. 
Mes siūlome pasirinkti individualiai pri
taikytus taupymo planus, nešančius iki 
5% palūkanų. R dovana — viena kiek
vienai šeimai — nesiunčiama paštu ir 
baigiasi balandžio 10 <L

Prašome atvykti šiandieną!

susižavėsite šiuo specialiu pavasa- 
pasiūlymu. Tie naujas madas,

Vandens

Retai pasitaiko tokios Kalė
dos, kokios buvo šiemet per Ve
lykas. Kaip atrodė namų stogai 
baltais storais sniego patalais 
apsikloję ir kaip sniegas girgž
dėjo praeito sekmadienio rytą at
sikėlus eiti į “rarotus”, atsipra
šau į ’’prikėlimą”, pasakoti nėra 
reikalo, nes kas šį Velykų rytą 
anksčiau kėlėsi, pats ir pati ma
tė. Bet. verta papasakoti, kaip 
atrodė vėliau. Velykų dieną, po
piet, su Čepais ičvažiavus už mies 
to aplinkui Michigan© ežero pie
tinį galą, skersai Indianą iki. Mi
chigan© valstybės paežerių. At
rodė visai kaip Kalėdos, Nauji 
Metai ar “grabnyčios” kur nors 
Minnesotoj, ar šiaurės Dakotoj. 
Laukai balti, lygumos baltutė
lės, o kur krūmai ar miškeliai, 
tai sniego įbridus mažiausiai 
būtų iki kelių.

Greitkeliai buldozeriais nuva
lyti ir sniego volai pakėlėmis 
sustumti, vietomis pusnys tvo
ras ir krūmokšlius apvertusios, 
o temperatūrai per visą dieną 
nepakilus per šalimo—šilimo 
ribą, tas sniegas toks kietas ir 
skambus, kad automobilio pa- 
dangiai palietus girgžda ir traš
ka, kad ausis rėžia.

Lietuvių ir negrų vasarinė 
Union Pier, nors nuo pasaulio ne- 
beįzoliuota, nes paežerės perva
ža (Lake Shore drive) atkasta, 
bet į jokios vasarvietės kiemą 
įvažiavimo nėra.

Kadangi į Lengvino rezorto 
kiemą tik vieno automobilio vė
žės sniege teįvažiuotos ir atsi
sukus išvažiuotos, mes savo ma
šiną, atsargos dėlei, palikome 
gatvėje, d patys į didįjį svečių

3 aint 
thony 1447 South 49th Court

Ocaro, Mnols 6O450
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Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose 
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i Del kooperacijos istorijos
Lietuvos ūkio gyvenime ko- 

operetinis sąjūdis buvo įvai
riais požiūriais reikalingas ir 
yra nuvaręs gilią vagą, kurios 
pėdsakai siekia toli į praeitį ir 
dabartį bei ateitį.

Dar prieškariniais laikais 
Aušra ragino lietuvius susirū
pinti kooperatinių bendrovių 
steigimu. Tada prasidėjęs ko
operatinis sąjūdis turėjo be

—j---—r

$20.00
$11.00

$6.00
$2.00

.. $18.00
$10.00

$21.00
$11.00
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Didelė lietuvių tautos dauguma priešinasi okupantui. 
Priešinasi tokiomis priemonėmis, kokios jai yra prieina
mos. To negalima pasakyti apie nepriklausomos Lietu
vos laikais plunksną vedžioti pramokusius mūsų “inteli
gentus”. Rašytojai ir poetai, žurnalistai ir vaidintojai, — 
ne visi, bet didoka jų dalis, — Įsitraukė Į sovietų impe
rijos samdinių eiles ir dirba okupantui naudinga darba.

. . . . _ ' plagijavęs “Frank Kruką”,
Petras Cvirka jau pirmomis okupacijos dienomis knygą nepateko.

ne tik pats perbėgo rusų tarnybon, bet jis ragino ir ki
tus panašiai pasielgti. Įsiveržus rusų tankams Į Kauną,

ūkinių ir tautinių atspalvių. 
Didesniuosiuose Lietuvos mies
tuose visa prekyba buvo sveti
mųjų rankose. Per kooperati
nes vartotojų bendroves ir ki
tas ūkio reikalams skirtas 
draugijas buvo užsimota Įsiga
lėti miestuose ir imtis ten steig
ti sutelktines vartotojų bend
roves. Ano meto carinės Rusi
jos valdžia Lietuvoje nebu-

Naujai išleista knyga apie Cvirką yra sudėtinis 
daugelio žmonių darbas. Medžiaga knygai pradėta rink
ti prieš 20 metų, tuojau po autoriaus mirties. “Atsimi
nimus apie Petrą Cvirką” redagavo patys įtakingiausieji 
sovietinės propagandos šulai: Juozas Baltušis, Antanas j & j 
Venclova ir V. Galinis. Technikinį redagavimo darbą at
liko A. Mickienė, kitų žmonių padedama. Apie Cvirką 
priverstas rašyti kiekvienas žmogus, kuris turėjo progos 
Cvirką pažinti ir galėjo ką nors naudingo ir gražaus 
apie ji pasakyti. Užrašytas Klangių kaimo J. Veverskio 
pasakojimas apie 2 metų Cvirkučio pastangas nuskan
dinti kačiukus ir Įdėtas L. Vilkomirskio, tuo pačiu metu 
buvusio ligoninėje, paskutinių Cvirkos gyvenimo dienų 
aprašymas ir mirtis. Visi rašo apie Cvirką, bet knygon 
sudėta tikrai specialiai atrinkta teigiama medžiaga. 
Knygoje yra virš 120 žmonių atsiminimų ištraukos. Dr. 
Algirdas Margeris parašė, kaip Petras Cvirka pačiu
pęs jo Lietuvon persiųstą rankraštį, ir labai gražiai nu- 

bet Margerio raštas Į šią

m ui bus ateinančiu metu • v
ioje galutinai spaudai

vo palanki lietuvių bet ku-Į 
rimu judėjimui ir priekabinga, Į 
ypač kooperatyvų atsiradi
mams. Bet tarp Lietuvos gy
ventojų būta tiek ryžtingumo i 
ir sumanumo, kad vistik koo
peratinio prasidėjusio sųjū-l 
džio Rusijos caro valdinin
kams nepasisekė užgniaužti.

Lietuvos nepriklausomybės 
metais didesniu užsispyrimu ir 
pasiryžimu kooperatinis sąjū
dis plačiai išsivystė ir iš šalies 
ūkio gyvenime užėmė žymius 
barus.

štai pieno ūkyje gamyba ir 
prekyba išimtinai buvo koope
ratinių bendrovių tvarkoma.

Visa Lietuva buvo nusėta 
vartotojų bendrovėmis, o gre-

_ su geru pasisekimu tar
po smulkaus kredito draugijos.

Tada Lietuvoje veikė 310 
kredito bendrovių su 117, 312 
nariais. Jų balansas siekė per 
72 milijonus litų. Krašte viso 
pieninių buvo 186, pieno sta
tytojų — 90,000. Už pristatytą 
pieną per metus ūkininkija 
gaudavo virš 44 milijonų litų. 
Vartotojų bendrovių buvo 185, 
su 25 tūkstančiais narių. Jų 
metinė apyvarta viršijo 114 
milijonų litų. Jei per metus 
Lietuvos gaminių svetur buvo 
parduodama už 233 milijonus 
litų, tai iš tos sumos už užsie
nin išvežamas prekes arti šim
to milijonų litų teka koopera
tiniam sąjūdžiui.

Iš čia seka, kad Lietuvos 
ūkio gyvenime kooperatinis 
sąjūdis buvo reikšmingas ir 
politine visuomenine prasme 
buvo svarus, nes kooperatinis 
sąjūdis tvarkėsi demokratijos

. Lietuvos piliečiai 
buvo subrendę savo šalį tvar
kyti sutelktinėmis pajėgomis, 
tai yra demokratiškai, nors 
praktiškai buvo kiek kitaip.

