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IS VISO PASAULIO

PADĖTIS KAMBODIJOJE NEDUODA
Fidel Castro
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CICERO. — Po sunkios ligos j 
sekmadienį mirė plačiai žinomas! dentD Yra Iabai pavojin- 
’ _> Cicero lietuvių katalikų'^-,nes i{ susirišusi su tarptau-

Debesuota, dieną
Saulė teka 5:02, leidžia
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MASKVA. — Sovietų Sąjungoje šiandien prasideda 100 metų 
Lenino gimimo sukakties minėjimai, kuriems pradėta ruoštis jau 
prieš dvejis metus. Kremliuje šia proga susirinko viso pasaulio 
komunistų partijų vadai, kurie išklausys Brežnevo kalbos. Sovietų 
propaganda bando įtikinti savo žmones, kad Lenino gimtadienį 
švenčia visas pasaulis. Daug rašoma apie Lenino filmų festivalį 
Mali respublikoje, apie Lenino knygų parodas Ceylone, Nigerijoj, 
apie foto parodas Amerikoj, Britanijoj ir kitur. Sovietų amba
sados visame pasaulyje išleido nemažai pinigų įvairiems semi
narams, parodoms ir minėjimams.

Maskvon jau seniau atvažiavo 
Kubos gynybos ministeris Raul 
Castro ir Kubos prezidentas Dor- 
ticos. Atvyko Šiaurės Vietna
mo komunistų vadas Le Duan, 
tačiau iš šiaurės Korėjos atva
žiavo tik “prezidentas” Yong 
Kuru-Atvažiavo partijų’vadai iš: 
Rytinės Europos valstybių. 
“Pravdoje” jau kelios dienos 
spausdinami užsienio komunis
tų vadų straipsniai apie Leniną 
ir komunizmą.■ Straipsnius pa
rašė Jugoslavijos Tito ir Rumu
nijos Ceausescu.

Maskvoje pilna vėliavų ir Le
nino portretų. Vienas jo portre
tas iškeltas balionais į padanges 

. ir naktį apšviečiamas prožekto
riais, tarsi,'Leninas, kaip pats 
Dievas, žiūri į Rusiją iš dangaus 
aukštybių. Nors trečiadienis 
darbo diena, nes sovietų pilie
čiams reikia ir per tokią šventę 
“išpildyti planą”, piliečiai dide-

pietiniu respublikų atvežt: 
les. Prie Lenino ~mauzol 
eilės dar ilgesnės, kaip papras-

KAIRAS. — Prezidentas Nas- 
seris pareiškė, kad pasekretorius 
Sisco perdavė Amerikos ultima
tumą Egiptui, reikalaudamas 
priimti Izraelio sąlygas taikai. 
Amerika pagrasinusi, kad Izra
elio aviacijos puolimai sustip
rės, jei Egiptas nenusileis.

b MADISONAS. — Wisconsin© 
universitete studentai vėl sukė
lė- riaušes, kurių metu mieste 
buvo išdaužyta daug langų. Po
licija suėmė 17 asmenų.

SANTO DOMINGO. Do
mininkonų respublikoje kairiųjų 
demonstracijų metu žuvo keturi 
asmenys.

DURBAN. — Liberijos lai
vas/‘Silver Ocean” sprogo jū- 
rojė’ir nuskendo, žuvo 13 jū
reivių, 27 pavyko išgelbėti.

BEIRUTAS. — Tūkstančiai 
arabų demonstravo Lebane, pro
testuodami-prieš JAV'Valstybės 
pasekretoriaus Sisco vizitą Le
bane.

HAVANA. — Sekmadienį Kubos radijas paskelbė 270 žodžių 
pareiškimą, kuriame sakoma, kad penktadienį grupė “samdytų 
kareivių” išsikėlė į Kubos rytinį krantą, 15 mylių nuo Baracoa, 
Oriente provincijoje, rytiniame Kubos kampe, kuris yra netoli 
Haiti salos. Komunikatą pasirašė pats Kubos diktatorius Fidel 
Castro ir jau tas faktas rodo, kad Kuba laiko šį išsikėlimą rimtu 
įvykiu. Neskelbiama, kiek žmonių buvo toje išsikėlusioje grupėje, 
tačiau sakoma, kad žuvo keturi kareiviai ir du užpuolikai.

Prieš 20 metę Taipėjus buvo atsilikusios provinetjes miestas. Tapęs Tautinės Kinijos sostine, 
miestas labai išaugo. Paveikslo apačioje matomi seno miesto namai, o toliau matosi nauji, mo

dernūs fasratai.

