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SALISBURY. — Rodezijoje 
rinkimus laimėjo premjero lan

Paskutinė demonstracija įvy- 
ko dėl vyriausybės nutarimo pa
stoviai apgyvendinti 250 žydų 
okupuotame Jordano mieste He
brone.

joje, dirbdamas Londone ir Pie
tų Afrikoje. Paskutiniu metu 
buvo savo žento Petro Cvirkos 
muziejaus direktorius.

WASHINGTONAS. — Sta
tistikos biuras sako, kad šių me
tų viduryje pasaulyje bus jau 
3,632 milijardai gyventojų, žmo
nijai augant dabartiniu tempu už 
35 metų žmonių bus dvigubai 
daugiau. Vien šiais metais pa
saulis gaus 72.6 milijonus nau
jų gyventojų, žmonija auga 1.4 
mil. per savaitę, 199,014 per die
ną, 8,292 žmonėmis per minutę 
ir 138-iais per sekundę.

Izraelyje yra nemažai žydų 
komunistų, kuriems yra labai 
sunku išvengti “interesų susi
kryžiavimo”. Jie linkę remti so
vietų politiką Viduriniuose Ry
tuose, jie simpatizuoja ir pro
komunistiniams režimams Siri
joje, Egipte ir Irake. Iš kitos 
pusės, jie, kaip žydai, linkę gy
venti Palestinoje ir remti Izrae
lio valdžią, kuri tą jų teisę gina 
nuo arabu.

Y;.

Lietuvių laiškai .
Lietuviai įvairiuose JAV mie

stuose vietos spaudai pasiuntė 
laiškus, kuriuos priminė Lietu
vos istoriją bei nurodė dabarti
nę Lietuvos padėtį. Edvardas 
V.— Baranauskas, Schenectady 
miesto N. Yorko valst., gyven
tojas, išsiuntė laiškus dviems 
miesto dienraščiams. Vienas, 
jų, “Schenectady Gazette” E. 
Baranausko laišką įdėjo, veda
mųjų puslapy, vasario 14 d., ki
tas “The Union-Star” Baranaus
ko laiško ištraukas paskelbė va
sario 13 d.

Lietuviai įvairiose JAV vals
tijose vasario.16 proga rašo laiš- 
kur ir tai vertintina teigiamai. 
Reikia manyti, kad jie JAV 
skaitytojams’ primins lietuvių

Laoso vy
riausybė, atsakydama į Pathet 
Ląo — vietinių komunistų rei
kalavimą uždrausti Amerikos 
lėktuvams bombarduoti Laoso 
teritoriją, pareikalavo, kad šiau
rės Vietnamas nenaudotų Laoso 
teritorijos savo kariniam tieki
mui. Visi š. Vietnamo Ho Chi 
Minho keliai eina per Laosą.

MASKVA. — Sovietų valdžia, 
ieškodama išeities iš sunkios eko
nominės padėties, perkėlė į cent
rą du užsitarnavusius komunis
tų vadus, kurie parodė sugebėji
mą savo rajonuose spausdami 
darbo žmones ir įmonių vadovus. 
Stavropolio, Kaukaze rajono ko
munistų partijos pirmasis sek
retorius Leonid Jefremov pakel
tas į valstybinio planavimo ko
miteto vicepirmininkus. Kitas — 
Oriolo rajono partijos sekreto
rius Tichor Sokolov padarytas 
valstybės komiteto mokslui ir 
technikai pirmuoju vicepirmi
ninku. Tie paaukštinimai rodo, 
kad ir toliau sovietų partijos 
planuotojai bus ne tų reikalų 
specialistai, bet užsitarnavę par
tiečiai.

ROMA. — Italijos premjeras 
Rumor gavo senate pripažinimą. 
Pasitikėjimo klausimas buvo nu
balsuotas 167 prie® 127 bal
sus. L

ALBANY. — New Yorko valstijos senatas 31: balsu prieš 
26 priėmė naują abortų įstatymą, kuris'pakeičia ligšiolinius tuo 
klausimu turėtus Įstatymus. Nauji nuostatai leidžia abortų ope
racijas per pirmus šešis nėštumo mėnesius. Leidžiama tas opera
cijas daryti valstijos ligoninėse ir klinikose, nereikalaujant, kad 
moteris būtų New Yorko valstijos gyventoja. Gubernatoriaus 
Rockefellerio padėjėjai sako, kad jis nutaręs šį įstatymą pasi
rašyti. Neseniai panašius abortų legalizavimo įstatymus priėmė 
Havajų, Colorado ir Marylando valstijos, tik Havajai ir Colorado 
reikalauja, kad operacijos būtų daromos tik tose; valstijose gy
venančioms moterims.

•JERUZALĖ. — Policija Jeruzalėje vandens čiurkšlėmis ir laz
domis išvaikė apie 150 jaunų studentų, demonstravusių prie Izra
elio premjerės Goldą Meir buto. Kai kurie demonstrantai jau bu
vo įšokę per tvorą į kiemą. Policija suėmė 8 asmenis, vienas 
buvo lengvai sužeistas. Tai jau antra panaši demonstracija Izrae
lyje, kur pradeda atsirasti, vadinamos, naujos kairės oponentų 
vyriausybei. Praėjusią savaitę demonstracijos įvyko dėl Izraelio 
vyriausybės nenoro pasitikėti Pasaulio žydų Kongreso prezidentu, 
kuris pareiškė norą, prezidento Nasserio pakviestas, vykti į Egip
tą tartis dėl taikos.

res- komunistų išpirkti, kaip ji pa
darė prieš kelias savaites, kai 
teroristai buvo pagrobę Gvate
malos užsienio reikalu ministe-

Apollo 13 astronautai Lovell ir Haise Mėnulyje nueis nuo savo laivo iki 3,280 pėdu ir bandys 
įlipti Į 250-400 pėdu aukštumo kalną.

nų, augsianti ir chemijos pramo- užsienio reikalų min. Scheel, ve- 
nė. žadama visas žemės ūkio lionies našlė, brolis ir vaikai. Bo- 
gėrybes perdirbti. Lietuvoje. no j e ambasadoriaus palaikai bu-

Nacionalinės pajamos okup. vo iškilmingai sutikti. Ministe- 
„Lietuvoje pastaruoju metu au- ris Scheel pareiškė Gvatemalos 
gusios, anot Meškausko, “labai prezidentui griežtą protestą, pa- 
audringai”,. betgi, skaičiuojant brėždamas, kad Gvatemalos vy- 
vienam gyventojui, Lietuva, pa- riausybė galėjo ambasadorių iš 
lyginus su kitomis Sovietų 
publikomis, išėjusi, tų naciona
linių pajamų atžvilgiu, į treciąją 
vietą.

Pramonė vystoma miestuose, 
tačiau ji nevienodai paskirsto
ma. Todėl vad. urbanizacijos 
vyksmas, kaip pripažįstama, jau 
sugniuždęs kai kuriuos mies
tus — miestelius, kaip Vilkiją, 
Šeduvą, Kavarską ir toks pate 
pavojus gresiąs ir kitiems ma- 
žiems miesteliams,..kaip-Širvin
toms, Skuodui, Ignalinai ir .kt, 
šiuo metu Lietuvoj.yral44 mie
stai ir miesto tipo gyvenvietės, 
tačiau net 77 iš jų turi mažiau 
kaip po 5,000 gyventojų. Kaip

Natūralus gyventojų prieaug
lis šių dienų Lietuvoje (dabar 
jis siekia 0.9 proc.) — labai ne
didelis ir tai kelia rūpestį. Pra
monę vystant, tai pagrindinis 
darbininkų papildymo šaltinis 
,ir... jis aiškiai nepakankamas. 
Kitas šaltinis — iš kaimo išlais
vinama darbo jėga — jau dabar 
baigiamas išsemti.

Lietuvoje atrasti naftos klo
dai, tačiau esama nuomonių, kad 
nors tos naftos kokybė — ne-

čios didelės. Be to, dalis naftos 
klodų yra po Baltijos jūros dug
nu. Prof. Meškausko numone, 
žaliava ateičiai .būsianti reika
linga ir jos ištekliai sudarą “šim
tus milijonų tonų”. Juos teks 
eksploatuoti, nors dar neaišku, 
ar Lietuvos pajūry busiančios 
steigiamos naftos verslovės. Sta
tant atomines elektrines Sovie
tų Sąjungoje, lietuviai siūlo to
kią elektrinę pastatyti ir Lietu
voje. (E)

Savaime suprantama, kad 
abortų klausimas sukelia visur 
didelių ginčų. Vienas senato
rius pareiškė jau nubalsavus 
naują įstatymą: “Pirmą kartą 
istorijoje New Yorko ligoninė
se bus skyriai, kur gyvybė ne
bus saugoma, bet bus žudoma”.

Iki šiol abortai daug kur buvo 
leidžiami, jei vaiko gimdymas 
pakenktų motinos sveikatai, ar
ba jei vaikas buvo išprievarta
vimo pasėka, arba jei buvo da
vinių, kad jis gims deformuo
tas. Abortų operacijos visada 
sukeldavo religinių ir moralinių 
klausimų.

Iš kitos pusės, liberalizavimo 
siūlytojai nurodinėdavo, kad 
abortai ir taip yra daromi visa
me pasaulyje, tik
Vien Amerikoje abortų operaci
jos sudarančios 300 milijonų 
dol. per metus biznį.

“Lietuvos Pionierius” keliuo
se numeriuose skelbė mokslei
vių pasisakymus apie tai, koks 
jų mėgstamiausias herojus, kuo 
jie svajoja būti ir pan. Viena
me numeryje, sausio 28 d., pa
skelbti toki kelių jaunuolių pa
sisakymai apie jų mėgstamuo
sius herojus: E. Valiuškis, iš 
Vilniaus, pasirinko tokiu hero
jum Jūrų Skrajūną, pagrindinį 
G. T. Cooperio knygos “Jūrų 
burtininkė”, veikėją. Kodėl? 
Dėl to, kad “jis netarnauja jo
kiai karalienei”. Vyt. Dabašins- 
kas, iš Kauno tokiu herojum vėl 
parinko Vakarų literatūros vei
kėją — Jules Verne . Robertą 
Grant, iš romano “Kapitono 
Granto vaikai”. (Tai — drąsus 
ir sumanus berniukas). Algis 
Staškūnas, iš Radviliškio, ypa
tingai vertina kito prancūzo, A. 
Durnas, herojų D'Artagnan 
(“Trys muškietininkai” — tai 
“drąsus, pasitikintis savim žmo
gus”). Vytenis šikšnys, iš Vep
rių, Ukmergės raj., pareiškė, 
kad jo mėgstamiausias herojus 
— Sherlock Holmes, nes jis ‘la
bai įdomiai ir greitai sukuria sa
vo priešų paveikslus”. (E)

tautos likimą bei dabartinės oku
pacijos varžtus ir kitomis pro
gomis, pvz. šiais metais minint 
Lietuvos Steigiamojo Seimo 50- 
ją sukaktį gegužės mėn., birželio fSmitho partija. Opozicijoje bus 
mėn. išvežimų į Sibirą sukak- tik 3 atstovai. Juodųjų priklau- 
ties dienomis, 30 m. Lietuvos som urnas ir balsavimas parla- 
okupacijos sukaktį ir t. t. (E) mente dar neaiškus.

Alkoholizmas 
okup. Lietuvoje

Alkoholizmas Lietuvoje pla
čiai paplitęs — teigia laiške 
“Tiesai” (kovo 24) žemės ūkio 
akademijos bendradarbis V. Do
vydaitis. Jam nepatinka buvę 
televizijoje skatinfmai “gerti su 
saiku” ar “rekomenduoti gerti 
ne daugiau kaip po tris taure
les”. E$ą, alkoholizmo neįmano
ma išnaikinti gražiomis kalbo
mis.

Balandžio 3 d. Kaune mirė 
Karolis Vairas-Račkauskas, su
laukęs 88 metų amžiaus. Jis 

"mokėsi Šiauliuose, Tartuose ir 
Peterburge. Buvo įstojęs į Kau
no kunigų seminariją, bet jos 
nebaigė.

1907 m. atvyko į Ameriką. Ku
rį laiką jis dirbo su socialistais 
ir išvertė į lietuvių kalbą A. Be- 
belio “Moterį ir socializmą” ir 
P. Merimee romaną “Baltramie
jaus naktis”. Kurį laiką ben
dradarbiavo su kun. Demskiu ir 
Dr. Jonu šliupu. Jam teko kelis 
metus būti “Tėvynės” redakto
rium.

1923 m. grįžo į Lietuvą ir tar- 
kurių metu Lietuvos, navo užsienio reikalų ministeri-

Nukrito Nixono 
populiarumas

PRINCETONAS. — Gallupo 
viešosios opinijos biuras paskel
bė, kad prezidento Nixono popu
liarumas paskutiniu metu nukri
to ir tik 53% amerikiečių gal
voja, kad jis gerai eina savo pa
reigas. Daugiausia jam paken
kęs paštininkų streikas ir ka
riuomenės pasiuntimas dirbti 
pašte. Nemažai prisideda ir kai
nų pakilimas. f

Vakariniame pakraštyje Ni-

xonas yra populiariausias, ten 
net 60% galvoja, kad jis savo 
pareigas gerai eina. Rytuose 
taip pasisakė tik 49%.

žinoma, žydų. Lietuvoje gy
venančių, kalbose nė žodžiu ne
paminėta tai, kad žydai Sovie- 
tijoje engiami ir žydai, vakarų 
pasaulio gyventojai, smarkiai 
protestuoja dėl jų kilmės žmonių 
Sovietuose persekiojimo. (E)

Smerkia Izraelį
Prieš Izraelį, prieš sionistus 

nukreipta, Maskvos vadovauja
mą propagandos banga, buvo pa
lietusi ir okup. Lietuvą. “Tiesa” 
š. m. kovo mėn. yidury skelbė 
aprašymus “protesto mitingų” 
įmonėse.
žydai “rūsčiai smerkė Izraelio 
kariaunos agresiją^. Įvairūs žy
dai, veikėjai, gydytojai ir kt. “su 
pasipiktinimu” kalbėjo apie “šo
vinistinę sionistų kampaniją” ir 
ypatingai dažnai pabrėždavo: 
“mūsų tėvynė — Sovietų Sąjun-

Laiško autorius nurodo papro
čius Kėdainių rajono kolūkiuose: 
esanti mada degtine vaišinti at
vykusius svečius į ataskaitinį 
susirinkimą ir vaišinami ypač 
tie, kurių talkos laukiama sody
biniame sklype... vaikai važiuo
ja į tėviškę aplankyti artimų
jų ir... veža jo kelis butelius deg
tinės, “kad tėvai galėtų prisi
prašyti pagalbos,, muimant so
dybinių sklypų derlių...” “O kas 
darosi — dejuojama — kai susi
renka kaimynai pagerbti miru
siojo! Be alkoholinių gėrimų 
neapsieinama ir palydint į kapi
nes, ir sugrįžus iš jų...”