Štai kodėl gyveną dabar už
sieniuose žymesnieji koopera
tininkai, priešakyje su J. GJem- 
ža, sumetė išleisti Lietuvos ko
operatinio sąjūdžio istoriją. 
Tuo tikslu anais metais buvo 
atvykęs iš V. Vokietijos i JAV 
J. Glemža susižinoti su koope
ratininkais del tokio veikalo 
išleidimo. Gavo pilną pritari
mą ir pasižadėjimą patalkinin
kauti savo raštais. Deja, J. 
Glemža skundžiasi, kad ne vi
si kooperatininkai savo paža
dus iki šiol tesėjo. Todėl veika
lo išleidimas jau vienerius me
tus užtruko, bet jis išeis.

Galutinį Lietuvos kooperati
nio judėjimo istorijos sureda- 
gavimą apsiėmė Dr. B. 
lys, 6450 Memorial Ave., 
roit, Mich. 4828.

Tikimasi ir laukiama, 
gauta medžiaga veikalo
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Nors maisto per
metų n e pasigam in

Neseniai Maskvoje jv 
me kolchozininkų kongrese, ku- J 
riame buvo padiktuoti ir įparei-

Lietuvoje šiuo metu ir 
1 skardus šūkis: daugiau pla> 

vartojimo prekių. “Tiesa” 
(vas. 24) džiaugiasi, kad par- 

goti kolektyvinio ūkio vedimo I duotuvių lentynose pasirodo rei- 
nuostatai, pats Brežnevas per [baling- žmonėms gaminiai ir 

kad vis daugiau parduodama 
liaudies meistrų dirbinių — a 
gintaro, molio, metalo, plast
masės, tekstilės. Taip pat džiū
gaujama, kad “puikų šaldytu
vą” gaminanti Maskvoje vei
kianti Lichačiovo automobilių 
gamykla.

Tačiau, jei prekių — daugiau, 
tai su kokybe — vis blogai. Da
bar, teigiama, okup. Lietuvoje 
turima 40 gaminių, kuriems 
“atestacinė komisija” suteikusi 
kokybės ženklą. Ir vis dėlto... 
kaip dejuoja partijos organas, 
pirkėjai “iki šiol pagrįstai skun
džiasi mūsų fabrikuose paga
minta avalyne, kai kuriais na
mų apyvokoje naudojamais daik
tais”. Brokas ir brokas... Dėl 
ypač avalynės menkos kokybės 
okup. Lietuvos spauda kėlė ne
pasitenkinimą ne tik šiais me
tais ar pernai, bet dar ir prieš 
dešimtmetį. (E)

keletą valandų giedojo himnui 
begirdamas žemės ūkio sukol- 
chozinimą, kurį “laimingai” at
siekęs Stalinas, nors, žinoma, 
Brežnevas nepaminėjo, kad Sta
linas valstiečius bekolchozinda- 
mas išžudė 10 milijonų žmonių, 
šį kruviną žemės darbo žmonių 
pavergimą Maskvos komunistai 
būtinai primeta visur, kur tik 
jiems pavyksta užkarti komu
nizmo jungą. Vėliausias pavyz
dys bus šiandien dvigubai pa
jungtoji Čekoslovakija.

Ūkio sukolchozinimą ir žemie
čių baudžiauninkais pavertimą 
Brežnevas pavadino “didele is
torine pergale”, nors pripažino, 
kad įvykstų ir daug kolektyvi
nio ūkio paklaidų. Užtat antra
sis auksaburnis tiekimo minis- 
teris Polianskis ne tik nerado 
paklaidų, bet kolchozus persta
tė tokia “kolosaline patraukia
mąja jėga pasaulio darbininkam 
kituose kraštuose”, kad tie esą 
trokšte trokšta ir savo kraštuose 
įvesti sovietinius kolchozus! Dėl 
to, pasakė Polianskis, visuose 
kraštuose, kur komunistai yra 
valdžioje, jie visur privalo sek
ti sovietų Rusijos kolchozų sis
temos pavyzdžiu.

Tuo tarpu sovietijoje pabuvę 
turistai grįžta stebėdamiesi Le
ningrade ir Maskvoje matę ilgas 
žmonių uodegas, stovinčias prie 
maisto krautuvių. Kelionių agen
tūros apie tai tyli, kad Ihturis- 
tas biznio neatimtų; panašiai už
sienių spaudos reporteriai — 
vieni apsiprato, kiti tyli nenorė
dami būti ištremtais. 'Bet kad 
po 53 metų sovietų sistemos, 25 
metų po antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos ir 15 metų po Stalino 
nuvertimo vis dar žmonės turi 
valandomis maisto eilėse laukti 
ir jo negauti, ir kad Sovietija 
vis dar turi iš JAV, Kanados ir 
Australijos kviečių pirktis, ta
tai nebėra paslaptis nei sovieti
nei kitų kraštų komunistams. Tą 
ir pats Brežnevas pripažino pa
sakydamas, kad yra trūkumų 
maisto produktų pramonėje ir 
už tai kaltindamas klaidas, da
romas “viršūnėse”, o “Pravda” 
net pirštu į kaltininkus parodė 
— tai patys ministerial!

Gali Brežnevas girtis Stalino

Tuo tarpu apie Petrą Cvirką labai plačiai rašo pir
masis kompartijos sekretorius A. Sniečkus. Jis gynė 

zo suruoštas par- 
nimą, o dabar 

aiškina, kaip tas senas Cvirkos partijos bilietas “buvo 
rastas” Į rytus nuo Panevėžio esančiame sename ir ap- 

> “išaiškino”, kad Cvir-

Cvirką Lietuvos Rašytojų Drau- Cvirką karo metu, kai Rusijoje jam buv~ .
. > 0 Sniečkus su Guzeyičium jam teismas už partijos bilieto sunaikini

kyti. Jeigu neskaityti Antano Venclovos ir Liudo Giros,
tai tais laikais Petras Cvirka rusams buvo naudingiau- tusiame* tdešbutyj e? Sniečkus

gijos pirmininko kėdėn, <
jau Įsakinėjo, kas kam pasakyti ir kuri i koki darbą Įkin-

sias žmogus. Okupantas, atsilygindamas, 
gas Cvirkai į lietuviško Parnaso aukštybes Keiu. j kompartijos bilietą pametęs. Kažkokiu paslaptingu

Lietuvoje surinkti ir išleisti Petro Cvirkos raštai ir būdu tas partijos bilietas “Įlindęs” Į šiaudini čiužinį ir ten 
sudarytas muziejus. Maskvoje Cvirkos raštai verčiami i pragulėjęs, kol Sniečkaus agentai vėl ji suradę. Cvirka 
rusų kalbą ir Įsakoma versti juos Į kitas rusų pavergtų į teisme aiškinęsis, kad partijos bilietas jam iškritęs iš 
tautų kalbas. Lietuvoje leidžiamos knygos apie neilgai! kišenės... 
gyvenusį, bet rusams labai daug pasitarnavusį rašytoją, tyje ir 
Prieš kelis metus buvo išleista “Knyga apie Petrą Cvir-j nepastebėjo. Ten miegojo rusai ir lietuvia 
ką”, o šių metų kovo mėnesį išleisti “Atsiminimai apie latviai, 
Petrą Cvirką”. Okupantas kelia rašytoją Cvirką ant ša- bilietas išsilaikė 
kių, bet jam nesiseka. Iškeltas Cvirka labai greitai išsi-f buvo rasta 
kvėpia, jaunimo netraukia, sekti niekas jo nesiryžta. --•--j---------

Arčiau Cvirką pastudijavusieji lietuviai pripažįsta, 
kad jis turėjo lengvą plunksną, bet kiekvienam aišku, 
kad jis taip pat turėjo lengvą galvą. Jis turėjo lankstų 
liežuvį, bet jo nugarkaulis buvo dar lankstesnis. Jis ga
lėjo pasakyti vieną dalyką, o daryti visai ką kita. Jis 
galėjo kviesti lietuvius rūpintis Lietuvos ir lietuvių tau- tiją. 
tos reikalais, bet tuo pačiu metu galėjo tarnauti rusams. Staniulio ir L. Vinickio pasakojimas, kad Cvirka dar 
Jis galėjo nemokamai gyventi liberalų užlaikomam moklei- prieš invaziją parsinešdavęs Į kaimą komunistinės lite

ratūros ir davinėjęs jiems partinius patarimus. J. Vaiš
noras tvirtina, kad Cvirkai gyvenant Kauno mokinių 
bendrabutyje idėjiniai Cvirkos priešai-vadindavo jį bol
ševiku, Tai, žinoma, joks Įrodymas..