ČIKAGA. — Illinois Nusikal
ti mų Tyrimo komisija perdavė 
legislatūrai 750 puslapių ilgu
mo raportą, kuriame aprašyta 
veikla “Students for a Democra
tic Society” organizacijos “Wet- 
thermanų” sekcijos, šį raportą 
paruošti užtruko penki mėnesiai. 
Raportas tvirtina, kad ši stu-

WASHINGTONAS. — Įvykiai Kambodijoje po princo Siha
nouko nuvertimo sudaro Amerikai nemažai rūpesčio. Kambodijos 
prašymas ginklų dar neatmestas, tačiau vyriausybėje esą daug 
tokių, kurie galvoja, kad Kambodijos parėmimas dabartiniu metu 
gali sudaryti Amerikai daugiau žalos, negu naudos. Prezidentas 
Nixonas savo doktrinoje žadėjo daugiau neįsivdti į Azijos rei
kalus. Kongrese daug atstovų galvoja, kad Kambodijos įsitrau
kimas į Pietryčių Azijos karą prieš komunistus; gali padėtį tik 
apsunkinti. Tokiu atveju būsią sunkiau ieškoti taikos derybose ar 
Ženevos konferencijoje, jei tokia būtų.

buvęs
parapijos klebonas, prelatas Ig
nas Albavičius.

Velionis buvo ilgametis LRK 
federacijos pirmininkas, ilgame
tis Amerikos Lietuvių Tarybos

tiniu komunizmu.

Raporte legislatūra raginama 
pakelti bausmes už riaušes, pa
tariama suvaržyti sprogmenų 
pardavimą ir patariama imti iš

Vladimiras Uljanovas gimė 
Simbirske, dabartiniame Ulija- 
novske. Jo tėvas buvo pusiau, 
totorius, o motina vokiškai žy
diško kraujo. Net ir jo priešai 
pripažįsta, kad Leninas buvo la
bai energingas ir darbštus savo 
tikslų siekimuose. Jis daug stu
dijavo, daug rašė ir pasižymėjo 
kaip kalbėtojas, fanatiškas re
voliucijos agitatorius.

Leninas padėjo pagrindus ma
sių terorui, jis padėjo pagrindus 
bolševikų partijai, kuri pagal ži
noma revoliucioniere Vera Za- 
suliną, Leninui buvusi tas pats, 
kaip Liudvikui XlV-tajam- vals
tybė: “Partija —tai aš”. Le
ninas dar 1918 metais davė įsa
kymą savo pasekėjams “negai
lestingai panaudoti masinį te
rorą prieš kulokus (žemval
džius), prieš kunigus, baltagvar
diečius ir visus įtariamus užda
ryti koncentracijos stovyklose”, 
šis jo Įsakymas tapo jo pasekė
jų valdymo priemone, valstybės 
įrankiu, visos bolševikų imperi
jos kertiniu akmeniu.

/ Vienas pačių keisčiausių Le
nino minėjimo Įvykių yra ren
giamas Lenino simpoziumas 
Tamperėj, Suomijoje, kur Leni
no gimtadienį paminiu Jungtinių 
Tautų švietimo ir mokslo agen
tūra. Simpoziumas aptars Le
nino įnašą Į pasaulio kultūros, 
mokslo ir švietimo išvystymą.

Pavergtųjų Tautų seimas pa
siuntė simpoziumo organizato
riams protestą, kuriame nurodo
ma, kad Leninas buvo kūrėjas 
sistemos, kurios pati svarbiau
sia dalis, pati esencija, yra žmo
gaus teisių laužymas, tų teisių, 
kurios Jungtinių Tautų prokla- 

- macija buvo paskelbtos 1948 m. 
gruodžio 10 d. Proteste Paverg
tos Tautos sako, kad Lenino sis
tema palaiko save tik masine 
priespauda ir kaimyninių tautų 
teisių laužymu, kaip buvo pa
kartotinai įrodyta priverstinu

Ulinojus žada perimti iš 
Chięagos švaros kontrolę

Ulinojaus oro teršimo kontro
lės taryba ateinantį pirmadienį 
ruošia Chicago j e, Gamtos isto
rijos muziejuje, viešus apklausi
nėjimus, ar leisti Chicagos mies
tui toliau prižiūrėti oro ir van
dens švaros reikalus ar perduoti 
valstijos įstaigoms. Chicaga yra 
viena iš keturių savivaldybių Ži
lino juje, turinti tą išimtį, tačiau 
nepaprastai suteršta Chicagos 
aplinka paskutiniais laikais ver
čia Ulinojaus valdžią peržiūrėti, 
ar begalima toliau tokią išimtį 
leisti.

Didžiausiais teršikais (dulkė
mis)) skaitomos sekančios (13) 
Chicagos įmonės: Praeitais me
tais United States Steel paleido 
į orą 39,900-tonų dulkių; Repu
blic Steel 13,800 tonų; Wiscon
sin Steel 10,200 tonų; Interlake 
Steel 7,550 tonų; Commonwealth 
Edison 5,233 tonų; Chicagos uni
versitetas 2,894 tonų; Marble
head Lime kompanija 1,600 to
nų. ICitos — Cargill, Continental 
Grain, National Lead co. (900 
W. 18th street), ADM co., Sher
win-Williams ir Ferguson Lange 
Foundries nuo 1,121 tonų mažyn 
iki 147 tonų.