Kai autorius siūlęs už patar
navimus atsilyginti ne degtine, 
jam buvę atsakyta — jis nesu
prantąs “lietuviškų papročių”. 
Dėl to jis siūlo sumažinti ai' vi
sai sustabdyti stiprių alkoholi
nių gėrimų gamybą ir įvesti jų 
pakaitalus, pakelti degtinei kai
nas, be to, už girtuokliavimą vie
šose vietose, ypač darbo metu, 
bausti didesnėmis piniginėmis 
baudomis”. (E)

Indijos premija
Vilniaus spauda plačiai rašė 

apie Indijoje viešėjusį poetą Va
cį Reimerį, neseniai apdovanotą 
indų D. Nehru vardo premija.

Jis premiją gavo, šalia eilės 
kitų Sovietų Sąjungos meno ar 
visuomenės veikėjų, kurie, ofi
cialiai, “stiprinę Indijos ir So
vietų savitarpio supratimą”. Tai 
1968 m. premija, paskirta už ei
lėraščių ciklą apie Indiją.

Iš tikrųjų. Reimeris Indijoje 
lankėsi, kaip turistas, 1956 me
tais ir po to sukūrė eilėraščius 
apie Indiją. Dalis jų buvo iš
versta į rusų kalbą ir iš jos į 
hindi ir bengalų kalbas. Tuos ei
lėraščius išpopuliarino Lietuvoje 
viešėjęs indų kalbininkas Cha- 
tergi, ieškojęs bendrumo tarp 
sanskrito ir baltų kalbų. Po jo 
kelionės j Lietuvą, Indijoje pa
sirodė knyga “Baltai ir arijai”. 
Reimeris pripažino, kad jo pir
mosios viešnagės Indijoje metu 
jis drauge su indais dainavęs 
indų, rusų ir... lietuvių dainas.

Opozicija Hebrono kolonizavi
mui atsirado dėl to, kad Hebro
nas ilgą laiką buvo grynai arabų 
miestas, žydų šeimų apgyven
dinimas tame mieste reikštų Iz
raelio nutarimą tą miestą- pri
jungti prie Izraelio, o tai atito
lintų ^taikos viltis.

Kairiųjų" Izraelio gylate jų 
nuomone,' dabartinė-Izraelhrwy^ 
riausybė yra sudaryta iš “vana
gų”, kurie niekad nesusitars su 
arabais ir dėl to, niekad nebus 
pasiekta taika.

PAVERGTOS LIETUVOS EKONOMIKA 
ATEINANČIAME DEŠIMTMETYJE

Okup. Lietuvoje jau brėžiami planai prasidėjusiam naujajam 
dešimtmečiui (1970-80). Ar gyvenimas Lietuvoje žymiai pasikeis? 
Nebūtinai, atsako Lietuvos Mokslų akademijos ekonomikos insti
tuto direktorius, prof. K. Meškauskas (“Tiesa”, kovo 15). Vis 
dėlto, tame dešimtmetyje ryškės keli bruožai. Viena, tikimasi ma- 
žėsiant pramonės plitimo tempams, antra — dar labiau bus jau
čiamas laisvos darbo jėgos trūkumas. %

Akademijos pareigūnas tei
gia, kad pramonės srity numato
ma plėsti “tradicines lengvosios 
ir maisto pramonės šakas, taip 
pat radiotechniką, radioelektro- BONA—- Vokietijon jau par-
niką, staklių gamybą”. Tikima- vežtas Gvatemaloje teroristų nu- 
si daugiau'statyti laivų ir dau- žudytas ambasadorius Kari von

ATĖNAI. — Graikijos val
džia, minėdama savo valdymo 
trejų metų sukaktį paskelbė re
žimo sušvelninimo nuostatus. 
Vėl bus leidžiama susirinkti ir 
sakyti prakalbas, bus paleisti iš 
kalėjimų 400 politinių kalinių, 
uždraudžiami areštai ir civilių 

‘ teisimas karo lauko teismuose.
• ’ PNOM PENE. — Kambodijo- 
j e komunistai puola kai kurias 
vyriausybės bazes rytiniame pa
kraštyje. Pranešama, kad Pietų 
Vietnamas atsiuntė į Kambodi- 
ją, vyriausybei prašant, ~1,000 
gerai ginkluotų kareivių. Viena
me pabėgėlių lageryje neišaiš
kintu būdu žuvo 77 civiliai, dau
giausia Kambodijos vietnamie
čiai. Kai kurie korespondentai 
dėl tų žudynių kaltina Kambo
dijos kareivius. Nęapykanta 
prieš vietnamiečius Kambodi j o j e 
vis auga.

VIENTIANE.
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ZMOSAVS •
Otulis

Aguonėlėj
Vakar vakare1^
Augin tėvą*
Meiles vaUas
Siuntė mane metinei®
Čigonai
Pelėda
Noriu miego

mano 
šešios

ko mažiau į jas "patektų, dėlto 
ir “gizeliavimo” laikas Įvestas

pagaminimu artėjantiems 6-tds 
JAV LB Tarybos narių rinki
mams, jis atšaukia savo kandi
datūrą Į JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybą.

tekėdamas paliko plaučių ta
kuose, o tada neliko kelio orui. 
Ir ką gi, gydytojas nejuokais 
pasiūlė vykti Į kūno remonto 
dirbtuvę, ligoninę.

KCNO REMONTO 
DIRBTUVĖJE

vokatų negrų yra 3,000; iš 459 
federalinių teisėjų — negrų 22; 
iŠ 12,000 valstijų ir miestų tei
sėjų

Tik 58 nuošimčiai negrų vai
kų baigia 8 skyrius pagrindinės 
mokyklos (baltųjų baigia 73%); 
aukštesnes mokyklas negrų 
gia apie 40%, baltųjų 62%. 
grų kandidatų Į daktarus 
tik 1 nuošimtis.

REMKITE TVOS BIZNIERIUS, 
KURIE GAHBlxaSI 

•NAUJIXNOSK-

TIK KELIOS VALANDOS
. GYVENTI

selves. -' -. ; ■’ .. . ...... %-
si U.S., Savings Bonds pay a guaran
teed return. And your investmentis 
bacKed by the full faith and credit of 
the Unital States of America. T vito

Also, the interest on'Series E Sa>

tarpe 1,000 darbuotojų negrųAu- 
ri 12 ; U PI iš 650 redaktorių ne
grų turi 10. • - '

Po 1 automobilį turi-51.8% 
baltųjų ir• negrai netoli" teatsi
lieka (40.3/4). Pajamų/<ier me
tus po £8,000 ir daugiau'gauna 
5745% baltųjų ir 29.5% negrų.

Viešuosiuose pastatuose 
(apartmentiniuose dangoraižiuo
se) negrų gyvenamieji butai
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> Amerikos “kava'* neskani
Mano kaimynė švedė papasa

kojo nemalonų atšitikimų.' .^Či
kagoje mirė Švedijoj gimusi jos 
motina, kurios pageidaviriitr pe
lenai turėjo būti palaidoti Švedi
joje. Kadangi pu' giminėmis 
Švedijoje palaikė artimus ry
šius, tai kai kada ir dovanų i>a-
* •> ' ... x - • - * ‘ *siųsdavo.

Laiiiiii atėjuš:pasiuntė'/miru
sios motinos pelenų urną, b kiek 
vėliau ir 'kavos skardinę. TPąra- 
šė pietos ir laiškus, bet antra
sis laiškas atėjo ankščiau/’

Iš giminių gavo laišką, kuria
me sako: Ačiū už dovaną,' bet 
Amerikos kava labai neskani !
' Siuntė jai -iŠsigando^kad vie
toj kavos, kurios jie dar. negavo, 
išsivirė- motinos peleniu-.c•■5>

o batams 23 % daugiau negu 6al-

Negrų katalbčų yra
tik 1.7%, tai yra apie 800,000. 
Baptistų negrų yra 103 milijo
nai, metodistu 2^600,000//

Negrai spaudoje, radijo ir te
levizijoje: Washington Post iš 
222 redaktorių negrų tilri 19; 
New York Times iš 374 redakto
rių negrų 13, Detroit News iš 
300 negrų 5. ABC televizijoje 
tarp 45 korespondentų negrų 
yra tik 1; NBC tarpe daigiau 
kaip 60 korespondentų negrų

Anksčiau Amerikoje, ypač pietinėse valstijose labai buvo paplitę gatvių pamokslininkai, kaip šia
me paveiksle matomas. Jy paklausyti subrinkdavo didelės minios žmoni y. Dabar jg skaičius 

mažėja, nes nebesusirenka ir tiek klausytoju. . _

-—smaais------------
Ljetirmi taipgi peria r panfaak 
, ’ ir proga*. ttižmo tkui per 

mUltČMAS

Šiuos gaidy ir dainv rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei. atsiv 
site čekį erba Money Orderi už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti 
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.. CHICAGO 8, ILLINOIS

Čikagoje ligoninių gal ir ne
trūksta, bet nevisada tąip leng
vai į jas gali patekti. Ir mes, 

Marquette Parke tu
rime didingą švento Kryžiaus 
ligoninę. Tiesa, ji iš dalies lie
tuvių pinigais pastatyta ir lie
tuvių seserų vienuolių tvarko
ma, bet, sakoma, vietos R. k. 
a rk i vysk u p i jos n uosa v y bė.

Gyd. Starkaus pastangomis, 
1969. VI. 13 vos pajėgdamas 
Įžengiau i Šv. Kryžiaus ligoni
nę. Mane nuvežė j penkto aukš
to 510 kambarį. Ką gi, kamba
rys puikus, dviem lovom. 
Lengvai sergančiam būtų ma

lonu jame pagyventi.
Tuoj prisistatė kelios medi- 

jeinos slaugės ir keli gal medi
cinos studentai užpildyti įvai
riais klausimais anketas. Kiek 
kas mokėjo, bandė lietuviškai 
klausinėti. Ypač tuo pasižymė
jo filipinietės, žemo ūgio, at- 
’odančios silpnos kūno sudė
ties, bet vikrios, sąmojingos 
mergytės.

Ko labiausiai bijojau, to ir 
sulaukiau — tai vakaro, laiko 
poilsiui. Apie 22 vai., kaip ir 
namie, užėjo baisus smaugi
mas. Kai užsikosėjau — auto
matiškai ant lovos krašto atsi
sėdau. Kosėjau, bet atsikosėti 
negalėjau, plaučiams 
oro, dusau.

Nepajutau, kaip ties 
lova atsirado kokios

Patekau tame pačiame auk
šte į 520 kambarį! Pasodino 
lovoje, apklojo ir vėl kartojo 
tą pačią operaciją. Kai pro 
burną išsiveržė kažkos gumu
las slaugė griebė jį su antklode 
ir dingo. Taip ir nemačiau ko
kią ji mano “brangenybę” nu
nešė. Gydytojas įjungė į nosį 
deguonį, ties lova pakabino 
bonką skysčio su aminophyli- 
ne ir sujungė su dešinės ran
kos delno vena. Badė ir kai
riąją ranką ties alkūne, bet 
kas buvo padaryta — nema
čiau, nes tą vietą aplipdė. Po 
šios operacijos ■ užmigau.

Rytą atėjęs naktį su manimi 
dirbęs gydytojas pasakė, jog 
man buvo likę tik kelios va
landos gyventi. Dievaž, neti
kėjau. Bet kai vėliau atėjo dar 
du gydytojai manęs pažiūrėti, 
dar paklausinėjo apie ligą, ta
da patikėjau, kad gydytojas 
sakė tiesą. Aplankė ir gyd. 
Starkus.

čia man nepatiko. Jaučiausi 
gerai ir atrodė, kad jėgų 
kankainai turėjau, bet 
slaugės net lovčje atsisėsti 
leido. Jos reikalavo, kc 
noriu joms pasakyti, o aš prie
šingai, nenorėjau savo paslap
čių ir nepaslapčių joms at
skleisti. Beveik visos slaugės 
filipinietės, labai budrios ir 
stiprios. Pvz., lame pat kam
baryje. kitoje lovoje, gulėjo 
apraišiotas, aplipdytas ir dar 
už rankų prie lovos pririštas 
stambus vyras. Jis buvo labai 
neramus: susirai lydavo, gul
davos! skersai lovos, lipdavo iš 
lovos. Tos menkutytės mergy
tės lengvai su juo susidoroda
vo. Jį išlygindavo, pataisyda
vo pagalvę, viena iš vienos 
lovos pusės, kita — iš kitos, 
paimdavo už paklodės kraštų, 
tą stambuolį pakeldavo ir tin
kamai paguldydavo.

Iš 203 milijonų amerikiečių 
22.7 milijonai (11 nuošimčių) 
yra negrų. -Miestuose _ Atlantoj 
negrų yra 38 nuošimčiai, Chi
cago j e 27%, Detroite 39%, New- 
arke 40%, Washingtone 63%.

Rinkinys lietuvišku, liaudies 
yra šios dainos ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia,
ūžia, tre-ta-ta

L Suktinis 1 /
3. Suktinis 1!
4. Kokietka
5. Radispanas
6. Vengerka
7. Klumpakojis
Šis gaidy rinkinys kainuoja tik $1.00,

slaugės ir gydytojas, su apara
tu. Aparato motoras, kaip 
malkoms piaoti , tik tūri stik
linį ar plastikinį vaku’mą,1 su
jungtą vamzdeliais. Slaugės 
mane laikė, o gydytojas, pa
vilgęs vandenyje vamzdelį, pro 
nosį kišo į plaučius ir liepė ko
sėti. Bepigu liepti,- tačiau ko
sėti netaip jau lengva. Toks 
smaugimas užeidavo, jog ne
jučiom rankos mostu vamzde
lį iš nosies išmesdavau, . o gy
dytojas be jokio atsiprašymo 
vėl kišo. ,-;t

Kiek laiko ši operacija-truko 
— nežinau, tik pajutau, besė
dįs vežimėlyje - ir su svita ke
liaująs koridoriumi. Gydyto
jas stumiasi aparatą, viena 
slaugė mane veža, luta — neša 
mano švarką ■ ir marškinius, 
trečia — skrybėlę ir batus, ket
virta — visokias šniūlkmėhaš

_ . • . • . \ . ,, ^d^e/re^o arenniMier^ie.
Being an American ^comiortable. ’ minder that aū lave to work hard

After all, we do have more than any to keep what we have.
other country in die world.. Investing in yoor country will' do

. But sometimes we get too comfort-. just that
able. We take our leisure and our - - -
prosperity and our freedoms for 
granted. Sometimes we have. to he \ 
reminded that it wasn’t easy for us to 
get where we are. That the freedoms 
we enjoy weren’t handed to us on a 
platter. . ,■ s . . .i.; .