Okupantas Cvirką nori padaryti pavyzdžiu jauni
mui, bet jam nesiseka.

i .. i - ----------------- ? — diJJUUlb IV i

suaare sąiy-- bėgdamas iš Lietuvos, tame viešbutyje nakvojęs ir pagrindais, kelti. -----

u T,

nęsis, kad. partijos bilietas jam iškritęs iš 
Šimtai žmonių gulėjo tame pačiame viešbu- 

ant to paties šaiudinio čiužinėlio, bet niekas jo 
vokiečiai ir 

čekistai ir geštapininkai, bet Cvirkos partijos 
virš 20 metų. Sniečkus aiškina, kad jis 

is šiaudiniame čiužinyje, bet jis neapskaičiavo 
šiaudų patvarumo. Per 20 metų šiaudai ne tik Į akseli tu
rėjo sutrupėti, bet jie turėjo virsti dulkėmis. Tai parodo, 
ant kokių čiužinių keleiviai turėjo miegoti komunisti
niuose viešbučiuose.

Be to, knygoje Sniečkus Įrodinėja, kad Cvirka bu
vo komunistas pirma, negu 1940 m. jis Įstojo Į kompar- 

Svarbiausias tokiam tvirtinimui Įrodymas yra K.

Savo naminę vaistu spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai u> 
taikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkūtes ir išmazgoti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu ktaidy, nes vaistu su
maišymas gali būti fatališkas, patik
rinti, kokią vaistą trūksta ir juos pa
pildyti kad būtum bet kokiam neti
kėtumui oasirucšes.

viams šelpti bedrab.utyje, bet tuo pačiu metu galėjo nie
kinti liberalus. Jis galėjo kviesti kitus Į kovą prieš Įsiver
žusius nacius, bet pats galėjo išvažiuoti Į Kaukazą. Jis 
galėjo kitus raginti stoti Į kompartiją, o pats pirmą pa
vojaus dieną, čekistams vos nusišalinus, sunaikino parti
ni savo bilietą.

Bub-
Det-

kad 
išlei-

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONES: DARBININ- 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO
NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
RAŠTUS.

PRANYS ALŠĖNAS

Pasiekęs reikiamų gatvę ir numeri, 
Stanley pastebėjo moterį kieme baltinius 
džiaustant. Moteris buvo atsisukus į jį. 
Neabejotinai jos veidas ir ji pati — rodžiu
si užsienietiško tipo moterį — ne vietinę. 
Jam rodėsi, kad tai ir yra ta pati moteris, 
atsakiusi telefonu ir nesileidusi į jokias 
platesnes kalbas, tik pabrėžusi: “No Man
at home”...

Stanley nenorėjo susitikti su šia moteri
mi. Jis nepanorėjo žinoti kas ji yra, paga
liau, jis nenorėjo prileisti, kad ji esanti 
toji žmogysta, kuria jis tikėjo ją esant. Jis 
pasuko šaligatviu tolyn. Apėjus apie blo
ką ir atsiradus vėl toj pačioj vietoj — mo
teries kieme jau nebebuvo. Ji buvo din
gusi, bet buvo dingusi ir jo kantrybė...

Nervingai jis paspaudė durų skambuti. 
Jos greitai atsidarė ir tarpduryje pasirodė 
jauno ir aukšto ūgio žmogaus figūra.

— Jos nėra namuose ir nežinau kada 
bus. — atraportavo jaunas vyras, tarytum 
Įprastini raportą, be to, dar klausiamai 
pridurdamas:

— Kas jūs esate ir ko norite iš jos? Tuo
jau pat pridūrė sudiev ir užtrenkė duris.

— Jaunasis žmogau. — murmtelėjo 
Stanley. — Jūs kada nors gailėsitės taip 
besielgiąs su žmogum. ..

— Ir kas čia galėtų būti? — klausiamai 
pagalvojo sau Stanley. — Kur nesikreipi ir

ko neklausi — telefonu ar asmeniškai — 
■ atsakymas vis tas pats ir vis neigiamas...

Taip prabėgo keletas dienų. Jokio žen
klo ir jokios žinios iš jos — iš Mary, kurią 
Stanley jautęsis taip labai mylįs. Ir kas 
beliko daryti? Jis pradėjo rašyti jai ir 
siųsti laišką po laiško, nors negaudamas.

i bent pakol kas, jokio atsakymo.
Išsiuntęs kiekvieną laišką, Stanley gul

davos į lovų ir, atvertomis akimis, ilgai, o 
Į ilgai žiūrėdamas į lubas, tarytum stengda

masis ten išskaityti savo ateitį ir atspėti tos 
keistos meilės finalų.

Pagaliau jis vėl nuvyko šokių salėn. 
Ten rado pranešimėlį, rašytų jos ranka. 
Laiškelio rašysena, o dar labiau jo turinys 
sukrėtė Stanley. Ten buvo pažymėta, jog 

i ji norėtų susitikti jį prie naujosios miesto 
rotušės kitą dieną — vidurnaktį. Be to, ji 
prašanti neberašyti jai namų adresu...

Kada jiedu susitiko rytojaus naktį, 
Stanley kišenėje turėjo vos 3 dolerius. Jos 
pasisveikinimas buvo korektiškas ir trum
pas. Nieko ji neminėjo apie lankymąsi 
jų namuose arba apie laiškus, dovanas — 

i gėles.
Po trumpo pasisveikinimo ji paklausė, 

į kur Stanley norėtu eiti. Jis gi neturėjo 
menkiausio plano.kur eiti ir kų veikti. Ta
da Mary ėmėsi iniciatyvos:

— Tad važiuokime į Jimmy Kelly ta- 
i verną. — tarė ji, imdama Stanley už pa 

rankės ir tempdama netoliese stovinčio 
i laksi link.

Taksi juos pristatė vieton labai greitai, 
nes buvo netoli. Užmokėti reikėjo tik pus
antro dolerio. Jie ten valgė, gėrė ir šoko

iki ankstyvo rvto. Vienok Stanley — nie
ko daugiau nesužinojo apie Mary: kas ji 
yra, koks jos realusis gyvenimas, kokia 
jos praeitis ar ateitis — visiškai nieko__

Kada mokesčio sąskaita buvo pristaty
ta, Stanley, bemaž, norėjo būti ne gyvas, 
bet miręs. O kišenėj — tik... apie pusant
ro dolerio.

Kai jis prisipažino Mary, jog teturįs 
tiek mažai pinigų, ji pasiūlė parašyti čekį, 
užtikrindama jį, kad čekis, jai davus 
patvirtinimo žodi, būsiąs priimtas be jo
kių abejonių.

Betgi, deja, ir į tai Stanley paaiškino, 
jog jis neturįs jokių pinigų banke, jokios 
sąskaitos ten ir jokios banko .knygutės, 
pragyvenąs tik iš gaunamos algos, o san
taupų — jokių... »

Taigi, buvo pasakyta visa tiesa. Padė
tis — kebli vienam ir kitam. Vienok Stan
ley galvon atėjo išganinga mintis. Jis ta
vernoje pasuko telefono būdelės link. Išsi
šaukė centrinę pašto — telegrafo Įstaigų ir 
labai gražiai paprašė naktinės pamainos 
menadžerj, kuris buvo neblogas jo drau
gas, pasiųsti pas jį pasiuntinį su penkias- 
dešimčia dolerių. Jis ant greitųjų išaiški
no padėtį ir pasižadėjo labai greitai pini
gus grąžinti.