Nors visi žinojo, kad Kambo
džoje yra šiaurės Vietnamo ir 
Viet Congo kareivių'bazės, tačiau 
prie princo Sihanouko, kuris ban
dė būti neutraliu, tos bazės bu
vo ribotos, neapėmė didesnių že
mės plotų. Dabar kbmunistai'at- 
virai pradėjo plėstis ir užimti 
daugiau Kambodijos žemės. Ky
la abejonių ar nauja Kambodijos 
valdžia sugebės komunistus at
stumti ir juos suvaldyti, jei jie 
pradės didesnius puolimus pačio
je Kambodijoje.

Iki šiol Kambodijos kariuome
nė nekaip pasirodė. Daugelyje 
atveju ji pasitraukė nuo komu
nistų be kovos.

Blogą įspūdi daro ir Kambo
dijos kariuomenės vykdomos 
vietnamiečių civilių skerdynės. 
Užsienio korespondentai patys 
savo akimis matė, kaip karei
viai iššaudė šimtus civilių. Vie
noje įtariamųjų stovykloje viet
namiečiai prašyte prašė kores
pondentų neišvažiuoti iš stovyk
los, nes tik jų buvimas neleidžiąs 
kambodiečiams tęsti belaisvių 
šaudymo.

“Chicagos Daily News” užsie
nio korespondentai iš Kambodi
jos praneša apie tiesiog nekaltą 
ir vaikišką Kambodijos kareivių 
elgesį. Jie šaudo civilius vietna
miečius be jokio sąžinės grauži
mo ir net nesislapsto. Vienoje 
belaisvių stovykloje korespon
dentai radę nemažai sužeistų 
vietnamiečių, daug kraujo kla
nų ir aplink stovyklą šimtus šo
vinių gilzių. Kareivių vadas, pa
klaustas apie skerdynes, paaiški
no, kad belaisviai pakliuvę į 
kryžminę ugnį, susišaudant Viėt 
Congui ir kambodiečiams. Nie
kas tokio susišaudymo nematęs

narys, Balfo organizatorius, įvai- demonstracijų organizatorių di- 
rių lietuviškų darbų rėmėjas,' ....................... - • ■
vienas žymiausių senosios lietu
vių kartos veikėjų.

Prelatas Albavičius buvo gi
męs 1890 m. liepos 20 Lazdijuo
se.

Baltijos valstybių pagrobimu 
1940 m., kariniu įsikišimu Rytų 
Vokietijoje 1953 m., kariniais į 
veiksmais Lenkijoje ir Vengri-1 kareivių pusėjo buvęs tik vie- 
joje 1956 m. ir Čekoslovakijos'nas užmuštas ir du sužeisti, ka- 
invazija 1968 metais. Visi tie da stovykloje žuvę 75 civiliai, 
veiksmai buvo tiesioginis Jung
tinių Tautų chartos laužymas.

Pavergtos Tautos savo protes
te nurodo, kad garsusis Lenino 
credo buvo; “Palenkti tūkstan
čių valią vieno žmogaus valiai”.

Lenino minėjimai yra viso ci
vilizuoto pasaulio gėda.

PORTO ALEGRE. — Brazili
jos policija suėmė tris vyrus, 
kurie nesėkmingai bandė pagrob
ti Amerikos konsulą balandžio 
5 d. Dar vieno įtariamo policija 
ieško.

♦ Viet Congas atmetė Pran
cūzijos pasiūlymą sušaukti nau
ją Ženevos konferenciją svars
tyti Pietryčių Azijos reikalų. Ko
munistai sako, kad Prancūzijos 
vyriausybė turėtu įtikinti Ame
rika, kad ji išvežtų savo karei
vius iš Vietnamo.

♦ Jordane padaryta daug pa
keitimų vyriausybėje ir kariuo
menėje. Sakoma, kad nauji mi
nisterial yra palankiau nusiteikę 
Palestinos pabėgėliu atžvilgiu.

•* Santo Domingo mirė vienas 
iš kandidatų į prezidentus atei
nančiuose rinkimuose.

♦ Sovietų Sąjunga pasiūlė mi
lijonieriui Henry Fordui steigti 
Fordo sunkvežimių fabriką Sov. 
Sąjungoje. Dar nesusitarta dėl 
sąlygų. Fabrikas turėtų paga
minti 15,000 sunkvežimių per 
metus....

♦ Pietų Vietname šiuo metu 
yra 425,000 amerikiečių karei
vių. Tai mažiausias skaičius per 
praėjusius trejis metus.