Of course, the great majority of .
Americans have great pride in their 
country. . ...... _'. .. A

Užtat kitaip nuošimčiai ro
do kriminalistikoj: iš 479 nu
teistų mirties bausme daugiau 
kai pusė yra negrai. Narkoma
nų (narkotikų vartotojų) negrų 
tarpe skaičius yra beveik lygus 
su baltųjų narkomanų skaičiu
mi, nors negrų bendras skaičius 
tėra 11 nuošimčių. Pavainikių 
vaikų negrai turi 29.*4 nuoš’., bal
tieji 4.9% ; 29 nuošimčiai neg
ru šeimų gyvena be tėvo.

Kai kuriose unijose, negrų 
nuošimtis tebėra nepaprastai ma 
žas. Pav., ihstaliatbrių unijoje 
negrų tėra vbs 0.2 nuošimčio, 
elektrikų uni j o j 0.6%, dalidžių 
uni j o j 1.6%. Priežastis aiški
nama ne tiek' diskriminacija,

AUJIENOSE" GALIMA GAUT! ŠIAS LIETUVIŠKU
OAINŲ GAIDAS PIANUI:

šekiy, 16 psl. Rinkinyje

local incoTpe'iaxes. .., 4
You can defer federal taxes «

E Bond interest until you redeėzn

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

They’re safe, ‘ 2 r1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI !R MINTYS II U 336 psL
2. Juozas Liudžius, RAŠTAI, 246 psl........................................
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. .. ....... ....
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

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

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

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

10. VL Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai...................____ ...........................

11. Adomas P. Jasąs, BŪK PALAIMINTAS! .....
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl.,

viršeliais $2.00, kietais - .....................
13. Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVO KAS, 228 psl.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALlEN
16. C. R. Jurgele, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl ......
18. Kip-^s Sielinis, TERORO 1R VERGIJOS IMPERIJA.

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

angliškai. ............ ..................... .................... ..............
20. Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl.
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl............
22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl. ........

šitas knygas galite įsigyli “Naujienų"’ ofise arba gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

f 1 "an Sn. Halsted St, TU.
(xcsBKgasaaar

Sunku žmogui gyventi, kai 
kūno mašinerijos apdėvėtos 
dalys ima blogai veikti. Bepi
gu tam, kurio dalys dar nesun
kiai gydytojo pataisomos, bet 
vargas, kai jos ima dar kitas 
gadinti. O mirtis vis tik nepa
traukli žinant, kad žemėje ar 
kitur laikas besaikis; dūlėti 
nieko neveikiant, dargi sveti
niam krašte, be savo artimųjų, 
kažkodėl nesįnori, juo labiau, lietuviai 
kai junti, jog dar ir neviską 
pasaulyje atlikęs.

Žinoma, kas gimė, tas ir mirs. 
Mirtis lengva ir'greita, kiekvie
ną paveja, kai ta lemtis ateina. 
Kas gi jai: vien skeletas, ir 
dalgis neatrodo, kad būtų sun
kus.

Taigi kiekvienas gyvis bėga 
nuo mirties, nesykį begau ir 
aš. Bėgau, kai išvargusi širdis 
ėmė reikšt protestus ir streikuo
ti; bėgau, kai plaučiai pradė
jo triukšmą kelti. Bėgau į re
monto dirbtuves, širdi jau 1962: 
metais gvd. Jurgis Starkus šv.į 
Jurgio ligoninėje aptvarkė; ta
da ir ji pati savimi ėmė rūpin
tis Nors ir šlubuodama, veikiai 
neblogai. Kuriam laikui pra-j 
slinkus plaučiai užpyko, kad; 
Čikagos ore perdaug visokių? 
teršalų privisę — nuo jų reikia 
nelengvai valytis ir beveik nie-j 
kas kitas perdaug jų iš oro pa-į 
šalinimu nesirūpina. Nuo pat: 
1969 metų pradžios teko rimtai Į 
susirūpinti plaučių nenorma
liu veikimu. Visokiomis kap
sulėmis, tabletėmis ir skysčiais 
juos momentui aptvarkius, 
aptingo veikti, ėmė ilsėtis. Ta
da širdis pareiškė protestą, nes 
jai deguonies pritrūko, krau
jas užsiteršė dumblu, kurį pra-

Vladas Pauža
nekandidatuoja

DETROIT, Mich. — Vladas 
tai, Pauža, žjnomas ir plačių lietu- 

Neužtruksi nė vių sluoksnių pasitikėjimą turįs 
visuomenės veikėjas, praneša,

kvalifikuotu,' unijos pripažintu' 
instaliatoriu trunka 5 metai;' 
taip pat negrai sunkiai teišlaiko 
unijų įvestus egzaminus.

Tačiau, negrai baltuosius pra
lenkia ištaigomis -ir liuksusu.- 
Kas geriausiais . automobiliais- 
važiuoja? Negrai. Kas geres
nius drabužius dėvi ? Negrai. Me-, 
tinto pajamų turinčių po '17,560 
amerikiečių negrai drabužiams 
išleidžia 45 nuošimčiais daugiau,

NAUJIENOS . t
1739 Šo. Halsted Street Chicago, III. 00608 f i

MCRO SIENA IR SPYGLIUOTŲ 
VIELŲ APTVARAS

Šis skyrius yra labai sunkiai 
sergančių,’ ? Ligonių lankymas 
negalimas; .išimtis daroma tik 
tėvams ir sutuoktiniams, 
tik 5 minutęms 
vienos minutės, nes tos mielo- 
sios mergytės tuoj paragina iš-'kad'dėl susidariusios nenorma- 
eiti., O . vistik pro tą “mūrolKbs padėties sąryšyje su JAV 
sieną ir spygliuotų vielų aptva-! Lietuvių Bendruomenės Centro 
rą” Vytauto Didžiojo ■ šauliui Valdybos neteisėtų instrukcijų 
kuopos sesės Šaulės: Stasė Bal
take vičienė ir Emilija Genčiu- 
yienė prasiveržė. Dargi ne 
tuščiomis rankomis: kuopos 
vardu palinkėjo grįžti į gyve
nimą ir įteikė kambarinį ap
siaustą (chalatą) dovanų.

Kai buvo/iš venos vaistai iš
jungti, galėjau iš lovos išlipti. 
Kartą- bandžiau eiti į prausyk
lą. Tik nuo; lovos nuleidau ko
jas. — prieš^nąne atsirado se
selė vienuolę. . Iš pavardės su
pratusi lietuviu esant, pradėjo 
lietuviškai (švelniai priekaiš
tauti, jog aš laužąs ligoninės 
tvSfką. Aiškinausi,. kad esir 
pakankamai, stiprus, pajėgus 
vaikščioti ir jau pagalbos ne
reikalingas. jjį sakė, gal ir taip, 
bet čia gydytojas gali tarti le
miamą žodį; ko tik noriu, tu- 
riu pasakyti slaugėms, jos mie
lai patarnaus arba prižiūrės, 
kad kas blogo neatsitiktų. Ką 
gi, atsiprašiau už neklusnumą 
ir atsiguliau.

Kartą nutaikęs ' momentą, 
kai buvo visūt'fylu ir ramu, iš 
lėto atsikėliau ir tylutėliai nu
ėjau i prausyklą. Ko tyliausiai 
atidariau duris išeiti. Nagi, 
čia pat stovi, tur būt,’kiek vy
resnė medic/ slaugė filipinietė. 
Parodydama labai rūstų vei
dą, ėmė mane barti. Atsipra- 
šinėj au, aiškinausi, įrodinė
jau savo pajėgumą laisvai ju
dėti, o ji į tai. nekreipė jokio 
dėmesio; tuojau liepė gulti, 
apklojo ir užpykusi išėjo. Il
gai netrukus vėl užėjo, užkal
bino švelnia^, o aš kaip tikras 
n usi k ai tėlls, ■ aiškinausi, j og 
nusikalsti nenorėjau; prižadė
jau daugiau neleistino nedary
ti, paprašiau, iš gydytojo išrū
pinti man leidimą Jaisvai nuei
ti į prausyklas? Ji ne. tik paža
dėjo, bęt i r išrūpino. Kitą die
ną, tik be palydos, pergabeno 
mane i IV aukšto 4Q1 kambarį, 
1 lova, čia -gavau' leidimą ju
dėti tarp lovbs ir prausyklos 
durų laisva,
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“Mano tėvas iš Lietuvos'

ADOLFAS BALIONAS

s i kuopų 
O darbui.

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000,

Vandenynp dugne amerikiečiai "akvanautai" yra jau atradę daug paslapčių, šioje nuotraukoje 
matomas spalvingas jūros dugno "sodas".

augan- 
prie 
ap- 

vie-

Jam bekalbant ant scenos, be
pasakojant būsimus įrengimus, 
moderniškumus CG, pradėjo 
griauti išstatytas dirbtines pal
mes. “Nereikia daugiau palmių, 
nei kalbų apie beždžiones”, — 
šūkterėjo šeimininkas.

Bematant ėmė virsti palmės, 
ne darbininkų, bet šimtų svečių, 
sausakimšai prisikimšusių, ran
komis verčiant, traukiant. Nuo 
sienų pradėjo kristi nutraukia
mi spalvingieji, ornamentuoti ki
limai, pilni dulkių. Svečiai ėmė 
ūžti, neštis suvenyrus. Viskas 
bus pakeista. Gal drąsesni pra
dės plėšti kilimus. Dulkių ir taip 
pakanka, išėjome.

taisyklių. Plaučių vėžį 
giausia sukelia cigarečių 
mis. • Norėdami išvengti 
čių vėžio žmonės turėtų 
kvti. Amerikos Kovai su

rų vanduo. Raitijos padėtis ypa
tingai tuo blogesnė, kad ji yra 
palyginti sekli ir uždara. Per- 

. plaukos Danijos sąsiauriais yra 
gana ankštos, kadangi prie Bal
tijos randasi aukštos pramonės 
kraštai, dėlto šios jūros vadens 
užteršimas yra seniai prasidė
jęs, tačiau tik dabar Baltijos kai
mynystės kraštai pradėjo susi
rūpinti ir tartis dėl priemonių 
katastrofai išvengti.

Negana, kad ši jūra yra la
bai užteršta agrikultūros, mies
tų ir pramonės nutekėjimais, ji 
šiandien kenčia dar ir dėl kitokių 
priežasčių. Pavyzdžiui, prieš 40 
metų švedų pramonė “depona
vusi” Baltijos jūros dugne ke
lias dešimtis tūkstančių tonų 
cianinio potašo (cianistinio ka
li (. Tvirtinama, kad statinės, 
kuriose tie nuodai yra uždaryti, 
tebėra tvirti. Bet jau sproginė
ja indai, kuriuose yra “palaido
tos” Hitlerio nuodingosios dujos 
iš praeitojo pasaulinio karo. Jas 
nuskandino Bornholmo gelmėse 
anglų okupacinė valdžia tuojau 
po karo. Tos bukaprotystės re
zultatus jau praeitų metų va
sarą gavę savo kailiu patirti len
kų, švedų ir danų žvejai — kai 
kurie apsinuodiję, o kai kurie 
apsitvilkę.

Tos ir kitos priežastys paska
tino pabaltiečius ieškoti bend
ros kalbos ir bendrų veiksmų, nes 
esą po dar keleto metų tas “di
džiausias nutekėjimų rinkinys 
mūsų planetoje” gali būti jau 
mirusi jūra.

Party” (griovimo baliaus) la
pus. Daugiau jokio tikrinimo.

Apie dešimčiai asmenų stalai, 
baltais uždengalais, geltonomis 
servietėlėmis, paauksuotais in
dais, baltais stiklais, sidabri
niais valgymui įrankiais, metro 
aukštumo, storomis sidabrinė
mis žvakidėmis su “gyvomis” 
degančiomis vaškinėmis žvakė
mis.

Patarnautojai: “kokio koktei
lio norėtumėt”? Po stalu pasi
ūtame gautus baliaus griovimui 
kaučukinius geltonus šalmus, 
kaip statybininkams. Užkandžiai.

Maloni, jauna, juodaplaukė, 
liekna, baltute oda, rudomis aki
mis moteris. Kaip čia įprasta, 
ją lydintis ištaria pavardę, pa
duoda tik vyriškiui ranką, gal
vos linktelėjimu sveikinasi su 
moterimi, pasako jo moters pa
vardę. Ji sėdasi1 šalia, pasisako 
esanti Association press atsto
vė. Atstovauja teatrinius, fil
minius, pramogų sųsimetimus, 
politika jai svetima. Pasikeičia
me keliais sakiniais apie Lietu-

Sniege žuvo 39 žmonės
Vasario 10 d. Prancūzų Alpių 

rezorte Vai d’Isere, kur buvo su
važiavę daug jaunų šliužinėto- 
jų, nuo kalno nuslinko labai sto
ras sniego sluoksnis, palaidoda
mas 39 jaunuolius. Sako, jog 
buvęs pirmas toje vietoje atsiti
kimas Prancūzų istorijoje.

UN1VEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

z Žmonijos kova su didžiausia 
sveikatos rykšte — vėžiu jau 
duoda apčiuopiamų vaisių. Jei 
prieš 30 metų medicinai pavy, 
kdavo išgydyti vieną iš penkių 
vėžiu sergančių^ tai šiandien 
kas trečias ligonis pagydomas. 
Kai kurias vėžio ligas pavyks
ta pagydyti net 50%, k. L mo
terų gimdos vėžį. Visa tai pa
siekta intensyvių studijų ir ty
rinėjimų dėka. 1937 metais 
vėžio ligos moksliniams tyri
mams buvo išleista vienas mi
lijonas dolerių. Dabar vėžio 
ligos moksliniams tyrinėji
mams ir gydymo bandymams 
išleidžiama kasmet daugiau, 
kaip 250 milijonų dolerių, šiuo 
metu J. A. V. ir Kanadoje yra 
daugiau, kaip 900 vėžio ligų 
klinikų, kur • gydomi ligoniai

PER ANNUM

ON SAVING CERTIFICATES
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1800 So. Halsted St Chicago, HL 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS

Įsteigta 1923 metais ’ Tek HA 1-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

jtį W Juety tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip ’ SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus
tiem* nariams.