Pasirodė, jog ir pasiuntinys buvo geras 
Stanley draugas. Tai buvo senasis įstaigos 
Creightonas, kadaise buvęs protestantų 
kunigas. Jis buvęs labai nustebintas, ras
damas Stanley tavernoj ir dar — tokiu vė
lyvu laiku. Kada Stanley buvo bepasira- 
šųs pakvitavimų už gautus pinigus, senio

kas, labai žemu balsu, paklausė ar jis yra 
tikras, kad jau 50 dolerių užteksią.

— Jeigu dar reikalinga, galėčiau jums 
paskolinti iš savo kišenės. Man būtų malo
nu padėti jums bėdoj... — paaiškino jis.

— Kiek dar galėtumėt? — užklausė' 
Stanley.

— Galėčiau jums paskolinti dar dvide
šimt penkis, — pridūrė senis.

Buvo paimti 25 doleriai ir nuoširdžiai 
padėkota pasiuntiniui, išgelbėjusiam jį iš 
nemalonios padėties.

Buvo užmokėta sąskaita, duotas apy— 
riebis “tipsas” vaiteriui, paspausta ranka 
menadžeriui, jo padėjėjui, apdalinta ma
žesniais “tipsais” skrybėlę priėmusi “hat 
check” mergaitė, durininkas, pagaliau, 
apdovanotas ir pirmasis lauke sutiktas ei-; 
getaujantis “buomas”, kuris, be abejonės, 
maldavo keliasdešimt centų 'denatūrato 
bonkai.

Jie sėdosi i taksi. Taksistui buvo nuro
dyti tik priemiesčiai ir provizoriniai gat-‘ 
vių pavadinimai. Rytuose jau aušo anks
tyvas rytas. Stanley pastebėjo, kad pas
kui juos — vis seka policijos mašina.

— Matai, kažkas mus persekioja, -—at
kreipė mylimosios dėmesį Stanley. Mary 
labai susijaudino ir ėmė davinėti nurody-- 
mus taksistui:

— Greičiau, greičiau, prašau! Suk ta,; 
suk ana kryptimi...

Stanley paėmė jos rankų ir paspaudė 
draugiškai. Ji ištraukė jų, tarytum norė
dama pasakyti: “Tu nieko nežinau.. ”

Nebuvo laiko jokiems klausimams.

Bet Stanley suprato, jog jie — pavoju
je. Jo galvon šovė mintis: “Ji — papil
džiusi kokį nors’kriminalų. Ji mane mig
do kažkokiais melais ir supa ’meilės vora
tinkliais”. ..

Jam ir dar šovusi mintis, ~jog jis — 
Įsimylėjęs neaprėpiamų “monsterį”, jog jo 
didžiųjų meilę — supanti kažkokia didi 
paslaptis. Jam norėjosi šokti iš taksi ir 
dumti ten, kur akys mato, kur kojos ne
ša. ..

Pagaliau, jis pajutęs još Tankų, spau
džiančių jojo. Jos veidas — buvęs vėl ra
mus, atsigavęs ir visišku gražiu pražydęs. 
Akys plačiai atvertos, blizgančios ir tary
tum rodyte rodančiosios nekaltumų.

— Jie pradingo, — ji tepasakė. — Da
bar jau tvarkoj...

— Mary, Mary, kur mes pradėjorrfe ir 
kur tu mane vedi? — pagalvojo Stanley. — 
Aš tavęs, netgi, imu bijoti, bet, kartu, — 
ir myliu tave visu kūnu ir visa siela. Tarp 
mūsų nėra galutinio susipratimo ir 'aš jau
čiu žemę slenkant iš po kojų...

Vairuotojas sustabdė mhŠiną. Ji pasa- 
kė jam dar truputį pavažiuoti. Jis taip ir 
padarė. Stanley su Mary išlipo iš mašinos.

—Aš paskambinsiu jums rytoj, — pa
sakė Mary ir toliau — jam į ausį pašnibž
dėjo:

— Aš pradedu įsimylėti Į svetimiausių ir 
keisčiausią žmogų šioje žemėje. Jūs gąsdi
nate mane, bet kartu — esate ir toks ma
lonus, artimas. Tikėk manim visada aš 
myliu ir mylėsiu jus visada.-..

(Bus daugiau)
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2858 W» 63rd STREET
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Rsmd* telef** Al brook 5-5076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. rytoj 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta. I 
Ligonius pprnma tik susitarus.

Rez tol. 239-4683

OR. k. g. balukas 
akušerija ir moterų ligos 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical BuiMma). Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimu 

Jei neatsiuepia. skambinti 374-0012

DR. S. BIEZ1S
r.lef,: Pitaspect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL: kas dieną po pietų 1-3; vak, 7-8 
tiktai antradieniais ir p^nktadianiaig 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

Reti 3241 WEST 66th PLACE 
Phono: REpublic 7-7868

DRAUGIJŲ 1970 M. VALDYBOS

—— Adeline Gedvile, 3352 So. Lowe I 
Ave. j Nutarimų, r&št. —-- Estelk | 
McNamee, 6151 So. Spaulding, tel. 
4344936* Finansų r&Št. Anna | 
Guss, 912 West 32nd. Places Kasos* 
Globėja — Stella Zigmont, 930 W. I 
35th. Pl.; Kasininkė — Rožė Didi-. 
galvienė, 3806 So. Union Ave., tel. | 
YA 7-8660; šeimininkė — Adella j 
Cubrinskienė. 3227 So. Emerald I 
Ave. — Susirinkimai įvyksta pirmą! 
sekmadienį kiekvieno mėnesio Lie-Į 
tuvių Auditorijos mažojoj salėj, 
3133 So. Halsted Street 1 vai. po 
Pietų.__________________________

LIETUVIŲ BRIGHTON PARKO MO
TERŲ KLUBO 1970 METŲ VALDY
BA: Pirmininkė — Mary Naberieza, 

5723 So. Richmond St., telefonas 
PR 8-5817; Vieepirm. — Julia Sa- 
causkas, 7222 So. Richmond Street, 
tel. HE 4-7174; Nutarimų rast. — 
Estella McNamee, 6151 So. Spaul
ding, tel. 4344936; Finansų rašt 
— Bernice Žemgalis, 2535 W. 42nd 
Place, tel VI 7-2879; Kasos globėja

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

j’irmacL, ketvirtad. nuo l-f-4 ir 7—9, 
antraa.; penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šesiad. tiktai susitarus.
.......................... ............................r— —............      —

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. C1ARA 
2/uy W. 5ist STREET 

TeL: GR 6-2400
7aL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
—4, 7—9, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad. 10—2 vai.

Rez GI 8-0873

DR. W. M. EIS1N - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ Llo»OS 

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

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

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

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

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

2850 West 63rd St., Chicago, ill. 6(^29 
Telef.: PRospect 6-5084

MOVING
Apdraustas per kraustymai 

iš įvairių atstump.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
Tel.: F Rentier 6-1882

veagenaiias^ene, 40U0 So. Tainan į 
Ave., tel. VI /*6743; Koresponden-; 
te .iibieLa McNamee, bl5X So. į 
Spaulding, tek 4344936. — Susina-! 
kūnai įvyota pirmą mėnesio ket- j 
vutadieių Vengeiiauskienes salėje,) 

So. Ta i man Avė. 8 vaL vak. j 
ERŽVILKO KLUBO VALDYBA 1970 Į 
METAMS: Pirmininką* — Benedik-f 

tas Jurėnas, 4720 So. Hamlin Ave., į 
tel. LA 3-8^7; Vicepirmininkas —i 
Antanas J ūsas, 2247 So. Oakley I 
Ave., tel. &27-89^; Nutarimų rast.! 
— Estella McNamee, 6151 So. Spaul-* 
ding, telef. 434493b; finansų rast* 
— Bernice žemgalis, 2535 W. 42nd 
Stn tel. 847-2879; Iždininkė — He
len Vengeliauskienė, 4500 So. Tai
man Ave., tel. VI 7-6743; Korespon
dentas — Antanas J ūsas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą trečiadienį 8 vai. vak. Ven- 
geliauskienes saieje, 4500 So. Tal- 
man Ave^ Chicago, Ill. 60632.