♦ Romos aerodrome, prieš 
pakildamas, užsidegė švedų ke
leivinis lėktuvas su 75 asmeni
mis. Viename motore Įvyko 
sprogimas, kuris, jei būtų įvy
kęs lėktuvui pakilus, galėjo at
nešti didelę tragediją.
♦ Kolumbijos rinkimuose dau

giausia balsų gavo diktatorius 
Rojas Pinilla, nes demokratinė 
koalicija buvo suskilusi Į tris 
dalis.

♦ Izraelio lėktuvai numušė 
vieną Egipto lėktuvą ir du su
žalojo.

♦ Seattle mieste, juodųjų ra
jone sprogo keturios bombos, su- 
žalodamos negrų biznius, bažny
čią ir vieno jų politiko namus.

CLARENDON. — Texas vals
tijoje praėjusį savaitgalį siau
tė uraganai, užmušė 26 asme
nis ir šimtus sužeidė. Padaryta 
daug nuostolių namams.

delius piniginius užstatus, kurie 
nebūtų grąžinami, jei demons
tracijos pavirstų riaušėmis.

Komisijos raporte surašyti vi
si SDS grupės rėmėjai, pinigų 
aukotojai. Aiškiai nustatytas or
ganizacijos ryšis su užsienio ko
munistinėmis organizacijomis^ ir 
komunistinėmis vyriausybėmis.

bijo persekiojimų
NE WYORKAS. — Iš Sov. 

Sąjungos sugrįžo dvasiškių gru
pė: vienas rabinas ir du katali
kai, jų tarpe Fordhamo univer
siteto profesorius, jėzuitų ku
nigas Charles Whelan. Jie bu-! 
vo nuvykę i Maskvą patikrin-j 
ti, kokioje padėtyje yra sovietų' 
žydai.

Grupė pastebėjusi sovietų žy
dų tarpe didelį nerimą ir baimę, ■ 
kad dabartinė vyriausybės poli-^ 
tika Izraelio atžvilgiu, gali pa
virsti i antisemitizmą. Sovietu 
religinių reikalų įstaigos pareiš-Į 
kusios, jog žydai ir kiti sovietų' 
piliečiai gali laisvai išvažiuoti iš 
Sovietų Sąjungas, tačiau vyriau-! 
sybės pareiga esanti “neleisti, 
savo piliečiams padaryti klai-! 
dos”. Sovietų valdininkai įrodi
nėję komisijai, kad sovietų žy-; 
dai “nebus laimingi” Izraelyje,!

Formozos politikas

Fidel Castro skelbia, kad impe
rialistų “samdyti kareiviai” gin
kluoti moderniais “jankių armi
jos” ginklais. - x

Šis laisvųjų kubiečių išsikėli- 
mas sutapo su devintomis meti
nėmis nuo nepavykusio puolimo 
Kiaulių įlankoje, kur apie 1,600 
Kubos vaduotojų grupė greit 
buvo nugalėta Kubos kareivių.

T.Miami esančios Kubos pabė
gėlių, orgamzacįjos. sako, kad. i 
Kubą yra ŽsikeZusibšTc^ioš gru
pės. Andres Nazario Sargen, 
vienos tų grupių vadas, pareiš
kė, jog “galimas daiktas”, kad 
išsikėlė jo “Alpha 66’ grupės na
riai. Jis pridėjo, kad ta jo gru
pė savo bazių Amerikoje netu
ri.

WASHINGTONAS. — šian- 
j dien i Washingtona atvyksta 
j Tautinės Kinijos vicepremjeras 
; Chiang Ching Kuo. garsiojo 
Chiang Kai Sheko sūnus, numa
tomas užimti jo vietą. Ching 

į Kuo susitiks su prezidentu Ni- 
: xonu ir valstybės departamen
to pareigūnais.

Tautinė Kinija, įsikūrusi For- 
jmozoje ar Taivane, su nerimu 
stebi JAV pastangas gerinti san
tykius su komunistine Kinija. 
Tautinė Kinija bijo, kad Ame
rika jos neapleistų ir nepasisa- 

i kytų už komunistinės Kinijos 
i priėmimą į Jungtines Tautas, 
i kur didelei kinų tautai atstovau- 
i ja mažos Tautinės Kinijos atsto- 

. ......o. v. j i vai.
todėl valdžia jų ir neišleidžianti. KnAVicepremjeras Ching Kuo jau

nystėje yra buvęs revoliucionie
rius, ilgą laiką gyvenęs ir studi
javęs Maskvoje. Jo žmona yra 
rusė.

Congo kareivis nusiminęs atšaki

WASHINGTONAS. — Viet
namo Moratoriumo Komitetas 
Washingtone nutarė užsidaryti. 
Tas komitetas pirmą didelę de
monstraciją prieš Vietnamo ka
rą surengė pernai spalio mėnesį. 
Po to buvo planuojama kiekvie
no mėnesio 15 dieną rengti vis 
didesnius žygius ir protesto de
monstracijas, tačiau tas nepa
vyko. Žygiai ir protestai vis ma
žėjo.