Arijoje plačiai žiromai legendarinif 
gyvis ^Garuda^ ant kurio nugaros 
jodinėdavęs dievas Vishnu. Paryžiaus 
senieną parodoje yra garudu statula, 

pagaminta 16 iimtmetyje.

dau- 
rūky- 
plau- 
nerū- 
Vėžiu 

Draugija veda aršią kovą prieš 
rūkymą, ši organizacija taip 
pat finansuoja 150 universite
tų medicinos mokyklose ir kli
nikose vedamus vėžio ligų gv- 
dymo tyrinėjimus. Kasmet tam 
reikalui išleidžiama daugiau, 
kaip 20 milijonų dolerių. Rei
kalingos lėšos sukeliamos kas
met American Cancer Society 
organizuojamomis rinkliavo
mis — Crusade. Nuo rinklia
vų sėkmingumo pareina vė
žio ligos greitesnis nugalėji
mas. Lietuviai taip pat turėtų 
savo aukomis paremti Kovai 
su Vėžiu Draugijos veiklą.

SLA — įtttnimut duoda perą Taupomą}* Apdraudę - Endowment In- 
■V wrrie*, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi- 

: - - jonu ir gyvenimo pradžiai
SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudę: 
A" apdraudė* tik $3.00 mokesčio metams.
ŠLA — AKCIDKNTAL® APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme- 

StlBS, rekomenduojama lletuviškv KLUBŲ Ir draugijų n»- 
Hmm. ‘ Už $1,000.00 akcidentalės apdraudė* mokestis $2.00 
į metu*.

SLA — tampo* yra daugumoje lietuvių kolon 
ttttėjua Ir jie plačiau paaiškins apie

Gftdft ipątiždintu informacijas, jeigu parašysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AJIERICA

CRYSTAL LAKE, ILL. — If you need a second car but your 
budget won’t permit it, how about a sidecar for mama's bicycle? 
She can take at least one youngster along when she goes shopping 
and still have plenty of room left to carry packages or groceries.

SjkNATV®
šimtametis seniukas loterijoje 

išlošė didoką sumą pinigų. Gi
minės susidomėję klausia: — Ką, 
didele, manai su tais pinigais 
daryti?

— Manau pasidėti senatvei...

fraternalinė organizacija — duoda gyvy, 
joj. pašalpą, kuri yra pigi, nes SUsiviE- 

„ :• paine, o teikia patarnavimus savitarpinės
IflH* pagrindu.
.tūli daugiau, kaip trk su puse milijono doleriu kapitalą, 
įį gpdrauda Hkra Ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
1 'Įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00

šiandien paskutinis vakaras, ba
landžio 10 d. jis pradės progra
mą. Be jo sutikimo nebus nieko 
daroma Cocoanut Grove. Negra
žaus veido, juodas, bet prasimu
šęs į pramogų pasaulį Samny 
Davis Jr. Turėtų būti talentin
gas, atkaklus, laimingas.

Nesėkmingai pašposauja. Stai
ga garsus balsas iš publikos: “Aš 
noriu matyti jus šokant ar dai
nuojant”. Dedasi negirdįs. Dar 
garsiau: “Ar atliksite progra
mą?”

— šiandien ne.
“Aš s atėjau pasižiūrėti, ne 

kvailų kalbų klausytis!”
Publikoje sujudimas.
Tolumoje kažin kas stojasi, 

virsta stalas su indais, pasimai
šo budintis policininkas, civiliai 
sargai.

Ne, nebuvo išsišokimas. Tai 
buvo vaidinimas, gana neblogai 
surežisuotas. Panašiai ne kartą 
mačiau amerikiečių naktiniuose 
klubuose.

Davis Jr. juokiasi, į sceną pa
kviečia civilius naktinio klubo 
saugotojus, įvairaus amžiaus, 
įvairiai apsirėdžiusius, visi tvir
ti baltaodžiai.. Net septyni. Jie 
visad būna atidarame naktinia
me klube. Panašiai ir kiti elgia-

sergą vėžio liga. Kasmet Ame
rikoje užregistruojama dau
giau kaip 600,000 naujų susir
gimų vėžio liga.

Vėžio liga nevienodai palie
čia vyrus ir moteris. Nuo vė
žio ligų daugiau miršta vyrų 
nei moterų. Pas vyrus vėžio li
gos susirgimai daugiausia pa
liečia odą, plaučius, prostatą 
ir virškinamus organus. Pas 
moteriskrūtys, gimda, oda 
ir virškinimo organai yra jaut
riausi vėžio ligai.

Surinkta statistika taip pat 
parodo, kad ne visose J. A. V. 
vietose mirtingumas vėžio li
ga vienodas. Pavyzdžiui, ma
žiausiai 100,000 gyventojų vė
žio liga miršta Aliaskoje, tik 
56, New- Mexico — 96, Utah — 
98, o daugiausia Rhode Island 
— 206, Floridoj — 192, New 
Hempshire — 190 ir.Pensylva- 
nia — 186.

Vėžio mirtingumas taip pat 
nevienodas Įvairiose valstybė
se. Didžiausias mirtingumas 
—■100,000 gyventojų yra Škoti
joje — 199, Austrijoje — 190, 
Suomijoje — 1<88 ir mažiausias 
Portugalijoje — 108, Izraelyje 
-r-117, Švedijoje — 131, ir Ja
ponijoje— 137. Mokslininkai 
stengiasi išaiškinti vietos įtaką 
vėžio ligai.

Kasmet Amerikoje vėžio li
ga miršta apie 325,000 žmonių. 
Prie dabartiniu laiku mokslo 
pasiektų vėžio gydymo metodų 
apie 100,000 galėtų būti išgel
bėti, jei kiekvienam sergan
čiam būtų prieinamas mokslui 
žinomas vėžio gydymas. Bet 
dar didesnis gyventojų skai
čius galėtų visai išvengti vėžio 
susirgimų, jei žmonės laiky
tųsi preventyvines medicinos

mirusi jura?
Prieš Velykas Kopenhagoje 

buvo paskelbtas raportas, kuria
me Tarptautinė Taryba jūrų ty
rimo reikalams pareiškia, kad 
gilesnės Baltijos jūros vietos yra 
užterštos nešvarių vandenų nu
tekėjimais, pramonės atmatomis 
ir augalų apsaugos priemonėmis 
(fosfatais, DDT ir kitokiais der
liams gerinti ir parazitams nai
kinti chemikalais). Jau praei
tais metais Baltijos jūra buvu
si pavadinta “didžiausiu nutekė
jimų rinkiniu mūsų planetoje”. 
”■ t

Didžioji kaltės dalis tenkanti 
suomių ir švedų medžio pramo
nei ir Kopenhagos, Malmoe bei 
Leningrado miestams. Baltijos 
jūros gelmėse pastebėtas žymus 
deguonio kiekio sumažėjimas. 
“Jei tas procesas ilgiau nusitęs, 
tuomet vandens masės žemiau 
60 metrų pavirs tikriausiai į mi
rusią jūrą, panašiai kaip jau yra 
Juodojoje jūroje”, tvirtina to 
raporto autoriai.

Fosfatų koncentracija Balti
jos jūroje dabar esanti tris kar
tus didesnė negu buvo prieš 15 
metų. Apskaičiuojama, kad jū
ros gelmėse jau yra apie 400 tūk
stančių tonų fosfatų, o iš pramo
nės ir miestų jų suteka kasmet 
po 16 tūkstančių tonų. DDT 
koncentracija Baltijos vandeny
se yra dešimteriopai didesnė ne
gu šiaurės jūroje. Kai kurie 
mokslininkai tvirtina, kad Bal- 
tijoje jūroje jau išsiveisia kai 
kurios žuvų rūšys ir kai ku
riuose Baltijos pakraščiuose su
mažėjęs šios jūros žuvies varto
jimas.

Mokslas dar nežino mechaniz
mo, kaip išsivalo apnuodytas jū-

17.6 y^f^Įog^fijų, jninkšti viršeliai. Kaina 82.00.
Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą' gaĮįiųa gauti Naujienų Administracijoje arba 
pariunčiant M®ney Orderį arba čekį tokiu adresu.

Su priemiesčiais 8,000,000 
Ventojų diifcųestia, nuolat r-; 
tis, pasaųlfe fįhnų centras, 
Ramiojo vandenyno, kalnų 
suptas, viąęd žiltų klimatu, 
nas pasaulio žymiųjų finansi
nių centrų; daugelio svajonė, bet, 
kad ir kaip keista, neturėjo... 
naktinio klubo!

Nuolatiniij Los Angeles, Cal., 
gyventojų; atvykę pravažiuojan
tie j i kartais pasiteirauja gero 
naktinio klubo. Tokio nebuvo. 
Taip, gausu išgertuvių šu Šokan
čiomis lyg ir nuogutėmis, gerai 
sudėstytpihis, jaunomis mergai
tėmis, taip apiepo dvidešimtme
tį. Savaitgalįais prie tų burles- 
kų eilės ne tik vienų vyrų, bet, 
nemažiau i jį- poromis, švariai at
rodančios auditorijos. Amerikie
čiams nieko nuostabaus; ir teis
mas pripažino, pagal konstituci
ją, laisvę laisvai vartyti savo 
kūną. Tuo tarpu tik moterims.

Yra įvairių kitokių vietų, kur 
naktimis grojama ar skambi
nama pianinu, bet vis tai niekis, 
lyginant su nuostabiaisiais Las 
Vegas klubais, net buvusiais 
Kaune ari Vilmuję anais laikais.

Naktį telegrama

“Persondinsime sielą. Kitais 
žpdžiais, sienos braškės mano 
Cocoanut - Grove baliuje antra
dienį, vasario 24 Aihbasador

’■■'į? -■ • ■ ■

Hotel. Atvykite švęsti su mu
mis veido pakeitimą Cocoanut 
Grovę. ft^ykitės^ kaip norite. 
Sienos, maistas ir pastiprinan
tieji pradės plaukti .7 vai. vaka
ro.. Taiką; ir meilė.. Sammy Da
vis, Jr. Atšnįėpkite”. ;

CocoanųtĮ Grovę iki šiol buvo, 
spėkime, gėriau^, naktinė auk
štos klasės užeigą, Visad su pa
rinkta programa. Ne kartą ten. 
buvaušvęsdanjąskokią užsienio

Ateina grąžus, aukštas, žils
tantis, šviesiu kostiumu ir marš
kiniais, kaklaryšiu, lydintis žė
rinčiomis akimis ispaniško su
statymo gražuolę. Prisistato: 
atstovauja “Esquire” žurnalą. 
Išgirdęs, kad rašau lietuvių 
spaudai, šypsodamasis smagia 
išraiška: “Mano.tėvas iš Lietu
vos. Iš Tauragės išvyko 1905 
metais Į Ameriką”. Apie Tau
ragę tiek žinojo, kad netoli Klai
pėdos. Papasakoju ne tik apie 
Tauragę.

Hollywoode nuostabiai daug 
žydų, kurių tėvai atvykę iš Lie
tuvos. Jie mielai tai pasako, jau
čia draugiškumo jų nematytam 
kraštui, bent asmeniškuose pa
sikalbėjimuose.

Puikiausi pietūs su file mig
non, gėrimais ir t. t.

15 milijonų plokštelių

Dalyvavęs tuzine filmų, paga
minęs 30 plokštelių albumų la
kos milijonų tiražo. Mažas, su 
akiniais, ružavai apsivilkęs. Ap
suptas jaunučių baltų merginų. 
Įfš" dabar bus garsiojo CG part
ietis, jo pasiūlymais padaryti 
pakeitimai, bus viskas nauja.

Raginkite savo a 
augti - taupykite!

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

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

pirmos rušfęs-ih?^taš,;gera mu
ziką, gražūs įrengimai.
- Girsta : Association Press
.; /į. ? ; atstovą ' ,
7 ..^ėsipuošdami, ajbū’ su žmone- 
1 e,. •,galipo^_^aštąkos storumo 
kiįįeUĮj^^įį^^^^f^udpni 
kOfigai^stalai.
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Seja konfūziją
Paskutiniu metu visuomeniniame lietuvių gyvenime 

sėjama vis daugiau ir daugiau konfūzijos. Iki šio meto 
Amerikos lietuviams buvo aišku, kas rūpinasi lietuvių 
tautos laisve ir kas žingsniuoja su tos laisvės priešais; 
kas stengiasi padėti lietuviams atstatyti krašto nepri
klausomybę ir kas bando kovai už Lietuvos laisvę pa
kenkti. Dabar šioje srityje tos aiškumos nėra.

Blogiausia, kad konfūziją sėja tie, kurių pareiga 
būtų atsirandančius neaiškumus išryškinti ir Į nesupran
tamas problemas daugiau šviesos paleisti, kad kiekvie
nas mūsų tautietis galėtų geriau orientuotis. Mums at
rodo, kad pastaruoju metu Draugas savo skaitytojų tar
pe tokią konfūziją sėja.

Kelioms dienoms prieš šių metų Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimą (konkrečiai, vas. 2 d.) Drau
go redaktorius Pr. Gr. parašė labai keistą Įžangini. Ra
šė, kad jis žiūri Į pačius “didžiuosius“ Amerikos lietuvių
gyvenimo veiksnius,

bendruomenės nariams”. Maž- laikomas radijo valandėles j 14®-Bendruomenei visus apimančiai, 
visus paliečiančiai, tai marga
spalvei lietuvių išeivijoje masei. 
Dabartiniai LB vadai esą atsa
kingi tik tiems, kurie už juos 
balsavo, ši sąvoka yra naują, 
netikusi, atmestina, žalinga vi
sai LB sampratai ir tolimesnei 
veiklai. Velionies Bačiūno at
sakymas būtų buvęs: “Ugdyt 
LB paunksmėj įvairių pažiūrų 
šalininkų tolerantišką ir taikin
gą koegzistenciją”. Galima pri
dėti : “Nežiūrint ar jie rinkimuo
se dalyvavo ar ne”..