9-to VARDO LIETUVIŲ DEMOKRA 
TŲ KLUBO VALDYBA 19/0 ME
TAMS: Pirmininkas — Juozas Skei

vys 6601 So. Artesian Ave., telef. 
PR 8-6536; Vieepirm, — Alfonce 
Spiečius, 51 W. Iu3 St., teleionas 
W A 8-5487; Vieepirm. — Bessie Su- 
cilla, 741 W. 123 St., tel. PU 545990; 
Ein. sekt. — Kazys Rubinas, 10753 
So. Perry, telef. PU 5-8889; Prot. 
sekret — Anna Labžentis, 10826 S. 
Wabash; Kasininkas — Krank Puo
džiukas, 10822 So. Wabash, telef. 
CO 4-z^67; Kasos glob. — Vaiter 
Stulpinas, 112^2 So. Indiana, tetek 
PU 5-0754; Kasos glob. — Kazys 
Girinis, 1U850 So. Edbrooke, tel. 
IN 8-1247; Trustistas — Michaelį 
Rutkauskas, 10513 So. Wabash, tek 
PU 5-8486; Trusustas — John Alijo
šius, 1073U S. Forest, tek CO 4-5728; 
Kiuoo koresp. — Juozas Skeivys, 
6601 So. Artesian, teiei, PR 8-6536. 
— Klubo susirinkimai būna kiek
vieno menesio trečią ketvirtadienį, 
7 vak vak. parapijos svetainėj, 108 
St ir So. State Sk

žcmguliaS, Vv . 42nd 8L,! 
t<L 84/^879; Kontroles r&št. — Jo-į 
sephjLne Mgsilionls, 4636 So. Ke<i~ j 
ting Avb., tol. 585-5611; K&sos glo-į 
bėjas — Joseph Mikšis, 7251 So. | 
Francisco Ave., teL 778-1740; Kasi-į 
ninkas — John Didžgalvis, 3808 So. 
Union Ave^ tel. 927-8660; Maršalka
— Paul MasRiozus, 4636 So. Kea
ting Ave., tel. 5855611; Korespon
dentas — EstelL* M.cNamee, 6151 
So. Spaulding Ave., tel. 434-4936.
— Susirinkimai įvyksta kas kiek
vieno mėnesio trečią sekmadienį 
1 vaL po pietų Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd SL Nariai yra 
priimami nuo 16 iki 55 metų.

•New* Yorke yra grožio sa- 
LonaS/ kur ne/jeišvaioniai suvel
tas galvas pakeičia naujomis.

Susirinkimų ir parengimų

PRANEŠIMAI

— Eržvilko Draugiško Klubo susi
rinkimas įvyks trečiadienį, balandžio 
mėn. 1 dieną 8 vai. vak. Vengeliaus- 
kienės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Yra daug svarbių reikalų aptarti. Na
riai prašomi gausiai atsilankyti. Po 
susirinkimo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt.

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 
patyrė 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

GEEININK AS
(PUTRAMENTA8)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, aatka 

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY JL METRO (PUTRAMEMTAS)
5525 So. Harlem Aya. 5B6-122S

LIETUVIŲ ŽAGARĖS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas

— Paul Masilionio, 4636 So. Keating 
Ave., teL 5855611; Vieepirm. — 
John Didžgalvis, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-^60; Nutarimu rašt. 
— Joseph Keturakis, 4436 So. Cali
fornia Ave., tel. 523-2553; Finansų 
rašt. •— Herman Dama, 4536 So. 
California Ave., tel. 847-2774; Kon
trolės rašt. — Rožė Didžgalvienė, 
3808 So. Union Ave., tel. 927-8660; 
Iždininkė — Adella Šankus, 2520 
WT. 68 St., teL 476-6399; Korespon
dentas — Antanas J ūsas, 2247 So. 
Oakley Ave., tel. 927-8989. — Klubo 
susirinkimai įvyksta kiekvieno mė
nesio ketvirtą sekmadienį 1 vai. po 
pietų Hollywood svetainėj, 2417 W. 
43rd St. Nariai priimami nuo 16 
iki 50 metų.

— Chicagos Lietu* t y Brighton Par* 
ko Moterp Klubo susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, balandžio mėn. 2 dieną 
8 vai. vak. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Nares prašo
me atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. Bus pranešimas apie 
buvusį Bunco pobūvį. Po susirinki
mo bus vaišės.

E. McNamee, nut. rašt

— Upytės Draugiško Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, ba
landžio 3 dieną, 8:00 vai. vak. Venge
liauskienės salėje, 4500 So. Talman 
Avė. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, nes turėsime daug svarbių rei
kalų aptarti. Po susirinkimo bus 
vaišes. A. Kalys, rašt

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

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

I.. .... . I III 'l'."TTHI-S '■ I ,r.11TMXM|aMB8l ■ Tll-T.“

Tel. ofiso: PR 8-7773; rez.: PR 5-4732

' DR. A. MACIŪNAS
C H I R U R G A -S r 
Priima tik susitarus. \

. ^Valandos: pirmad., ketvirtai,*.--5—8, 
antrad/'2-^.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRiSTAS 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, UI. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. i. 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 PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA lietuviškai
261S W. 71št St. — Tel. 737-514?
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTiS 
INKSTU, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

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

P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO V AL.: 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 telefe HEmlock 4-2123 
Rezid. tefefu Gfbson 8-6195 

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

fr - .......................

______________ 1
I AM-FM RADIJŲ . į 
! KAINOS PRASIDEDA NUO į 

$1500
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. AL

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

Vakaruškos:; Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO? ILL. 60629

jss-Twas atf?

ŠIĄ VASARĄ TRYS.

E K S K U R SI JOS

I LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
A3IERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

Litter doesn’t throw 
itself away: litter 
doesn't just happen. 
People cause it-and 
only people can prevent 
it “People’ means you. 
Keep America Beautiful

CHICAG0S LIETUVIŲ SLWALKIE- 
C1Ų DRAUGUOS VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirmininkas — Leonas Vasi- 

hevas, 7U20 So. Rockwell St., telef. 
KE 7-5528; Vieepirm. — Jonas Jo
nikas, 7u58 So. Fainield Ave., teL 
RE 7-0017; Nutarimų raštininkė — 
Eugenija Strungys, 4253 So. Camp- 
ben Ave., tel. CL 4-3828; Finansų 
rašt. — Kazys Ulevičius, 7523 W. 
62 PL, telef. 458-8870; Kasos globė
ja ir korespondentė — Ona Švir- 
miekas, 66U1 So. Whippie, telef. 
434-0290; Kasininkas — Antanas 
Gintneris, 3221 W. 61 St. — Susi
rinkimai įvyksta kiekvieno mėnesio 
ketvirtą trečiadienį 8 vai. vak. Bol
lywood Inn svetainėj, 2417 West 
43rd Street.

ŽEMAIČIŲ KULTŪROS KLUBO VAL
DYBA 1970 METAMS: Pirmininkas 

Joseph Skeivys, 6601 So. Artesian 
Ave., teL 778-6536: Vieepirm. — Jo
seph Balicas, 4047 So. Maplewood, 
teL 847-4094; Nutarimų rašt. — 
Rožė Didžgalvienė, 3808 So. Union 
Ave., teL 927-8660; Finansų rašt. 
— Bernice Žemgulis, 2535 W. 42nd 
St, teL 847-2879; Iždo globėjas — 
Dan Lukas, 7339 So. Talman, tel. 
434-5126; Kasininkas — John Didz- 
galvis, 3808 So. Union Ave., tel. 
927-8660; Maršalka — Julius Kli
mas, 5602 So. Nordica Ave., teL 
586-1592; Korespondentas — Joseph 
Skeivys, 6601 So. Artesian Ave., tel. 
778-6536. — . Susirinkimai Įvyksta 
kiekvieno mėnesio trečią trečiadie
nį 7:30 vai. vakare. Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43 rd St. Nariai pri
imami nuo 16 iki 58 metų.

— Tampos Lietuviu Klubo mėnesi
nis susirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 4 dieną 2 vai. p. p. East Point 
Civic Klubo salėje. Bus svarbių nu
tarimų. Visi nariai prašomi atsilan
kyti.