Komiteto nariai nutarė, kad 
jiems laikas nutraukti savo dar- 
bą. Lėšų ateina vis mažiau ir 

į Piety Vietnamo kareiviy klau-' gyventojai vis mažiau rod"» SUSl-

i®

Vief
nėja
simus. Jis pateko j nelaisve prie Tay y ,. .....

Ninh miesto. domėjimo. Daug pnsidėjęs pre-
ĮpnjČy-' T?

Kiti pabėgėliai tvirtina, kad 
išsikėlusioje grupėje yra apie 40 
asmenų. Išsikėlimo vieta yra 
kalnuota ir mažai apgyvendinta. 
Sritis yra labai patogi partiza
niniam karui, šioje provincijoje 
veikusi ir Kubos komunistų par
tizanų grupė, vadovaujama Fi
del brolio Raul Castro, kai vyko 
kovos prieš tuometinį Kubos dik
tatorių Batistą.

Fidel Castro savo pareiškime 
pridėjo, kad “samdinių” išsikėli- 
mas esąs imperialistų planas su
trukdyti Kubai nuimti cukraus 
derlių.

Nuo 1961 metų į Kubą yra iš
sikėlę apie 12 pabėgėlių grupių, 
nuo 5 asmenų iki 30. Nėra ži
nių, ar visos grupės buvo sunai
kintos ar kai kurioms pavyko po
grindyje pasislėpti ir tęsti prieš- 
komunistinę veiklą.

Valstybės departamentas pa
skelbė, jog JAV vyriausybė ne
turinti jokių žinių apie ginkluo
tą ekspediciją prieš Kubą. Jei 
toks puolimas įvyko, tai jis pra
dėjęs ne Amerikos žemėje.

Komunistinė Kinija paskel
bė, kad ji pakankamai pasigami
na sau naftos ir jos produktu.

zidento Nixono paskelbtas ka
ro “vietnamizavimas” ir karei
vių parvežimas iš Vietnamo.

Komiteto vadovas Sam Brown, 
buvęs senatoriaus McCarthy rin
kimų talkininkas, žada rašyti 
knygą-vadovėlį, kaip ruošti de
monstracijas ir protesto žygius. 
Demonstravimas gatvėse einąs 
iš mados, jį teks pakeisti kitais 
protesto būdais, — pareiškė ko
miteto vadai.



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
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B
yra antroji veik-

Gyvenimo tiesa

liga mirė nuo 1945 metų buvęs 
rusų ortodoksų (stačiatikių) baž
nyčios patriarchas Aleksiejus, 
sulaukęs 92 metų amžiaus. Alek- 
siejus tikra pavarde SergiejusFAKTAI APIE VĖŽĮ

Vėžys po kraujagyslių sklerozės 
liausioji giltinė šio krašto žmonėms.

1877 metais Maskvoje. Jau bū
damas metropolitu jis 1943 me-

Kūno, proto ir jausmy Jarnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

... JONAS ADOMAIČIUS. M.

Vėžio gydymui naudojama 
operacija, X-Rays, vaistai, che
mikalai, hormonai ir įvairios ra
dioaktyvios medžiagos. Pradėti 
ir tęsiami tyrimai apie galimus 
skiepus (immunization) prieš 
vėžį. Nuo vėžio apsisaugo]a- 
ma vengiant visų tų veiksnių, 
kurie statistiškai ir pagal ty
rimų davinius turi ryšio su vė
žiu.

šio krašto vėžiui tirti drau
gija (American Cancer Society)
kasmetai spausdina apie vėžį be-j iriasi, kad jie išgyvens dar pen- 
sikeičiančias žinias ir statistikas.‘ kis metus ar daugiau ir todėl lai-

gali būti išgelbėti, tai yra vil
ties, kad ir kitiems tokia laimė! 
yra galima. Tik reikia stengtis 
kuo anksčiau vėžį atpažinti ir 
kuo anksčiau jį pradėti gydyti. 
Tai patvirtina šis faktas: šian
dien Amerikoje gyvena pusant
ro milijono amerikiečių, kurie 
yra nuo vėžio pagydyti. Atdaras 
faktas, teikiąs žmogui pagijimo 
viltį vėžio atveju, yra 700,000 
pacientų, per paskutinius penkis 
metus gydytų nuo vėžio: tiki-

Profesionalas golfo žaidėjas Lee Trevino nepateikė labai lengvo šūvio į skylę. Paveiksluose parodoma, kaip jis 
t# nepasisekim4 pergyveno.