PLB pirmininkas St. Barz
dukas anuos J. Bačiūno žodžius 
“Pasaulio Lietuvy” aprašyda
mas seimo nuotaikas ir balsavi
mo rezultatus, pateikia kiek ki
tais žodžiais, būtent: “Stengtis 
išlaikyti visuomeniniame lietu
sių veikime pajėgiuosius, kad ir 
skirtingų pažiūrų ar taktikos 
prisilaikančius lietuvius, puose
lėjant savo tarpe taikingos ko
egzistencijos dvasią”.

Laisvinimas ir LB 
_* _ ...■’.į..." , ' ■

.Minėtame Tabor Farmos spau
dos suvažiavime PLB pirm. St. 
Barzdukas nuosaikiai kalbėjo 
apie Bendruomenės tikslus ir rū
pesčius. Kalbėdamas apie Lie
tuvos laisvinimo darbą, pirminin
kas pripažino ir visai aiškiai pa
brėžė, kad “PLB Valdyba pripa
žįsta, kad Vlikas,. sudarytas po
litinių lietuvių srovių ir laisvės 
kovos sąjūdžių pagrindų, vado-, 
vauja politinei lietuvių laisvės 
kovai”. St. Barzdukas toliau pri
dėjo: “Kas čia sakoma apie Ben
druomenę ir Vliką, lygiai tinka 
sakyti apie kraštų bendruome
nės ir kraštų politinius veiks
nius. Kitaip sakant, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas, pabrėžė: mes pasauliniai 
vadai pripažįstame Vliką, o. jūs 
atskirų kraštų vadeliai turite pri
pažinti tuose kraštuose veikian
čias politines laisvinimo organi
zacijas, kaip JAV veikiančią 
Amerikos Lietuvių Tarybą.

Ten pat buvęs JAV LB pir-
ruošia bendruomenės narius neteisėtiems rinkimams, są-lmininkas B. Nainys arogantiš- 
moningai prasižengdama su nustatytomis rinkiminėmis katP ,jam atrėžė:

(Tęsinys)
Svarbus pareiškimas

Juozas Račiūnas nesulaukė 
aiškaus atsakymo j šį klausimą. 
Tačiau pasitvirtino jo baimė ir 
nerimas, nes jam jau mirus toje 
pačioje Tabor Farmoje, kur J. 
Bačiūnas praleido tiek daug gra
žių dienų, spaudos atstovams 
dabartinis JAV LB pirm. p. B. 
Nainys šitaip pasakė: “Bend
ruomenės dirbamas Lietuvos 
laisvinimo darbas nei kryžiuoja
si, nei kertasi, nei konkuruoja 
su veiksnių darbais. Bendruome-
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nė yra ir turi pasilikti laisva nu
sistatyti savo veiklos gaires ir 
kryptis. Jokit diktato iš šalies 
jai būti negali. Jos pareigūnai 
yra atsakingi ne kam kitam, kaip 
tik juos išriti kasiems Bendruo
menės nariam

štai, tuo pareiškimu sugriau
nami visų blausiųjų Bendruome
nės veikėjų pareiškimai, pažadai 
ir susitarimai. Dabartinė vado
vybė jau nebe-d jaučia atsakinga 
visai Bendruo ienei, tai su di
džiąja raide rašomai, tai Krupa
vičiaus, Aiba ičiaus, Balkūno, 
Bačiūno ir, dalinai, Barzduko,

cialią komisiją organizuoti informacijas spaudai, ra
dijui, atitinkamai nuteikti kongreso narius ryšium 
su Vasario 16 d. Sumanūs ir energingi tos komisijos 
nariai sudarė angliškai pasivadinusią “National 
News Service”, čia gražiai pasidarbavo ryžtingojo 
L. Valiuko vadovaujami komisijos nariai. (Drau
gas, bal. 3d., 3psl.). >
Ką frontininkas L. Valiukas yra padaręs ir ką jis da

ro, Amerikos lietuviams labai gerai žinoma. Jis jau vado- 
Įvavo ne vienam komitetui ir ne vienam “žygiui”, bet iki 
šio meto jo “žygių” rezultatų niekas nematė. Jeigu pra
eities patyrimas ką nors sako, tai galima pasakyti, kad 
niekas ir ateityje nebematys.

Kaip Valiukas dirba jo vadovaujamuose komitetuo
se, Amerikos lietuviai galėjo patirti iš ilgamečio to komi
teto iždininko, kuris pasitraukė iš iždininko pareigų ir 
pareiškė, kad pats Valiukas vienas tvarko ne tik pajamas, 
bet ir išlaidas; kad jis net komiteto iždininko neprileido 
prie iždo, ir kad niekas nežino, išskyrus pati Valiuką, ku
riems tikslams buvo išleistos Valiuko vadovaujamam ko
mitetui sudėtos aukos.

Draugo redaktoriai žino, kad JAV LB pirmon eilėn
. . ^U0 tarpu visą dėmesį nukleipė Į rūpintis Amerikos lietuvių jauunimo kultūriniais ir 

mažiausiai atlikusią ir mažiausiai atlikti galėsiančią gru- švietim0 reikalaiS; kad šioje srityj6 turėtų cl darbo ko_ 
Ttnlzi Onai rrzrv**}"? rzi t tv’’ tnhnv'nn Don nmGTnm . . _ _ _ /gijų.pelę. Pr. Gr. labai gerai žinojo ir tebežino, kad politinei 
Lietuvos laisvės kovai visus Amerikos lietuvius telkia! 
Amerikos Lietuvių Taryba. Jis žino, kad ilgus metusi 
Altui vadovavo Įtakingas katalikų veikėjas, buvęs Drau
go redaktorius, dar ir šiandien platesnių Amerikos lietu
vių sluoksnių pasitikėjimą turintis žmogus. Pr. G. gerai 
žinojo, kad atsakomingi katalikų atstovai Alte užima at- 
sakomingas vietas ir veda jiems paskirtą darbą. 0 vis 
dėlto tas pats Pr. Gr. rado reikalo sėti konfūziją, nuver
tinti Alto vedama darba ir kalbėti anie kitus veiksnius, 
kurie iki šio meto nieko rimtesnio nepadarė.

Kitas to paties dienraščio redaktorius, J. Pr., kiekvie
no svarbesnio klausimo svarstymo metu mokąs ant tvoros 
užlipti ir dairytis, kuri pusė “mūsų tarpe gali laimėti”, 
tęsia to paties Pr. Gr. darbą, šių metų balandžio 3 d. Įžan
giniame “Lietuvos laisvinimo fronte” taip pat sėja visai 
bereikalingą konfūziją. Pasiskundęs, kad rusai išleidžia 
milijonus propagandai ir kad jie turi suorganizavę dide
lius kadrus žmonių konfūzijai sėti, šitaip rašo:

“Šioje srityje (J. Pr. turi galvoje frontininkų 
naujai keliamą muilo burbulą) labai gražios iniciaty
vos ėmėsi ir Lietuvių bendruomenė, sudarydama spe-

mitetas, susidedąs iš pačių energingiausių žmonių, o vis 
dėlto sėja konfūziją, kad L. Valiukas ir jo vadovaujamas 
komitetas dirba Lietuvos laisvinimo Ckovai naudingą 
darbą. Draugo redaktoriai žino, kad' JAV LB valdyba

taisyklėmis ir pagrindiniais JAV LB Įstatais. Jie žino, 
kad JAV LB Garbės Teismas, norėdamas {išvengti dar di
desnės konfūzijos, JAV LB Centro Valdybos rinkimines 
instrukcijas paskelbė nevykdytinomis. Jie ta žino, o vis 
dėlto savo skaitytojus ir toliau maitina netiksliomis in
formacijomis.

Sėdami kontūzija savo skaitytojų tarpe, jie skriau
džia kiekvieną skaitytoją. Turime žinoti, kad iš konfūzi
jos gali būti nauda tiktai lietuvių tautos priešams. Juo 
lietuvis bus geriau ir tiksliau informuotas,.tuo jis bus nau
dingesnis pačiam sau ir savo tautai. Galime drąsiai tvir
tinti, kad ir geriau informuotas katalikas gali'būti ne vien 
geresnis lietuvis, bet ir geresnis katalikas,'negu netiks
liomis žiniomis sukonfūzintas katalikas. Ne apie Valiuko 
nesamus “žygius” turėtų rašyti, bet apie kasdieniniame 
gyvenime kylančias organizuotų lietuvių problemas.

“PLB valdybos pirmininko pra
nešime Lietuvos laisvinimo rei
kalai buvo kaip ir nepaliesti, nors 
užuomina .ir -buvo padaryta. Ten
ka pabrėžti, kad lietuvių Bend
ruomenė šį uždavinį vykdė ir ta- 
pačia linkme ketina eiti ateity
je”.-

St. Barzdukas tame susirinki
me kalbėjo: “Bendruomenė, at
siremdama Į lietuvių išeiviją ir 
norėdama būti reali bei apdairi, 
turėjo ir turi skaitytis su jos 
linkimais ir nuotaikomis”. Gi 
p. Nainys savo žodyje tokio no
ro eiti su išeivijos nuotaikomis 
ir linkimais neparodė. Jis trum
pai pareiškė, “LB pareigūnai yra 
atsakingi tik juos išrinkusiems

daug išeitų: “Frontininkai mus

jie sako".
Skaldymo keliu

Taigi, Centro Valdybos atplėš
ti nuo politinių darbų nepajėgė 
nei gražios atminties buvęs PLB 
pirm. J. Bačiūnas, nei jos dabar
tinis pirm. St. Barzdukas. Nieko 
nepadėjo ir tai, kad JAV LB Ta
rybos, pirmininkas dr. P. Vilei
šis, sėdėdamas Amerikos Lie
tuvių Kongrese už garbės stalo, 
ašaromis akyse tvirtino: “To 
daugiau nebus, Bendruomenė Al
tui netrukdys!"... Nieko nepa
dėjo dešimtys lietuvių organiza
cijų rezoliucijų pasmerkimai 
spaudoje, nepadėjo ir LB JAV 
Taryboje iškeltas nepasitikėji
mo klausimas, nepadėjo faktas, 
kad keliolika LB Tarybos narių 
atsisakė pareikšti pasitikėjimą 
Centro Valdybai. Ji toliau eina 
vienos partijos užbrėžtu keliu: 
skaldyti negausias aktyviųjų iš
eivių eiles.

Centro Valdybos pirmininkui 
Bendruomenės eilėse pasigir
dę nuosaikumą ir vienybę skati
nantieji balsai nieko nesakė, nes 
jis savo parėdymus gauna ne iš 
PLB ar iš Tarybos prezidiumo, 
bet gauna juos iš Los Angeles 
miesto. Prie to dar sugrįšime.

Kada pernai prieš Vasario 16 
*d. minėjimus Centro Valdyba 
išleido bendraraštį su įsakymu 
apylinkėms rengti minėjimus ir 

■Įsiusti aukas Bendruomenei, Al
tas užprotestavo, išleido pareiš
kimą, kuriame pasmerkė Bend
ruomenės skaldomąjį darbą. 
Nainio garsusis pareiškimas, kad’ 
“bandymai lietuvybės darbus 
skirstyti į “politinius" ir “kultū
rinius" terodo, tik įžvalgos sto
ką”... sulaukė tinkamo atgarsio 
beveik visoje išeivijos spaudoje. 
Tą pasinešiųią į: lietuvių laisvi
nimo, darbus- ir į tam darbui su
dedamas aukas pasmerkė: Ame
rikos Lietuvių Kongresas, pa
smerkė visa eilė lietuviškų or
ganizacijų ir. draugijų. Bet ar. 
tie pasmerkimai ką padėjo ? Ne!

“Apsisprendimas”

> šiais-metais p. Nainys vėl iš
siuntinėjo bendraraštį, kuriame 
vėl.-įsakė apylinkėms rengti mi
nėjimus ir aukas-skirstyti “pa-, 
gal LB. Tarybos nutarimą”, ku
ris buvęs toks: “Rengti Vasa
rio 16-tos- minėjimus . LB apy
linkėse ir surenkamas - aukas 
skirti Bendruomenės reikalams,, 
jei tai derinasi su - aukotojo-va
lia ir nėra pažeidžiamas laisvo 
apsisprendimo principas’.’.!

Apie tą laisvą .apsisprendimą 
jau buvo daug prirašyta. . Net 
ir tie lietuvių- laikraščiai, kurie 
vis pagiria Vliką už jo darbus 
ar informacijų tarnybą, už jo. iš-

sisrico už aukotojų apsisprendi
mą, siūlo neduoti aukų Altui, 
kaip per 29 metus buvo įprasta, 
bet skirstyti tas kuklias paja
mas visiems, kam aukotojas pa
geidauja.

Kas iš to išėjo, po dvejų metų 
Nainio ir jo sėbrų skaldymo? 
Štai, Los Angeles koresponden
tas, iš kurio greičiausiai tą skal
dymo mintį Nainys ir gavo, ra
šo vasario 6 d. Drauge: “Auko
tojus prievartauti sunku kaip ir 
arklius: galima įvesti į vandenį, 
bet neįmanoma priversti gerti”. 
Čia, supraskime Alto skyrius ga
li surengti minėjimą, tačiau ne
galima žmonių priversti Altui 
aukoti.

Kokia tai politikieriaus men
kystė! štai Philadelphijos ko
respondentas giriasi “Drauge" 
balandžio 3 d. “Aukos laisvini
mo reikalams, pagal aukotojų 
valią, pasiskirstė sekančiai: Al
tui ir Vlikui 51%; L. Bendruo
menei 39%, Batunui 6%, Re
zoliucijų .Komitetui 4%. Tame 
pačiame numeryje “Draugas” 
J. Pr. vedamajame rašo “Užtat 
turime ypatingai įvertinti pa
stangas Vliko, kurio globoje re
guliariai leidžiamos Eltos infor
macijų žinios lietuvių, italų, vo
kiečių, prancūzų, arabų, anglų ir 
ispanų kalbomis ir duodamos in
formacijos per Romos, Madri
do, Vatikano radiją. Tai ypatin
gos svarbos dalykas”. Ar žino 
vedamojo autorius, kokiais biu
džetais Vlikas verčiasi? Ar ži
no, kad žymi to biudžeto dalis 
ateina iš Vasario. 16 dienos au
kų?
i Bendruomenės ■ “aukokime, 
kam tik norite” šūkis ilgainiui 
sumažins laisvinimo veiksnių 
pajamas ir tuo džiaugsis ne.vie
nas Nainys su. savo patarėjais. 
Kodėl’ neįtraukti į aukas gau
nančių sąrašus ir kitus? Kodėl 
neskirti aukų, sakysim, Pasau
lio Lietuviu. Gydytojų Draugi
jai, kuri šiais metais, savo inicia
tyva išsiuntinėjo Amerikos po
litikams apie 500 laiškų? Ypač 
daktarai čia .galėtų parodyti sa
vo kolegišką solidarumą ir pa
remti i draugi jos. centrą. Kodėl 
neskirti dalies Vasario aukų Lie
tuvos Vyčiams,.kurie panašų po
litinį darbą, kuri dabar pradėjo 
LB Centro.Valdyba, dirba, jau 

į daug, daug. metų.. Kiek Vyčiai 
išsiuntinėjo laiškų ir. memoran
dumų, nei1 karto .nepasikešihę’ į 
centrines; Amerikos Lietuviiy Ta
rybos aukas!