St. Kulienė, sekt.

KONSTANCIJA KUCHINS

(KUČINSKAS)

Gyv. 102 W. 103 PI

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE. FUNERAL 
12533 W. 71st Street 
tv C* Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

HOME

-

KRAKIŠKIŲ DRAUGIŠKO KLUBO 
VALDYBA 1970 METAMS: Pirmi

ninkas — Motiejus Strumskis, 5920 
So. Maplewood, telef. PR 6-0716; 
Vieepirm. — Janina Bartkus, 6919 
So. Artesian Ave.^ tel. 476-0686; 
Nutarimų rašt. — Eugenija .Strun
gys, 4253 So. Campbell Ave., telef. 
CL 4-3828; Finansų rašt. — Rose 
Platkauskas, 4019 So. Rockwell St., 
telef. LA 3-0833; Kasininkas — 
Bronius Bartkus, 6919 So. Artesian 
Ave., telef. 4764^86. — Susirinki
mai įvyksta kas antro mėnesio pir
mą-sekmadienį 2 vaL po pietų Club 
Maplewood svetainėj, 4256 So. Ma
plewood Ave.

ČIKAGOS LIETUVIŲ KĘSTUČIO PA- 
ŠALPOS KLUBO VALDYBA 1970- 
METAMA Pirmininkas — Julia Po

cius, 7313 So. Maplewood Ave.; 
Vieepirm. — Jonas Šulcą, 3933 So. 
Rockwell St; Sekretorius — Mečys 
Krasauskas, 2633 W. Montgomery 
Ave.; Iždininkas — Bruno Klemka, 
10040 So. Kilpatrick Ave., Oak 
Lawn; Finansų rašt. — Leonas Gi- 
niotis, 2222 W. 24th St., telefonas 
376-3980. — Klubo susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmą mėnesio 
sekmadienį 1 vai. p. p. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Viso- 

v kiais pašalpų reikalais prašoma
kreiptis i finansų rast. Leoną Gi- 
niotį, virs nurodytu adresu.

SENOJO BRITANIJOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA 1970 METAMS:

Pirmininkas — Pranas Rumšą, 4359 
So. Maplewood Ave., tel. VI 7-2149; 
Iždininkas — Kazys Rožanskas, 3605 
W. 71st St, tel. 582-9627; Sekreto
rius— Juozas Kiburas, 4603 So. 
Talman Avė., tel. BI 7-4261; Val- 
dybos nariai — Kazys Valentinas, 
4504 So. Washtenaw Ave., telef. 
847-1679; Stasė Krasauskienė, 4602 
S. California Ave., tel. VI 7-3748; 
Revizijos komisija — Algirdas Pu
žauskas, 4404 So. Rockwell St, Sta
sys Matulis. 4335 So. Maplewood 
Ave., tel. VI 7^0577, Bronius Paliu
lis, 2426 W. 45th PL, tel. 847-2469.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGUOS 
APŠVIETA VALDYBA 1970 ME
TAMS: Pirm. — Stella Kaulakis, 3247

So. Emerald Ave., tel. 225-3016; Vi- 
cepirm. — Aldona Olis, 3439 W. 
73 St, tel. 925-9546; Nutarimų rašt. 
— Rožė Didžgalvienė, 3808 So. 
Union Avė., tel. 927-8660; Finansų 
rašt. — Joanna Zelvis, 3251 So. 
Green St.„ tel. 842-7838; Iždo glo
bėja — Anna Guss, 912 W. 32 PL, 
teL 927-3891; Iždininkė — Anasta
zija Valančius, 2457 W. 46 St., — 
Susirinkimai Įvyksta kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį 1:00 vai. po 
pietų Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St Narės priimamos nuo 
16 iki 65 metų.

Lenkiška tvarka
Varšuva. Vienas pietinės 

Lenkijos laikraštis įdėjo skai
tytojo laišką, ..kuriame pilietis 
rašo: “Prieš trejus metus kaž
koks šoferis prie mūsų namų 
paliko savo autobusą. Jis nie
kad nebegrįžo. Autobusas vis 
tebestovi.”

MAISTAS ĮSKAITYTAS
Vienas raketų ekspertas ap

skaičiavo, kad už 3 bilijonus do
lerių galima .žmogų pasiųsti į 
mėnulį' ir jį grąžinti; į tas iš
laidas įskaitytas ir maistas.

SAKALO AMŽIUS
Kas žino, kad stručiai (Štrau

sai) gyvena iki 45 metų, papū
gos iki 100 metų, grifas iki 115, 
o sakalas iki 160 metų.

S, Tikra draugystė yra tik 
tuomet, kai žmogus visiškai nie
ko neturi, nes tuomet draugas 
yra jo vienintelis turtas.

D. Diderot

LIETUVIŲ FILATELISTŲ DRAUGI
JOS VALDYBA 1970 METAMS: Pir

mininkas — Joseph Zygas; Vicepir
mininkai — Steve Ivanauskas ir Be
nedict Jurėnas; Sekretorius — Vin
cas Urbonas; Iždininkas — Vikto
ras Lesniauskas; Biuletenio redak
torius — Eugenijus Petrauskas; 
Trustees — Andrius Povilaitis, Juo
zas Uubinskas ir Jacob Levitan. — 
draugijos susirinkimai vyksta kiek
vieno mėnesio paskutinį ketvirta
dienį Jaunimo Centre.

AMERICAN UTHUANIAN CITIZENS^ 
AND BENEFICIAL CLUB VALDYBA 
1970 METAMS: Pirmininke — Estei- 

la McNamee. 6151 So. Spaulding 
tel 434-4936; Vieepirm. — Matt Po-

Mirė 1970 m. kovo 30 d., 3:40 
vai. ryte, sulaukusi 80 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Vilka
viškio apskr.

Amerikoj išgyveno 59 metus.
Paliko nuliūdę: dvi dukterys: 

Estelle Kopecky, žentas Henry 
ir Sylvia Kuchins, 3 anūkės — 
Kathleen, Cheryl ir Donna Ko- 
pecky, kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

' Lietuvoj liko sesuo Marija 
Vaitiekūnienė ir jos šeima.

Velionė buvo žmona mirusio 
Konstanto, matina mirusios Lu
cille Kuchins ir sesuo mirusios 
Jadvygos Lietuvninkienės.

Kūnas bus pašarvotas antra
dienį 3 vai. po pietų Leonard 
koplyčioje, 10821" So. Michigan 
Avenue.

Trečiadienį, balandžio 1 die
ną 1:30 vai. po pietų bus laido
jama Lietuvių Tautinėse kapi
nėse.

Visi a. a. Konstancija Kuchins 
giminės, ~ draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 

1 laidotuvėse ir suteikti jai pas- 
S kutini patarnavimą ir atsisvei- 
I kinimą.

Nuliūdę lieka;
Dukterys, žentas, anūkės 

ir giminės.

Laidotuvių Direktorius L. Bu
ll kauskas ir Sūnus. Telef. CC 
t 4-2228.

Looking for the worisfs 
biggest farming challengef

You5!! find it 
in the Peace Corps.

The Peace Corps
Agricultural Desk
Washington, D.C. 2052S
□ Rease send me Information.
□ Please send me an application.

XSKb 

w—

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMiD

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
I r- - HI "I >. ■aag2SK?-.SV'!W4'V

: AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTj
< te

turime 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU
DALYSE f

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

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

BUTKUS - VASAITIS ||
1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-J003

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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nijoje, Mil! Valley mokykloje vaikams leidžiama pasistatyti savo privačius namelius, kur 
praleisti valandą skaitydami ar žaisdami. Vaikai savo "namą" patys išdekoruoja. Taip 

skatinamas pabėgimas nuo triukšmo ir nuo miniu.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkv Reikia

M EC H ANIC
GAS AND ELECTRIC WELDING.

Experienced, preferred but not ne
cessary. Paidx hospitalization, hol
idays and vacations. Profit sharing, 

retirement plan. 40 hour week. 
Steady work.

ARMSTRONG 
CHEMCON, INC.