■
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- tai taip vadinamas Innfalri/unii khihnQ dolerių ant didesnio nuo- 
irOutest. Tuo vardu nes tuo būdu bus su-

Tie pranešimai išryškina laimė
jimus ir pralaimėjimus vėžio 
srityje. Tai antroji šio krašto 
žmonių stipriausioji giltinė. Ją 
viršina tik širdies ir kraujagys
lių giltinė.

Vėžys piauna visokio amžiaus i kemia. 
žmones, • ........
ir seneliais baigiant. Todėl jo 
darbymetis yra nuolatinis ir la
bai didelis. Statistikos žinovai 
tvirtina, kad vienas iš keturių 
dabar gyvenančių žmonių gaus 
vėžį.

Seniau nebuvo priemonių 
prieš vėžį

Prieš 70 metų (apie 19C0 me- ■ 
tas) vėžiu sergančiam 
pagalbos. Dabar vis didesniam 
vėžio aukų skaičiui galima pa
dėti. 1930 metais jau vienas iš 
penkių vėžio paliestųjų galėjo 
tikėtis gyvensiąs penkeris me
tus. Po dešimt metų — jau vie
nas iš keturių turėjo tokios lai-

komi nuo vėžio pagiję.

Vėžio giltinė vaikus 
šienaute šienauja

Dažniausiai vėžio rūšis
I vaikus yra kraujo vėžys —

pas 
leu- 

ustatyta, kad 1970 m

žiškomis -
Papanicolaou test, 
graikas gydytojas sumanė tokį 
celių tyrinėjimą. Nepakito mir
tingumas nuo krūties, žarnų ir 
kiaušdėčių vėžio. O nuo plaučių 
vėžio mirtis palengva didėja — 
manoma, kad moterų rūkymas 
čia savo darbą atlieka.

Vyrų plaučiuose vėžys yra daž
niausioj! jo vieta dabar. Nuo 
1930 metų plaučių vėžiu susirgi
mai pas vyrus sparčiai gausėja. 
Nežinoma kodėl sumažėjo skran
džio vėžiai. Palengva didėja vė
žio atsiradimas storoje ir išei
namoje žarnoje (colon ir rec- 

itum). Prostatos, kepenų, kasos
- kūdikiais pradedant I dar 15 metu nesulaukusiu 4.000 (Pancreas) ,r stemples (esopha.

* i 1 tvAr/vA, I/"V T L” ZVr*’l YVAY\CLriTAm OO

mės. O nuo 1956 m. kova su vė- J se. 
žiu tiek pagerėjo, kad dabar vie- paskt 

krito 
tai įvyk.

į valkų mirs nuo vėžio. Iš jų pu- 
j sė bus leukemijos aukos. Moks- 
i linis leukemijos tyrinėjimas yra 
i nuoseklus ir nuolatinis. Tikima- 
’ si, kad per ateinantį dešimtmeti 
' bus pajėgta nors apčiuopiamai 
vaikams padėt nuo leukemijos 
giltinės apsisaugant ar pagijant.

uk panašiai dirbant buvo vai
si apsaugoti nuo daugelio už- 

nebuvo ; krečiamųjų ligų.
Keičiasi vėžio įsiveržimo vietos

Pas moteris vėžys dažniausiai 
atsiranda šiose vietose: krūtyse, 
storoje ir išeinamoje žarnoje 
(colon and rectum), gimdoje, 

šdėtyje (ovary) ir plaučiuo- 
Mirtis nuo gimdos vėžio per 

inį šimtmečio ketvirtį nu- 
per pusę. Manoma, kad 

:o dėl ankstyvo tikrini-
nas iš trijų vėžio aukų gali ti
kėtis gyvensiąs penkeris metus.

Kadangi vieni vėžio ligoniai i mo gimdos celių pasikeitimo vė-

atsiminimai
v lau galima įsigyti muziko Juozo Sįrolios knygą

7

i 7<

gus) vėžiai laikosi nepakitėję sa
vu dažnumu. Niekas nežino, ko
dėl taip keičiasi vėžio atsiradi
mo vietos pas žmogų.
žmonės patys kalti, kad vėžį 
prisišaukia, ar nuo jo nesigina 

laiku

Vėžio laimikis yra žmogaus 
apsileidimas. Dauguma žmonių 
nekovoja profesionališkai su vė
žiu: jie laiku nesikreipia pas gy
dytoją. Didžiausios pinigų su
mos išleidžiamos gydytojų ir 
publikos švietimui vėžio srityje. 
To- pasekmėje moterys jau pra
dėjo periodiškai tikrinti savo 
gimdos stovi. (Papanicolaou 
test). Toks tikrinimasis pasiro
dė veiksmingas kovoje prieš vė
žį: laiku išoperavus gimdą, pa
naikinamas vėžys. Tik dalinai 
moterys atsiliepė Į jomis pata
riamą savo krūtų tikrinimą. O 
kas mėnesį pačioms. tikrinantis 
— būtų išvengtą mirtinų nelai
mių. Jau pradeda, judėti kova 
su cigarečių rūkymu ir su kito
kiais teršalais savo plaučius sirg- 
dinant.