(Bus daugiau)

— Kaune kova mėn. paminė
tos muziko, dirigento Antano Ol
šausko 70-sios gimimo? metinės.

. (E)

B. KRISTOPAITISSTUDENTO ATOSTOGOS
1

Netrukus aš paprašiau čipsų (lošimo pi
nigų) už savo numatytą sumą. . Atsisakė 
duoti — Mažiausiai turi pirkti už penkis 
dolerius penkis čipsus, o tu nori tik už du. 
— Taip. — atsakiau. — Aš esu neturtingas 
studentas keliautojas ir pakelyje viską su
tiktą noriu išmėginti. Vieuą čipsą noriu 
pralošti,, o kitą palikti suvenyrui. Pavei
kė. Sutiko parduoti du čipsų. Kaip sakiau, 
taip padariau. Vieną cipsą pralošęs ramiai 
besišypsodamas, kaip tas pralošęs S500, 
apleidau rulete.

Laiką čia galima visur smagiai praleisti, 
nes yra įvairių kasinų. Įėjimas nuo pusant
ro iki 18 frankų, bet įeinant reikia parišti 
kaklaraištį. Užtektinai prisigrožėje Mon
te Carlo ir Nicos apylinkėmis, išvažiavo
me į Ispaniją.

BARCELONOJE

Didesnė Ispanijos dalis jūrų supama. 
Senovėj iš jūrų veržėsi įvairūs įsibrovė
liai į Ispaniją: finikiečiai, kartaginiečiai, 
romėnai, maurai ir kt. Berods, vestgotai 
įžengė iš Prancūzijos per Pirinėjų kalnyną. 
Aš įžengiau į Ispaniją per Pirinėjų kalnus 
patogaus traukinio pagalba. Atvykau ne 
brautis jų tarpam bet susipažinti su jų 
praeitimi, papročiais, gyvenimo būdu. 
Pastebėjus ką nors teigiamo, apleidžiant 
kraštą įsisavinti. Ilgėliau sustojau Barce- 
lonoj.

----— ’__ — _ , -- ---- 
i Barcelona — antras savo didumu Ispa-
• nijos miestas. Apylinkės derlingos. Tai 
: tankiausiai apgyventa Ispanijos sritis. 230 
i metais prieš Kristaus gimimą Barcelonos 
; miestas buvo Kartaginos generolo Barca 
! Įkurtas. Jis buvo pavadintas Barcino var

du. Vėliau buvo pavergtas romėnų, vest- 
gotų, arabų bei frankų. Istoriškai įdomes-

• nės vietovės yra ispanų gotikos stiliaus ka-
i tedra, Barcelonos universitetas su didžiu- 
; le biblioteka, didele ligonine, 1401 m. sta

tyta ir t. L Ispanijos civiliniame kare 1936 
— 39 Barcelona rėmė kairiuosius. Tas 
pramonės miestas, su patogiu geru uostu. 
Dienas leidome ieškodami ką nors įdomes
nio pamatyti ar paplūdymyje atostogavo
me. 1' -

Nuo Capri su Gražina drauge keliayo- 
j me. Kartais ji mane barė, kad bėgioju, 
visur landžioju. Ji buvo linkusi daugiau 
paplūdimio laikytis. Sakiau, kad gal tai 
vienintelė proga tiek daug pamatyti. O 
tai juk geriau negu knygoje skaityti. Pa
plūdimius rasime grįžę į savo nuolatines 
vietas. Nors kartais ji, vargšė, buvo pa
vargusi, bet sykiu keliavome iki Madrido.. 
Gražinos tikslas buvo pasiekti Majarcos sa
lą, esančią apie 100 mylių i vakarus nuo 
Ispanijos. Madrido stotyje turėjom skirtis. 
Atsisveikinom iki pasimatymo New Yorke!

MADRIDAS
Likęs vienas paėmiau taksį ir važiavau 

i pas Sierą, mano sesers draugę. Siera yra 
j chemijos daktarė, josios vyras — inžinie- 
1 rius - užimąs aukštą Amerikos valdžioje 

vietą ir atsiųstas į Madridą.

— Jau visas mėnuo kai laukiame, — su
tiko mane šeimininkė. — Važiuodami atos
togų įsakėme tarnaitei, kad Jus traktuotų 
kaip šeimos narį. Dvi savaitės, kai jau 
grįžome iš atostogų, tai dabar galėsime ge
riau supažindinti J us su Madridu.

Tarnaitė nuvedė mane į jaukiai pa
ruoštą kambarėlį. Buvau įspėtas ,kad ne
skubėčiau apleisti jų namus, neskubėčiau 
apleisti Madridą, nes daug kas yra jame 
maty tino. ri ' .

Senovėj miestas buvo apvestas mūro 
siena su 16 vartų, iš-kurių dar išliko 3. 
Pirmą kartą Madridas yra paminėtas ry
šium su karaliaus Ramiro II bandymtoat- 
gauti jį iš maurų 932 m. Be garsių istori
nių bažnyčių ir karališkų rūmų pažymėti
na karališkoji meno galerija, kur vidur
amžių garsiųjų tapytojų paveikslai yra su
rinkti. Vertingi botanikos, ir zoologijos 
sodai ir Madrido universitetas, kuris vado
vauja Ispanijos švietimui: Mačiau karalie-. 
nės Izabelos išradimą — inkvizicijos įran
kius, kurių pagalba daug gerų krikščionių 
nekrikščioniškai turėjo apleisti šį pasaulį.

BULIŲ KOVŲ ŠIURPUS SPEKTAKLIS

Vakarus su savo vaišingaisiais šeimi
ninkais praleisdavome mieste. Porą vaka
rų praleidau su Audrone iš-.Chicagos. Ji 
studijuoja Madride mediciną. Vieną dieną 
nuėjau į bulių kovų areną, žiūrovų sausa
kimšai, klegesys, triukšmas. Matadorams 
keliamos triukšmingos ovacijos. Ispanams 
tai didelė pasismaginimo vieta. Mums, 
šiauriečiams, atrodo, per didelės aistros 
nesukelia žiaurus žmogaus žaidimas su

niekuo dėtu gyvuliu. Įsiutintas bulius spė
ja kartais žūdamas savo žudikui atsikeršy^ 
ti. Įtemptos kovos eigoj, man stebint, 
įsiutintas bulius perveria savo žudiko kak
lą. Visa arena nuskamba žiūrovų aiktelė
jimu. Greitoji pagalba tuojau išneša ko
votoją. Netrukus ir vėl tęsiama kitų bulių- 
kova su kitais matadorais. Pasibaigus 
rungtynėms per garsiakalbį pranešama, 
kad perkirsta didžioji kaklo vena laimin
gai susiūta ir sužalotasis greit pasveiks...

CORDOBA IR GRANADA

Bevartydamas žemėlapius, nuspren
džiau nors ir trumpam laikui įkelti koją Į 
Afriką. Pasirinkau Maroko uostą Tangerą. 
Pakeliui į pietus praleidau po dieną Cor- 
doboje ir Granadoje; Gordoboj vaikščio
jau istoriniu tiltu. Statytas romėnų, vėliau 
perstatytas maurų. Gėrėjaus didinga ka
tedra, kuri stovi romėnų maldyklos! vėr 
liau maurų mečetės) vietoje. 1236 m. me
četė tapo katalikų katedra. Lankiau gar
sius Alcazar buvusius maurų rūmus. Da
bar teišliko tik griuvėsiai, išėmus kalėji
mui naudojamo vien© kampo. Kitą dieną 
vaikščiojau po Granadą, kuri VIII amž. 
buvo įkurta. Išlikęs čia maurų palikimas; 
būtent garsi Alhambros pilis. z

Tarp kitų istorinių vietų aplankiau uni
versitetą, imperatoriaus Karolio V įsteigtą. 
Lankiau katedrą ir Ferdinando bei Izabe
lės karstus, kuriems valdant Ispaniją, 
maurai buvo išvaryti iš krašto.- x

Palikęs Granadą, apie vidudienį pasie
kia Algeciro uostą. Algeciras yra Ispanijos 
pietų kampe, maždaug 6 mylios į’vakarus

nuo Gibraltaro tvirtovės. Miestas ir uostas 
dabartinį vardą yra gavęs iš maurų VIU 
amžiuje. Klimatas tarp Madrido ir Alge
ciro gerokai skirtingas. Madridas yra vi- 
'durib Ispanijos aukštumos sausame klima
te.. Algecire daugiau tropiškas.

Išvaikščiojęs miestą, kitą dieną atvy
kau į..uostą; Suradau laivą; plaukiantį į 
Afriką. Sutikau keletą Amerikos studen
tų irgi vy-kstančių į Tangerą. Kaip malo
nu, kalvei turiu progą kalbėti.laisvai'ang
liškai be jokių švepliojimų,

JEI NORI VAŽIUOTI, TAI’ ” 
NUSIKIRPK PLAUKUS

Belipant į laivą teko išgyventi linksmą 
nuotykį. Vienas Stanford© studentas buvo 
su poilgiais plaukais. Prie kūtvėlų dar ne- 
priskaitytihąs 100%, bet lipant į laivą jį 
sulaiko. v

— Jei nori važiuoti į Maroke^ tai pirma 
nusikirpk plaukus. Jei nori turėti ilgus 
plaukus, lik Ispanijoj. Maroko jokių ilgą- 
plaukių kūtvėlų neįsileidžia.

■ ■ ” ■ ‘ ’•

Viena iš moterų keleivių, turėjusi žirk- 
Tes, pasisiūlė ilgaplaukiu! patarnauti. 
Išsiėmusi žirkles, čia pat vietoje gražiai 
apkirpo. Buvęs ilgaplaukis buvo įleistąjį 
laivą.

(Bus daugiau)

Skaitykite- ir, platinkite
D ie n r/a štir
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Call and ask for EDDIE BURBULYS

TĖVAS IR SŪNUS

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS?. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

(LACKAWICZ)

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

BRONEI J. TAMIENEI
3319 So. LITUANICA AVĖ. YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E K S K U R S I i O S

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

people 
you

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

“Lietuva graži, žmonės geri, 
bet valdžia ne kokia”...

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

9727 So. Western Aye. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

MOVING
Apdraustas perkraustytnas 

iš įvairiu atstwny. 
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
.. TsL:. FRontiw 6-1882

1446 So. 50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

Telefonas: LAfayette 3-0440

YArds 7-1741 - 1742

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

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.— MONDAY, APRIL 13, 1970

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

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

DR. LIONAS SEIBUTIS 
iNKSTŲ, PCŠLĖŠ IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso talaf.: 776-Ž88C 
Naujas rez. telef.: 448-5545

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GSLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai; PR 8-0633 lr PR 8-0834

mūsų viii 30 metų paty
lą studiją. Darbą atlieka 
_ ‘ \ Meniškai paruo 
vestuvinius albumus.

į When you receive a letter, 
note the Zip in the return 
address and add it toydur 
address book.

2 Call your local PostOfnce 
or see their National Zip 
Directory.

3 Local Zips can be found 
on the Zip Map in the 
business pages of your 
phonebook.

PstHWd it a mfclte wrfa te c^ 
•nwith The MrertUins CotsxuL

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmiock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

/irma±, ketvirtad. nuo 1—4 ir 
antrad., penktadienį nuo 1—5, 

ir šeštad. tiktai susitarus -

DR. 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 3 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
- , Rez. tei.:.WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., treciai, 
ir penkt. 24 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku 

' pagal susitarimą.

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

Jei norite nuotraukomis Įamžinti savo 
vestuves ar kitas šeimos Šventes, tai 
kreipkitės i i 
rimą turinčią i 
patyrę fotografai, 

šiame vestuvi

AL’S CANDID PHOTO’S

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

Visos programos iš WTOPA, 
1490 kiL A. M.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v.
TeL: HEmiock 41413 

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

MAŠINOMS VISTA "

REpubHe 7-8500 REpabEc 7-8601

(PUTRAMERTAS)

Linksmumo arba liadesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1228

Tokia antrašte J. Suduonė ap
rašo “Laisv. Lietuvoje” kelių 
amerikiečių įspūdžius nuvažia
vus rusų okupuoton Lietuvon:

“Vienas pasakoja (senos kar
tos, paraudęs), kad vienoje Vil
niaus įstaigoje jis turėjęs sura
šyti t visus dipukus, kuriuos tik 
pažįstąs ir atsakyti Į klausimus. 
Dėka to, jam buvo leista aplan
kyti motinos ~kapą , (slaptai su 
taxi). Buvo iš ten pasakyta: 
“Jei vietinė policija tave sulai
kys, tai tu, arba jie turi skam
binti šiuo telefonu...”

Viena gydytoja iš Čikagos 
Vilniuje prašiusi leisti aplanky
ti savo tėviškę, giminių kapus. 
Jai nebuvo leista. Tuomet ji pa
sakiusi valdininkui, kodėl to
kiems ir tokiems buvo leista? 
Policijos pareigūnas (rusas) per
pykęs ir pareikalavęs duoti są
rašą pavardžių tų, kuriems buvo 
leista, ..

Vienai grupei lietuvių, kurie 
skaito liet, komunistų spaudą, 
buvo parūpinti “taxi”- vykti į 
tėviškes, bet nuvažiavus kaiman, 
leista pasilikti tik kelioms valan
doms ir, be to, šoferis turėjęs 
reguliuoti visą laiką kažkokią 
dėžutę, net ir grįčioj pas gimi
nes įėjus.