762-7000 Ext. 274

Mr. RONALD KOLODZ

MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS 

Top wages. All benefits. 
First Class Shop. 

Apprentices welcome. 
956-1313

PAINT FACTORY 
NEEDS

ROLLER MILL HAND

Good wages — Benefits

' KE 9-1111

darbe sugaišina 8 valandas. Be 
‘o, pasitaiko, taip, kad rūko
riai darbe ir gaisrą užkuria.

alikiškoje Brazilijoje 
Įnami kunigai, seserys 
iečių DPA praneša iš Į 
cos vienos pranciškonės! 
lės Mauruna Borges de i 
a sukrečianti pasakoji- 
pie jos pergyvenimus 
jos kalėjimuose.

pasakyti, kas yra tie partiza
nai ir kur jų slėptuvės. Ji pa
ti net supratimo neturėjusi, ko
kiu ten vardu ir vietų klausia 
ir už ką ją muša.

Kitas iškeistųjų Octavio An
gelo pasakojo, kaip ji per 72 
valandas kankino, apipildami 
šaltu vandeniu ir leisdami

KIEK PASAULYJE KALBŲ?

o Silveira drauge su ke
ltais kaliniais buvo Bra-

elektros srovę. Kitas, 23 metų

valdžios paleista ir iš- 
i Meksiką mainais už 
jos partizanų pagrobtą 
ios general konsulą No- 
mchi.
ančių balsu ji papasa-j 
>audos atstovams, kaip 
os policija jai prie kū- 
jungė elektros špūlikes 
smūgiais kankinti. “Ašį 
, kai jie per mane elek- 
ves leido, o jie juokėsi 

kad daug kunigų ir 
iij gauna panašų daly-

amžiaus studentas Diogenes
Oliveira. paliudijo, kaip jis ir 
vienuolės buvo kankinami. 
“Kartais jie mus surišdavo ir 
pakardavo kojomis aukštyn ir 
versdavo valgvti druską. Ma- O- c
ne tris kartus statė sušaudymui 
ir paleisdavo salves tuščiais 
patronais. Naktimis neduoda
vo užmigti švitindami didžiu
liais prožektoriais į akis’’.

Astuonios dešimtys Meksi
kos kunigų, kurie apie tas kan
kynes girdėjo, pasirašė doku
mentą, reikalaudami tuos po
licininkus ekskomunikuoti. Jie

Šiandien vadinamų “gyvų” 
įkalbų, kuriomis žmonės susi- 
žino ir susipranta, žemėje yra... 
2,796, neskaitant “mirusiųjų 
kalbų”, tokių kaip sakysim, 

| lotynų ar senovės graikų.
Tačiau vadinamų “tarptau

tinių’ kalbų, kuriomis susi
kalba Įvairiu kraštu, rasiu ir 
tautų žmonės, yra tik trylika, 

Ikurios vartojamos 65 kraštų 
j žmonių.

Didžiausia dauguma — 800 
milijonų vartoja kinų kalbą; 
250 milijonų — anglų kalbą, 
150 milijonų ispanų kalbą. 130 
milijonų rusų kalbą, toliau 
apie 100 .milijonų žmonių var
toja vokiečių kalbą, po 80 mili
jonų vartoja prancūzų ir por
tugalu kalbas; 70 milijonu — 
arabų ir 60 milijonų italų.

“PsichedeliŠki” šokiai
šešios mergaitės ir vienas 

vaikinas nualpo klubo sureng
tuose šokiuose. Septyni nepil
namečiai (12 - 13 metu) buvo 
tarp kitų 40, kurie muzikai gro
jant po valandos tamsiame 
kambary nuo “psichedeliško” 
šokimo susmuko. Ambulanso 
tarnautojai tokią jų ligą pava
dino: “audiolepsija”.

Jau ir sacharinas negerai
Neseniai maisto ir vaistų 

kontrolės biuras pripažino, 
kad Cyclomate kenksmingi 
sveikatai.. Tas saldumynas tuoj 
buvo iš apyvartos, daugiausia 
vartojamas gėrimuose, paša
lintas.

Dabar kalbama, kad ir sin
tetinis “cukrus” — sacharinas 
nesąs jau toks “sveikas”. Kai 
Lietuvoje cukrus buvo ne vi
siems Įperkamas, tai daug kas 
vartojo sachariną, bet nebuvo 
girdėt, kad kas nuo jo nuken
tėtų.

i

:olė buvo vienos naš- es& katalikai.
>rieglaudos vedėja Sao
'aisti jo j e, kur ji buvo
irinti ryšius su pogrin- 
rotojais ir suimta. Jos
u, daug kunigu tebe
ina karinės policijos
i celėse reikalaujant

A Ž Y M A S
ažau kambarius, valau 
iiimus ir baldus.
5 Tek CL 4-1050

ELGETAVIMO MENAS
Vienas Sicilijos elgeta pro

fesionalas Sebastiano Arma, 
125 metų amžiaus, parašė kny
gute, pavadintą “Apie elgeta
vimo meną”, kurioje jis tvirti
na, kad elgeta per metus gali 
padaryti iki 7 milijonų lirų, 
tai vra 12 tūkstančiu doleriu.

Norėdamas įtikinti netikin
čius tamošius jis pats atsistojo 
prie vienos Milano bažnyčios 
durų ir per bertainį valandos 
surinko 8,50 lirų arba 16 dole
rių.

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

GH RATES — PAID QUARTERLY

Popiežius ir Vatikanas
WGN praneša, kad penkta

dieni, balandžio 10 d. 2:50 vai. 
ryto tuojau po “The Cromie 
Circle” programos reta studi
ja, vadinama “Popiežius ir 
Vatikanas”, kur bus vaizduo
jamas popiežius Paulius VI ir 
permainos bei pakitimai vyks
tą šiuo metu Romos Kataliku 
bažnyčioje.

Programos gamintojas Geor
ge Vicas padarys Vatikano 
apžvalgą, pradedant jo tur
tais ir jo įtaka bei tradicijomis, 
baigiant jo naujovėmis. Bus 
apžvelgtas popiežiaus autorite
tas, ceremonijų modernizavi
mas, tikėjimo laisvė, antise
mitizmo pašalinimas, gimdy
mų kontrolė ir pan. problemos.

Šio dokumentinio filmo aiš
kintojas bus Irving Levine...

šventi paukščiai
Indijoj karveliai yra “šven

ti” paukščiai, kurių negalima 
naikinti. Karveliai miestams 
pridaro nemažai žalos, apterš- 
dami net indų maldyklas

Vyras — vienuolė
San Paulo, Brazilijoje buvo 

areštuotas 25 metų amžiaus vy
riokas, kuris per trejis metus 
vienuolyne išbuvo kaip vie
nuolė, neatpažintas.

Atsargiai su valymo 
skysčiais

Passbooks 
51/2% 
ivestmenf 
onus plan 
30 minimum

6% 

$5.000 minimum 
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

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

HTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632
W!,JI ....  i ■'ii" —t-įįiiu   .  n. mu .mm .iiijii .11 m n n iiiitii ' ~i i .1 iiih.il umrirmirniiiwiM

IUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2737
333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320
S PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje pageidauja- I 
I prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis, 
narni užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS
1 ■ - , e—— ....... -r-,'.    - ,»Į,u .

Nuostolingos operacijos
Iš Londono pranešama, kad 

britų medicinos profesija 1967 
m. sumušė rekordą operacijų 
srity — 44 dvejais buvę už
siūti instrumentai pacientų vi
duriuose. Buvę 33 nereikalin
gos operacijos, padarytos per 
klaidą. Medicinos Apsaugos 
Unija sumokėjo 273.000 dol. at
lyginimo už padarytas skriau
das. Anglijoje per metus pa
daryta apie 1,500,000 operaci
jų.

šeimininkės, kurios tiki ža
vinčiais skelbimais ir apsčiai 
vartoja purkštuvus su valymo 
skysčiais, turi būti atsargios. 
Yra atsitikimų, kad (paleistos 
iš skardinės dujos' buvo nuo
dingos ir buvę nuo to mirčių. 
Be to, reikia atsargiam būti ir 
su kai kuriais sintetiniais kli
jais. kurie turi nuodingų che
mikalu.