Dabar jau ir dantų gydytojai 
įsijungė sėkmingon su vėžiu ko
von. Tikrindami ir taisydami

. _ ... ... , PA.THIAKCHAS ALEKSIEJUSŽagarės Draugiško Klubo ’
pavasarinis parengimas balan
džio 4 d. Hollywood salėję la
bai gerai pavyko, svečių bei 
viešnių, prisirinko gana daug, 
kurie turėjo proga smagiai pa
sišokti ir draugiškoje nuotai
koje puikiai pasisvečiuoti. Taip 
gi daugeliui atiteko gražių ver
tingų dovanėlių. Visi svečiai 
patarnajitojai vyrai - moterys, 
parengimo komisija bei valdy
ba nuoširdžiai pasidarbavo. 
Padaryta gražaus pelno. Be to 
už gerą* parengimo pasisekimą 
didelė padėka priklauso spau
dai ir radijo. Taigi Žagarie- 
čių klubo vardu reiškiu padė
ką visiems, kurie įgalino turė
ti sėkmingą parengimą.

Klubo sekantis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 
26 dieną, Hollywo'od salėje 2417 
W. 43rd St. pradžia 1 vai. po 
pietų. Nariai ir narės prašomi 
atsikviesti naujų kandidatų 
prirašymui, kad klubas augtų 
nariais, kurie vėliau galėtų už-

nui Kremliuje ir tuojau buvo pa
skirtas patriarchu vietoje 1925 
metais mirusio patriarcho Ti- 
chono. Aleksiejus Stalino ne

bažnyčios vadovybę klusnia ir 
ištikima bolševikų režimui.

Tass praneša, kad Aleksiejaus 
pareigas laikinai eis Kolomos me
tropolitas Pimenas, o pilnu jo 
įpėdiniu greičiausiai būsiąs Le
ningrado ir Ladogos metropoli
tas arkivyskupas Nikodimas.

Jis glaudžiai bendradarbiavo 
su komunistų valdžia fr bandė 
primesti Maskvos valdžią viso 
pasaulio sentikių bažnyčioms.

Joniškiečių Labdarybės ir taupyta daugiau pinigų. Nu- 
Kultūros Klubo turėtame susi- tarta išnuomoti banke taip va- 
rinkime balandžio 7 d. Venge- diname safety box, į kurį turės 
liauskienės-salėje, visai valdy- būti sudėti klubo svarbieji do
bsi bei narių nemažam skai- kumentai,. gi raktus laikys pie
čiui dalyvaujant, tiksliai aptar- mininkė Julią Sadauskas ir iž- 
ti daabrtiniai ir ateityje numa- diniukė Valerija Samuolis, 
tyti svarbus klubo veiklos dar- . . .
bai. Pagal pirmesnio susirinki- .....
mo nutarinui vaMvba pranešė, ‘vs P™“*-.’“. valdy-
kad į banka padėjo 10 tūkslan-bos. P™**““?* P"™'- “ P“; 

r į gyrimu. Pasirodė, kad keli
------ įnar-aj neuįįsįnjokėjo mo-,_ ...

dantis, jie tikima burną ir arti-kesčių už šiuos metus, tai pa-pn1^ in“s9 vietas. A. J ūsas 
mas burnai kūno dalis dėl gali- sak finansų raštininkės Berni- į 
mos vėžio ^.pradžios. 

. ' - n
Minėtoji American Cancer So- , 

ciety paskelbė savo apklausinė- i netoa °numą. 
jimo davinius. Į klausimus at-į Klubo vasarinis piknikas 
sakė 2,099 žmonės. Jų tik 26% įvyks liepos 5 d. gerai žinoma- 
kartą per metus tikrino savo i me O. Bruzgulienės sode, 
sveikatą. Q sveikatą tikrinti yra , 8247 S. Kean Avė. Dar buvo 
būtina, jei norime ligų išvengti.'iškeltas klausiinas kas dėl pa-

Daugelis žmonių netikrina sa-Įskyrimo aufeos A/u-
z4Ai e.«„«rdo seneliams namo statybai, 