Vilniaus viešbučio kambaryje 
buvo kas tai įtaisyta, nes po ke
lių Valandų 2 mechanikai, esant 
giminėms susirinkus, vis atei
davo “elektros ,taisyti”. “Ryto-

TAISOME KLAIDĄ

Straipsnyje apie “Lietuvių 
genocido parodą”, balandžio 10 
d. Naujienose turi būti ne: V. 
Ruibytė, bet — Alicija Rūgytė.

Paliestuosius atsiprašome.
Red.

MARQUETTE FUNERAL HOME
\ i/ 2533 w- 71st Street 

Telef.: GRoovehiU 6-2345-6

“Hitleris turėjo tuos bruožus, 
būtent visišką pakantos stoką, 
kai patapo “fiureriu”, sako Dr. 
Morf. Jis turėjo pasaulio asme
nybę; jo geidulys buvo žaisti ar
mijomis, jam trūko protavimo 
ir net realizmo”.

Beveik visi Dr. Morfo studi
juoti teroristai pasisakę išsiža
dą savo tėvo ir visų vertybių, ku
rias jų tėvai vertino. Psicholo
giškai yra toks pačios gamtos 
įstatymas : kas išsižada savo tė
vo, tas tuojau ieško jam pakai
talo. "Dėl to yra iŠgalvojami vi
sokį “vadai”, “tautos vadai”, fiu
reriai, dučės bei Stalinai. Išsi- 
galvojami ir įsivaizduojami to
kie tėvų pakaitalai kaip 'Mao, 
Castro, Ho Chi Minh, Che Gue- 
verra ir su religiniu įkarščiu gar
binamas jų kulto dogmos.

“Mao, kol pasiekė galios, nužu
dė 20 milijonų kiniečių; Ho Chi 
Minh išžūdė.milijona, o kitas mi
lijonas pabėgo į Pietinį Vietna
mą, gelbėdamiesi nuo tokio “tė
vo”. Bet kiek “tėvas ir moky
tojas” Stalinas milijonų išžudė, 
prof. Morf nė žodžiu nepaminė

te •CMtLtS LIGOS 
. FRIT AIX O AKINTUS 
2858 W. 63rd STREET

Otiįo PRotfMcr 84229
Rui<L tetof.: WAibrook 5-5076

KjisdWD nuo 10 12 yni ryto,
uuo 7 iki 9 vai. vak. Tree. uždaryUL 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Šveicarijos psichiatras Dr. Gus
tave Morf iš Zuricho, kurs per ’ 
trejus metus studijavo kalėji
muose Kvebeko teroristus, Ka
nadoje, nustatė, kad jie yra ne
subrendę, pavojingi ir netikę 
patvariai meilei. Su labai reto
mis išimtimis, jie nejaučia jo
kio pasigailėjimo nekaltoms au
koms ir neturi “sąžinės krimti
mo”. Jis išstudijavo apie 30 te
roristų, kurie save vadina re
voliucionieriais.

“Nėra nieko pavojingesnio, 
kaip asmuo, turintis technišką 
patyrimą kaip suaugęs žmogus, 
bet charakteris jame pasilikęs 
kaip nepilnamečio.

— Humboldt Parko Lietuviu Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyks trečia
dieni, balandžio 15 d., 1:00 vai. po 
pietų Al merą Simons svetainėje, 
1C40 N. Drake Aye., pirmame aukšte, 
103 kamb. Nariai ir narės prašomi 
atvykti ir kandidatų įstojimui į klu
bą atsivesti. .

W. Mankus, rašt.

— Žemaičiu Kultūros Klubo eilinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, balan
džio 15 dieną 7:30 vai. vak. Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St. Nariai 
malonėkite atsilankyti ir aptarti klu
bo reikalus, kurių yra daug.

Rožė Didžgalvlenė, rašt.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

<2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.: HEmiock 4-2123 
Rezid. telef.: Glbson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 845195

Morf sako, kad jis nėra radęs 
revoliucionieriaus, kurs būtu ku- 
rią moterį padaręs ilgesniam 
laikui laiminga, kadangi “jie yra 
apsivedę su Revoliucija”. Cas
tro turis daugiau moterų negu 
bet kuris Afrikos “karaliukas”, 
bet nė vienos tikros.

Kaip gali toks žmogus pada
ryti, laimingą tautą, jei jis. ne
gali vienos moters padaryti lai
mingos? klausia pats psicholo
gas Dr. Gustave Morf.

Rez. tei. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crewford 

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

Jei neatsmepia. skambinti 374-aoi2

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

PERKRAUSTYAAAl

MO VfN G
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
R. Š E R ė N A S 

2Q47 /W. 67th PL WAibrook >8063

Paskutiniu metu įvairūs keistuoliai ėmė grasinti žinomiems sportininkams mirtimi. Neseniai po
licija sugavo negrą, kuris žadėjo nužudyti Čikagos beisbolo žaidėju Ernie Bakns. Panašiy gra
sinimu yra gavę: kairėje — golfo žaidėjas Gary Player, dešinėje — garsus Brazilijos futbolinin

kas Pele. Prie abiejų sportininku budi ginkluoti sargybiniai. ,

Automobilių dujos 
pavojingos

Dr. John R. Goldsmith Kali
fornijos Sveikatos skyriaus pa
reigūnas, pasakė, kad New Yor- 
ko mieste automobiliai kasdien 
paleidžia į orą 8.3 milijonus 
svarų nuodingu carbon mono
xide dujų. Jis pridėjo, kad Los 
Angeles mieste iš motorų palei
džiama daugiau kaip 20 milijo
nų svarų carbon monoxide dujų.

šios dujos neturi nei spalvos 
— nei kvapo, bet jos nuodingos. 
Dujose atsiranda smarvė, kai 
dega motore benzinas arba, ga
zolinas.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometrist^

DR. EDMUND E. CiARA 
Ž/uy W. Sist STREET 
v TeL; G R 6-24U0

Vul. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
.—i, t—a, antratL, pemtL 1U—4, ir 

... šeštad. 10—2 vaL.

Rez. G! 8-0873 '

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
^rtUSEKUA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLpGiNĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Ave.z WA 5-2670

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

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

. 'American
TRAVEL SERVICE BUREAU

jaus dieną, vienas giminaitis 
gimnazistas surado vielas ir jas 
nukirpo.- Tada mes laisvai pasi
kalbėjome, gerai išgėrėme, net 
ir sargybiniui prie mūsų durų 
porą stiklų vodkos suverčiau” 
— pasakoja ,ten buvęs 50 metų 
nematęs Lietuvos. Jo Įspūdis: 
“Lietuva graži, žmonės gero, bet 
valdžia ne kokia”.

“Taip norėjau pamatyti tėvų 
kapus R., bet neleido, net gen. 
Karvelio prašiau, kuri pažinojau 
iš Šiaulių laikų” — pasakoja se
nas, beveik milijonierius, emi
grantas. Jam neatsirado nei 
slaptas taxi. “Kelias dienas pa
buvau Vilniuje, nusispioviau ir 
išvažiavau”.

Kitas reikalas, kai jiems pa
tarnauji. Štai vienas buv. daili
ninkas buvo menedžeriumi ruo
šiant: sol. V. Noreikos koncertus 
Kanadoje ir U. S. A. Jis pernai 
Lietuvoje b’;vo priimtas kaip 
prezidentas. Lietuvoje buvo ke
lias savaites su žmona. Sake, 
buvęs nuvežtas automobiliu ir 
pas gimines. Jų (buv. stambių 
ūkininkų Lietuvoje) grįčia bu
vusi išdažyta valdžios lėšomis 
baltai. Visi kurortai buvo ap
rodyti ir visur buvo iškloti rau- 

: doni kilimai. Dabar visi šneka 
ar tas .buvo padaryta veltui ? Jis 
turės jiems ir toliau “dainuoti” 
veltui.

Tėvas atvykęs pas sūnų 6 mėn,. 
išbuvęs 8 m. Sibire, viešai per 
jo priėmimą pareiškė — “ger
kite, valgykite ir manęs neklau
sinėkite perdaug. Aš palikau 
žmoną ir dukteris su vyrais ir 
vaikais. Aš gyvenu iš 20 rublių 
pensijos ir pragyvenu, badu ne
mirštu. Kai daug žinosite, grei
tai visi pražilsite”.

Senieji paraudę lietuviai po 
apsilankj-mo beveik visi “pasi
taiso” ir pasako, kad “aš dabar 
daugiau žinau kaip Jūs dypukai, 
koks. gyvenimas Lietuvoj e”.

j - netikėtai miras,
jos vyrui Juozui Tarnui, seseriai Nellie Miller 
ir kitiems giminėms ir artimiesiems- reiškia
me nuoširdžią užuojautą.

DR. S. BiEŽIS 
r«lfU PRospect 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.:-kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieniais. 
Treėiad. ir sekmarf ofisas uždarytas 

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

Šios savaitės bėgyje užklydo 
į 18-tos kolonijos (prie 19-tos 
ir So. Halsted gatvės) Jinis ta- 
vernon, atklydęs iš Bridgepor- 
to su savo draugu, buvęs 18-tos 
kolonijos restorano savininkas 
Karolis Cicėnas. Ten pabuvę 
kelias minutes, išvyko iš užei
gos. Tuojau prie jų pripuolė 
trys meksikonai ir puolė Cicė
ną. Iš jo atėmė 14 karatų auk
sinį “Longin” firmos laikrodį. 
Tuo metu užeigoje buvo Petras 
Karpuška, centrinio pašto tar
nautojas. Jis visada eina su 
vokiečių veislės kale Queen. 
Kalė nieko nelaukusi puolė 
tuos meksikonus, o Petras 
Karpuška užmynė koja nespė
tą ant rankos užsidėti laikrodį 
ir paėmė į kišenę. Tada Petras 
Karpuška nuskubėjo prie tele
fono, pašaukė policiją. Kitą 
dieną Cicėnui atidavė jo auk
sinį laikrodį. Karpuška anks
čiau gyvendamas kitame bute 
I namų savininkei mirus, buvo 
radęs tarp senų rūbų 600 do
leriu ir visus atidavė tos senu
tės palikonims. Taigi naujųjų 
ateivių sąžinė kartais nusveria 
čiabuvių gobšumą. J. Gaigalas

DR. FRANK HECKAS 
'UpTOMETR'IŠTAS 

kalba LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149 ! 
Tikrina akis. . Pritaiko akiniūs ir ;

“contact Tenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta tree.

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.: PCrfsmoyih 7-6000
• Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G At.
Priima tik susitarusi

VaWdes: pirmad^ ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4. . .

S4ŽININGO LIETUVIO 
ELGESYS

(Iš lietuviškos 18-tos 
kolonijos kasdienybės).

Balandžio 6 d. “Naujienų” 
81 nr. skaitėm Įspūdingą strai
psnį iš Ka ifornijos, kaip a. a. 
Vladas Motieka ligoninėj jau 
kentėdamas, paliko savo kuk
lius užrašus kitiems prisiplakė
liams “bičiuliams”, bet nepali
ko savo gyvenimo ir vargų pa
lydovei Stefanijai Moliekienci

Straipsnis užvardintas net 
panašiai, kaip ir šventraštyje 
užrašyta: “negeisk kas ne ta
vo”. ..

Tas ko espondencinis užra
šas įdomu s. Juo^ kad mūsų lie
tuviai, nežiūrint jų materiali
nės buities nėra tokie “gopša- 
mušos”. Kad ir toks faktas:

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
E dažai. Speciali pagalba koloms 

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

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

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

40'8 N. Lincoln Avenue
Chicago, HI. 60618 Tel. 525-0952

Ofiso tei.: HE 4-1818 arba RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801. _

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pifmad. 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 vaL
. Trečiadieniais- uždaryta.

GRADINSKAS
AM-FM RADIJŲ

KAINOS PRASIDEDA NUO
$1500 r

2512 W. 47 ST. . — FR 6-1998 i
LIETUVI, EIK PAS LIETUVĮI Į

1 • - -t



Italai labai mėgsta alyvoje virtus riestainius, kurių galima nusipirkti 
gatvėse. Paveiksle matomo riestainio turėtų užtekti visai šeimai.

Visur vandalizmas
Miškų- rezervatuose žiemos 

melu daugely vietų sudegintos 
išviečių medinės budelės. Jef
ferson parke a<lpunidtracija dėl 
nuolatinio • vandalizmo, prieš 
porą metų pasiūlė gražią iš ge
ležies ir cemento išvietę. Vidu
je buvo elektros šviesa, ran
koms nudžiovinti šilto oro pu
čiamas aparatas, žodžiu, mo
derniška, sii visais švaros priva

lomais išvietė. Dabar apdaužy
tos sienos, maži stiklo langeliai 

.prie slogo išdaužyti. Per žiemą 
ji buvo uždaryta. Tačiau stip
rus užraktas (spyna) sudaužyta 
ir viduje viskas sumalta Į šipu
lius. Negana to, parko stalai 
suversti j upę. Vandeniui paki
lus, tie stalai srovės nešami to
liau.

Tai vis tėvelių vaikų darbas, 
kurie moka mokesčius.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkę Reikia

PIPING DESIGNER 
Boiler House Experience.

Excellent salary.
All Company benefits.

G. McDermott
489-58 K)

JANITOR WANTED,
Ideal job for retired maintenance man. 

Light work. Apartment free. 
Salary pp<n.

Mr. SHARPE . . 
641-5500

------------------------------------------------ -- • -------------- ------ ■ -

DISPATCHER
Air freight company seeks top-notch 

city dispatcher for O‘Hare area..
Must have air freight or related dis
patch experience such as cab. mess, 

or services.
992-1111

Pats padėjo vogti
BUSINESS CHANCES

Biznio Progos

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių įteikia

ANNUAL BONUS & 
,, TOP BATES

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL & 

GENERAL CLERK TYPIST
. Full & Part Time, 

Assignments available in Chicago & 
Suburbs —- for neat appearing women.

For more information Contact
/ ART BASMAJIAN 

į ; CE 6r5678

REAL ESTATE FOR SALE 
Hat. J, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žarna — Pardavimui

PASKOLOS, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
flš ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS į <

AMER-GAL 
OFFICE SERVICE INC

A temporary service
180 K WABASH

pats Dante 
įsivaizduoti aprašydamas pra
garo scenas 
Komedijoje5

niekada negali jo

savo “Dieviškoje

šiurpulingos sukaktuvės 
šį pavasarį suėjo 25 metai, 

kaip nugalėję Hitlerio pragaro 
reichą, santarvininkai išgelbė
jo daug žmonių gyvybių, išli
kusiu nuo naciu pristeigtų ir 
per 12 metų veikusių masinio 
žmonių naikinimo įstaigų bai
siųjų kacetu.