)VING — Apdraustas perkraustymas
ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

Užmoka kad nerūkytų
Viena leidykla Towns valsti

joje dviem savo darbininkan 
pakėlė algą —10.00 per mėne
si. kad jie metė rūkę cigaretes. 
Bendrovės prezidentas pasakė 
22 savo tarnautojams, kad jis 
mokės po $10.00 daugiau, jeigu 
jie nustos rūke. Tyrimai paro
dę, jog rūkantieji per mėnesį
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HELP WANTED — FEMALI 
D«rblninkiy R*ikU

* REGISTERED
NURSE

11 P.M. — 7 A.M. SHIFT

MINIMUM STARTING SALARY
$709 PER MONTH

Apply or Phone 
Personnel Repartment

ST. FRANCIS
HOSPITAL

12935 GREGORY

BLUE ISIAND, ILL.

597-2000

DEPENDABLE WOMEN
To live-in. Family of 3. Eight years 
old boy. Light housework — cooking. 
Own quarters in lowly home in Lake 
Forest. Must drive. Top salary and 

home for right person. 
Must speak English.

2316419.
If no answer — 312 — 225-8802

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS KSIMOKEJIMAI

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS l 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BŪTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI. 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REJ

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-
® NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARD

« PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIA
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME. TAX.

LEONAS REAL ESTATE
2735 WEST 71st STREET TEL. 92;

SECRETARY
Able to take shorthand, use dicta
phone and type electric 60 WPM. 
Aptitude for figures. Lots of variety. 
Many fine fringe benefits. Near NW
location, right of Kennedy Expwy. 

278-2144

GENERAL OFFICE

RECEPTIONIST
Clerical duties. Lite typing. 

Near Loop and Expressway. Salary 
commensurates with ability.

CALL 
Miss DAGRES — 

666-2546

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

Typing, filing, invoicing, billing. 
Some experience preferred. 

666-5512

RECEPTIONIST — TYPIST 
Downtown Evanston Real Estate of
fice needs alert receptionist.

and neatness important.
Shorthand helpfull.

1521 CHICAGO AVE. 
DA 8-1822

Tact

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

$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.x PR 8-2233

5^

APDRAUDŲ
MODERNUS 14 METŲ, 5 k 

miegamųjų mūrinis namas. F 
kambariai įrengti pajamoms s 
ra virtuve ir vonia. Arti tarj 
gražių namų Marquette Parke, 
nori $27,000.

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, 
naujas garažas, naujas gazu ši 
prie California Ave., Marquette 
$20,400

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas d 
kamb . butas, laisva graži biz 
talpa, prie jos kitas 3 kamb. t 
auto garažas, apie 40 nėdų 

j Marinette Parke. $20.000.
j PRIE FORD CITY 5% kaml 
j modernus mūras. Apie 40 pėd 
(pas. 1% auto garažas. $22.900

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai/ stabdžiai, 

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

BOOKKEEPER CHICAGO, ILL.
Experienced. Trial balance, taxes, - 
general ledger. 37% hour week,' 

hours to suit.
Call MR. FELDMAN 

VA 6-1840
FELDMAN BROS.

W. MADISON CHICAGO4235

RECEPTIONIST
Lite typing & Figure aptitude.

40 hr. week. Co. benefits.

Call 421-3414

Part time. Evenings <& Week
ends. Must be 21, experienced. 

Call Mr. ERWARDS 
CONVENIENT FOOD MART 

Call 544-1988

PERSONAL 
Asmeny Ieško

PAIEŠKOMAS
DR. BALYS PETRAUSKAS 

Prašmas atsiliepti, žinią apie j, pra
šini pranešti šiuo adresu: 

JUSTINA POCIUS
6490 GLADSTONE ST. 
VANCOUVER 16, BC, 

CANADA

mai, užkanda. Nuo 6 v. medi
ciniškos, pedagoginės, kultū
rinės paskaitos. Gale akiai ir 
ausiai poilsis — gražiausia 114 
min., operetė “Sweethearts” su 
J. MacDonald ir N. Eddy. Visi 
kviečiami.

...

TRUMPAI 
................. ~ 

— Ryžtas ir darbas visoke- 
\nopam savęs ir artimo prikėli
mui — 293 Alvudo radijo pas
kaita ši ketvirtadienį, balan
džio 2 d., 10 v. r. Sophie Bar
čus Radijo šeimos valandoj.

— Alvudo kultūrinis vaka
rojimas — naujos valdybos 
rinkimas visuotiniame narių 
susirinkime ivvksta ši šeštadie
nį. balandžio 4 d., 6 v. v. šv. P. 
Gimimo parapijos salėje, Mar
quette Parke, 6812 S. Washte
naw Ave. Visų narių dalyvavi
mas būtinas. Tarsimės senelių 
namų statybos reikalais. Sve
čiams nuo 5 vai. spalvoti fil-

-®- Jaunuoliai — jauni kūne ir( 
dūšioj, neatsilikite nuo žemiškų 
Jūračių ir vašku padailinę ūsus, 
skubiai ruoškitės į “Puotą Jū
ros Dugne”, kuri įvyks balan
džio 4 d., Western Ballroom. 
Pradžia 8:30 vai. vak. Staliu
kai tik su rezerv. Tel. LA 3-5499.

(Pr) j

Adomo Galdiko pomirtinė 
tapybos paroda įvyks š. m. ba
landžio mėn. 11 — 19 d. d. 
Čiurlionio galerijoje, Chicago- 
je. (Pr.)!

Tauragės Klubas kviečia vi
sus atsilankyti! Balandžio 11 
dieną 7:30 vai. vak. Marquette 
salėje, 6908 So. Western Ave. 
Rengiamas linksmas šokių va
karas. Gros K. Ramanausko or
kestras. (Pr).

TEL. VI 7-9327 ‘ LUXUS 4 BUTU MŪRAS, a:

LAIKRODŽIAI IR BRAHG^HYBtS
Pardavimas ir 'Taikymai 

2644 WeST ėtth STREET

I

1

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas
I N C O ME TA X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas

R E - A L, E S T A T E.
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET

C L 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
IR KITUS KRAŠTUS

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

i >i . ......

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 Sc. ASHLAND AVE.

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

T B R R A
Brangenybis, LaikrodžUI, Dovanos 

visoms proęorm
3237 WEST S3rd ST^ CHICAGO

Telef. 434-4660 ’
---------------- -- ———

•NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS

URAU' 4S IR BIČIULIS

ria High. Naujas gazu šildym; 
minijaus laueai. mūro garažas, 
sklvuas. S45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam 
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estą
2458 W. 69th St. Tel. RE z

PERKAME. PARDUODAME, 
NOME Įvairaus dvdžio namus 
Parūpiname paskolą, visokerio] 
drauda, veikia notariatas.

REAU ESTATE AND BUILD 
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

Šimkus Real Estą
NOTARY, INCOME TAX SER\ 
4259 So. MAPLEWOOD AVEb

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu 
sawbiu pirkimas - pardavimas. 
*ioie kontoroje daromi ir liūč 
vertimai, užpildomi pilietvbės i 
mai, income tax ir įvairus kiloki 
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir

BUILDERS AND CONTRACTC
Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTC 
įrengiu naujus ir perstatau seni 
siį rūsiu namo apšildymo peer 
air-conditioning i naujus ir senu 
mus. įrengiu vandens boilerii 
stogu rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir gananti 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste 

užmiesčiuose.
Domas Žukauske

f HEATING & SHEET METAI
4444 So. Western Ave., 
CHICAGO. ILL. 60609

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFD
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir i 
kamuolius vamzdžius sutaisome 
naujus idedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pat 
me. Nudažome namus iš lauko i; 
liekame “tuckpointing” darbus. Ej 
apdrausti, visas darbas garantuoti

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet 1

««m usoEt-—

NAUJIENAS
- ------- R TOM ŠUTO—-—

Liehmm taipgi perka r parduok 
ir progas fflžmo tirtai per

NAUJIENAS

iiih.il