Henrikas G. Spingys laiške 
apie Hitlerio mirties stovyklas 
rašo Chicago Tribune, kad 
praeitą šeštadienį, balandžio 
11 d., suėjo 25 metai, kaip 
amerikiečiai išlaisvino Bu- 
chenwaldo koncentracijos sto
vyklą, kurioje ir jis buvęs ka
linamas. “Gazinimas” (dujo
mis troškinimas), gyvais degi
nimas, badu marinimas, spe
cialiai ištreniruotų^sunų siun- 
dymas žmones draskyti/ spe
cialūs “mediciniški eksperi
mentai” su gyvais -žmonėmis, 
buvo pragaro praktika, kokio

Mano kaimynas papasakojo 
liūdną istoriją: “Popiet sugrį
žęs iš darbo prie savo namų, žiū
riu, kaip du jauni vyrukai kelia 
didelę televiziją į mašinos ba
gažinę. Sakau: “Ar galiu jums 
padėti?” Jie atsako: “šiur!” 
Kai televiziją įkėlėme, jie man

DĖL LIGOS 
PARDUODAMA TAVERNA 

IR RESTORANAS 
GEORGE’S CAFE 

kartu su mūro namu. 7 kamb. butas 
viršuje. Gerai einantis biznis fabrikų, 

raj<mį ! i
Tel. YA 7-3471

SKAITYK ’NAUJIENAS’

Medelių sodinimo diena ■ _ 
Penktadieni? balandžio 21 d., padėkojerir nuvažiavo, 

pradedant 12:30 valandą pietų 
metu Chicagos miesto centre ne tik mano televizijos nėra, bet 
Michigan Ave. ir Madison gat- ir viskas kambariuose sujaukta, 
vių kampe įvyks pavasarinė Tada supratau, kad tiems 
augalų šventė, vadinama Ar- gims padėjau save apvogti, 
bor Day arba medeliu sodini- ta televizija, kurią nusivežė 
mo diena, kur bus pravestas rodė, kaip tik mano!” 
sodinimo ritualas ir dalyviams 
bus išdalinta 1,500 uosių daigų. 
Cere m o n i j o j e d a 1 y v a u s v i s a
miesto “grietinėlė”. Tą pačią 
dieną panašios ceremonijos 
ruošiamos bent 200 miesto par
kuose ir žaidimų aikštėse. Ar
bor Day pirmasis 1872 metais 
pradėjo Sterling Morton, ku
rio sūnus vėliau įsteigė garsųjį 
Morton Arboretrum prie Lisle, 
Ill., netoli nuo Chicagos.

Į stubą įėjęs pamačiau, kad

va- 
0 

at-

BEGINNING 
OF A FRANCHISE

For rent or lease Bakery business, 
est. 40 years. Fully equipped, air con
ditioned throughout? Good location, 
Ashland and Irving Park bus line. 

See to appreciate.
Contact ’ Mr. -MARTOLINI, 

920-1992

TAVERNA gerai Įrengta ir pelninga 
su 2 butų mūro "namu. Palikimas. 

Parduoda Įpėdiniai.
3153 W. 47* STREET

PRANEŠIMAS
1970 m. balandžio mėn. 26 d.
vai. p. p. B. Pakšto salėje, 

2301 W. 38 St. Chicagos Lietu
vių Taryba šaukia metine kon
ferenciją. Visos organizacijos 
ir klubai prašomi tą dieną Kon- 
ferencijon atsiųsti savo atsto
vus. Chicagos L. Taryba

9

Ai

Passbooks

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

Investment
Sonus plan 

$1.000 minimum • / — • —...... .......
Savings Insured to $20,000. — Highest reserves.

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG)

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

Įvairių prekių pasirinkimas, automobiliai, motociklai, šaldytuvai, 
maistas, doleriniai Certifikatai.

Vedėjas E. ž U K A U S K A S

MOVING — Apdraustas perkraustytas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
r POVILO LAURINAVIČLAUS 404 puslapių romanas

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — $3.50. 404 puslapiai.

Knygoje 
vos kraštas, 
ir kit

randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- 
miestiečiu. kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai

Romana

Prašome

galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE, 

siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL— MONDAY, APRIL 13, 1970

We need a girl who types 45-50 WPM 
accurately and who has some general 
office experience. • Shorthand desir

able but not necessary.
We offer a good starting salary and 
full range of company paid benefits.

Call 8 A.M. ta 4:30 P.M.
Monday thru Friday

JOHN MEAGHER BR.8-2100

CHICAGO RAWHIDE
MFG. CO.

An Equal Opportunity. Employer

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO'AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS 

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
____ INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Avė. — ‘ PRospėct 8-2233
NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

' • PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tuna-upį Jr t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL VI 7-9327

Kardinolas Cody atmetė 
kunigų rezoliuciją

Prieš keletą dienų įvykusia
me Chicagos kunigų asociaci
jos susirinkime 398 balsais 

(Prieš 184 balsus buvo priimta 
rezoliucija, reikalaujant tei
sės jauniems kunigams leisti 
laisvai pasirinkti celibatą. Re
zoliucija buvo išsiuntinėta 

i kardinolui Cody, Amerikos 
vyskupų konferencijai ir po
piežiui.

Kard. Cody nieko netrukus 
atsakė, patvirtindamas popie
žiaus Pauliaus VI ir Amerikos 
vyskupų nusistatymą laikytis 
draudimo katalikų kunigams 
Vesti. Pripažindamas, kad nu- 
balsaviino rezultatai esą įspū
dingi, parodantys susirinku- 
siųjįi kunigų nuotaikas, kar
dinolas pareiškė, kad jie tačiau 
“nereiškia nuomonės tų kuni
gų, kurie tame susirinkime 
nedalyvavo”. Be to, tuo klau
simu lygiai svarbu esą ir pa
sauliečiu balsas. C

Percy turėsiąs sunkumu
Illinois senatorius, respub

likonas Smith pasakė, kad jo 
kolega, taip pat respublikonas, 
antrasis Illinois senatorius 
Charles Percv turės sunkumu 
kandidatuodamas į perrinki
mą 1972 metais. Percy gausiąs 
pasiaiškinti prieš balsuotojus, 
kodėl balsavo prieš abu prezi
dento Nixono kandidatus į 
Aukščiausiąjį Teismą — Cars
well ir Haynsworth.

Praeituose rinkimuose Per-
cy rėmė Smitho kandidatūrą į 
senatorius. Paklaustas, ar jis 
rems Percy 1972 metais, sen. 
Smith atsakė išsisukinėdamas: 

tai dar tolimas laikas”.“O

Širdies operacija 
atakos metu

P r e s b i t e r i j o n ų ligoninėj
F ra ne i sco d a k t a r ai sėkmingai 
atliko širdies operacija pacien
tui pačios atakos metu. To 
^paciento. Charles Smith, 47, iš 
Santa Rosa, dvi iš trijų arte
rijų. gabenančių kraują į širdį, 
buvo užsiblokavusios ir trečio
ji sparčiai siaurėjo-. Nors rizika 
buvo didelė ir širdies operaci
jos atakos metu dar nebuvo 
daryta, šeiniai sutikus, kar
diologas Dr. William Arm
strong sėkmingai prioperavo 
iš kitos kūno vietos perkeltą 
veną, per ją aplinkiniu keliu 
pravesdamas kraują į širdį.

Pacientas po operacijos yra

San

FARMS FOR SALE
Ūkiai Pardavimui

240 AKRŲ
130 dirbamos, likusi,— ganyklos. Di
delė daržinė su valymo Įrankiais. 300 
galionų tankas pienui. Du upeliai su 
torelėmis. Artezinis šulinys. Puikus 

pieno ir galvijų ūkis.. _
100 dolerių už akrą.

MATT L. KRIVANEK
BOX 16, 

FOXBORO, WIS. 54836 '

CLERK TYPIST (2) 
Peterson Ave. location. 'We need 
people with accurate typing and 

figure ability .Hours 8—4:45. . .
Good salary and benefits. > 

LANSING B. WARNER, INC.
736-1400

REIKALINGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais.
Kreiptis:

8258 So. KEAN AVE. 
WHITE STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL.
839-5118

HOME INSURANCE

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
X’**" namų, automobi-

■F'-'- 'ni'gyvybės, svei- 
rwoMwJhlpapteq hatos ir biznio.: -j

Patogios išsimokė 
iimo sąlygos.

6455 So. Kedzie-Ave. PR 8-2233

PELNINGAS MŪRO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

BEVEIK NAUJAS, apie 12 metu 5% 
kamb. mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000. . ■.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 

I Laisvas — užimkite. $19,400.
B KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 

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

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

LUKUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alū- 
minijau^ langai, mūro garažas, platus 
sklvpas, $45.000. r

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
7051 S; Washtenaw Ayę; RE 7-7200

Excellent working conditions
patenkinamoje padėtyje ir jo 
daktaras sako, kad jis gali ti
kėtis normalaus 'darbingo gy
venimo ateityje.

Af’Į L. INSURANCE A REALTY

Congenial company worker.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, t visokeriopu ap- 
draudą, veikia notariatas. ' ■ " ,

♦ Minės. Lietuvos Aviacijos 
sukakti. Amerikos Lietuviu 
Aero Klubas praneša,, kad sek
madienį, balandžio' mėn. 19 d. 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje Įvyks Lietuvos Aviacijos 
ikūrimo 50 metu sukakties mi
nėjimas. Pradžia 3 vai. p. p. 
Meninę dalį išpildys Lietuvos 
Vyčių choras. Jau .yra baigia
ma spausdinti aviacinio metraš
čio pirmoji dalis, ir atsilankiu
sieji Į minėjimą turės progos 
pirmieji Įsigyti ši meniškai pa
ruoštą leidinį. (Pr).

O L E RK S
S2.16 per hour.

eetfed. Light typing: 
Fun.timėįMpnday — Friday..

Loop latras.
ST 2-297U?į

■ ■— — <n l’ ■ I I lll« IW—

PATIKIMA ;MąWlS 
lengvai namų ruošai ir; paprastam vi
rimui suaugusio asmens šeimoje. Geri 
namai, privatus kambarys- su vonia, 
gera alga. Reikalingps rekomendaci

jos. Susikalbėti angliškai.
Skambinti SU 7-7307 
tarp 5 ir 6 vai/’ vak?

No experience ne^fei Light 
helpful. Full time Monday — 1

No eyen^^ y,$rk.

; \ INCOME TAX ; ; 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3-8775
į (Cisrency Exchange Įstaigoj) ' 
7 Pigūs automoeitiį'draudimai.
?...... ................... "

REAL ESTATE AND BUILDERS

PRospect 8-5454

iii NOTARY. INCdllE TAX SERVICE

fiai dgfcft kambarius, valat- 
^tras ir baldus.

Tel. ČL 4-1050 '

A \ ,? ?-'į

Greitas ir 
savybių pi 
Šioje-son 
vertimai.

bvisokikusių nuo- 
irdavimas. Be to 
Bini Ifc liudijami 

_____ ___________ ;‘pniėteĮ6ės' prašy
mai, income tax Ir įvairūs, klioki blan-

♦ Venecuelos Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį. Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksma vakarį, šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas, šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 'dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St ir Economy Food 
Market, 3210 So. Halsted St.

Stalai užsakomi tel.-CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)-

GENERAL OFFICE

Small congenial office, filing, 
typing and telephone.. Good 

opportunity for right girl.

722-0330

VĖST «9th STREET
TM: REpoMlc 7-1*41

SAVININKAS '.PARDUODA gera? S 
kamb. mūro octagon bungalow, neto
li 63-čios ir California Ave; Teirautis 

; 737-7526 po S vai, vak.

“ST? MARY 
OF THE WOODS”

GIRL FRIDAY 
Light office, Light typing. 
Must be good at figures. 

Age no requirement.
For appointment, Call

489-4840

Federalifliv: ir valstija* paįamy 
moktičiy apskaičiavimas 
INC OME TA X 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas . 

REAL ESTATE 
* Paraię paliudijimas 

N 0TA R Y RUBLI C 
Oraudjme informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

C L 4-2390

8 ROOM RANCH.
Most beautiful location. . 3 bedrooms. 
2 baths, enclosed porch, patio, central 
air conditioned, 2% car attached 

garage.
Utilities, carpeting, drapes.

By owner — Middle 70’s.

Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa Įvyksta š. m. balan
džio mėn. 19 d.. 3 vai. vakaro 
Čikagoje, Personality Lodge 
banketų salėje, 4740 So. Cicero 
Avenue. į • ! -

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga įstoti į Lietuvių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
Įėjimo auka $10.00. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis Į LF būstinę 
6643 So. Maplewood Ave.. Chi
cago, BI. 60629. tel. 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi

tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

REIKALINGA
PATIKIMA MOTERIS

Bendrai namų ruošai 5 dienas — 30 
vai. savaitėle. Nuolatinis darbas, ge
ras atlyginimas, patogus susisiekimas.

IR 8-2568 arba 677-5694

Mfg. firm seeks experienced tynist. 
for letter-writing and general office 
work. Free hosn.. profit sharing, and 

9 naid holidavs.
Apply 2525 N. ELSTON AVE. 

276-6400
HEATING CONTRACTOR

. ............................................. ■ ....... ....

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Achar, 

Chicago, III. 80632. Tel. YA 7-5980 
► —

BUILDERS AND -CONTRACTORS 
Namu Statyba fr'Remontas

air-conditioning i naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų linas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir

CLERK - TYPIST
Will train young gai to process new 
car papers in vehicle order depart-* 
ment Must have good typing skills, 
salary open. Harlem & Lake location.

383-6550

HBLP WANTED — MALB-FSMAUT
Dirblnlnky Ir Darblntnkfy

3 PLEASANT WAITRESSES 
Days. Steady work. 

Good starting salary. Also 
MALE COOK

300 SO. FRONTAGE RD.
HINSDALE. HL.

Br•npMtybter Laikrodžiai, Dovanas

tt27 WEST 43rd ST^ CHICAGO 
TĖfef. 4S4-46M

P
SI UŽTINI AI

Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 59th Street 
Chieigo, Iltinei 60629

WA 5-2787

0»<telts Įvafriv pr»-
klę; Automeblltei, iaMytuvri, 

malria^ pinigai.
> ... ■ : ■ - 1 . ' f

Domas Žukauskas
. HEATING A SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A ABALiL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
, LA 1-6047 

ikslnavimas veltui, kreipkitės bet kada