bet po kelių narių tuo reikalu 
pasisakymo buvo atidėta neri
botam laikui. Mat dauguma iš 
mus jautriai nusivylė tikėda
miesi, kad tame Alvųdo būsian
čiame name bus priglausti bejė
giai, beteisiai, vargšai seneliai, 
kurie verti pasigailėjimo ir rei
kalingi mūsų visų nuoširdžios 
paramos. Deja, tokie beviltiš
ko žiauraus gyvenimo nublokš
ti seneliai nesuras prieglobsčio 
Alvudo patalpose, nes Alvudo. 
atstovai prašydami aukų stato
mam namui viešai aiškina, kad 
į namą priimami tik pilnai 
sveiki ir stiprūs, t žinoma tokie, 
kurie galiLdarbuotis.; Manau, 
tokius sveikus senius nei su py-: 
ragu neįviliosi į tą Alvudo na
mą. Juk jie ir be to gali gyven
ti, nes jiems dar nebėda. Tai
gi gal ne be reikalo daugelis 
kalba, girdi su aukų pagalba 
Alvudas nori pasistatyti sau 
biznišką namą, o kai .senių 
pritrūks, tai kambarius išnuo
mos už aukštą kainą, o tokiam- 
namui seneliu vardas nepritinka. 
Sako, daug geriau būtų tokį na
mą pavadinti “Rooming Hou
se”, kuriame ir jaunesni seniai 
galės gyventi. Kaip ten bebūtų,- 
bet korespondento pareiga pa
rašyti spaudai apie įvykius or
ganizacijų susirinkimuose, ko-, 
kie daugumos narių pasisaky
mai ir bendrai kas girdėti mū
sų lietuviškoje veikloje.

Joniškiečiiį susirinkimą už
baigus,' prie gausių vaišių sta
lo gimtadienio proga sveikino
me klubo finansų raštininkę 
Bernice Žemgulis ir jai padai
navome Ilgiausių metų.

Kitas klubo susirinkimas 
įvyks gegužės 5 d. toje pačioje 
Vengeliauskieilės salėje, 4500 
So. Talman Avė. pradžia 8 vai. 
vakaro. Nariai, narės ir kurie 
norėtų Įstoti kluban, prašomi 
atsilankyti. .4. J asas

:ce Žemgalis tokie nariai daro! 
sau didelę skriaudą ir klubui j

Daugelis žmonių netikrina sa- ( 
vo sveikatos, kas metai dėl savo; 
šaltumo saviems reikalams, dėl 
apsileidimo. Minėtoji kovai su 
vėžio draugija šiame krašte su
sekė, kad žmonės netikrina savo 
sveikatos ne dėl pinigų, ne dėl 
laiko stokos, ne dėl baimės su
žinoti tiesą apie savo stovį, o 
vien tik ;dęl savo abejingumo, 
apsileidimo, nesirūpinimo. Bet 
tokie apsileidėliai bėga pirmieji 
pas gydytoją dėl slogos, dėl 
kamščio ausyje.

I š v a d ą? Neužtenka žmogui 
pasakyti, kas' reikia daryt savo 
sveikatos Slaikymui. ' Reikia' 
žmogaus jaušmus parengt svei
katos dėsnių^Udymui. čia ir yra 
sunkiausiaązi^bas tięk.gydyto- 
jui, tiek kiek^Įenąm žmogui. Už
tai visi supraskime, kad ne vie
na duona žmogus gyvena. Rei
kia teisingų paskatų dirbti sa
vo tikros sveikatos užlaiky
mui.

1

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

" ' 7paid quarterly

2 -Years Savings 
Certificate 

(Min imuip< $5.000)

Ano
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki
S2U.0G0

-Frank Zoga&, President

AND LOAN ASSOCIATION

4G4C ARCHER AVENUE
CHICAGO. ILLINOIS 50632

PHONE: 2544478

1970 Pl y m o nth-1o s t e r

25 mylias su vienu gali&nu. Garantija 5 metai arba 50.000 mylių.
Pigus kiditnas. - -

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

Plymouth Valiant 
Duster.2-Door 

Coupe

arba O®Of ’

XX X -i KZ

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6GG0S

IRBfS
MM

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

H t

LIE

$130

ir

$5.00
S3.00
$2.00

$12.00
$4.00

psi........
ATEINA

i 
f

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje 
įsinnčranf Money Orderį arba čekį tokiu adresu

t

4030 Archer Avenue — Phorie VI 7-1515
žgggggBBKMaggggaEBggBgBgggMBJKKgB

KNYGA - GERIAUSIA DOVANA
1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS

Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psi...............
M. Zoščenko, SATYRINES NOVELĖS, 199
Liudas Mikšys, iš ISTORIJOS ŪKANU 

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

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

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psi.............. 52.00
Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psi.
St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psi.......................................
Vi. Mingėla, KUN. AN 1 ANAS MILUKAS, Jo gyvenimas 

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

viršeliais S2.00, kietais . ..........................................
Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psi. . ......... .........
Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psi..........................
Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ....................
C. R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. 

236 psi...........
Kip-=>s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA. 

310 psi....................................................... . ....... ...............
Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psi. 

anglį škai
Pranys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 psi.
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psi..............
V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psi...............

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

orderiu, šiuo adresu:

2.
3.
4.

5.
6.

I 
k i
i

Frofe Vaclovo Biržiškos

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17. Petronėle Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ.
18.

19.

20.
21.

$3.00
$5.00
$2-00

$6.00 
$3.00

$4.00
$2.00
S5.00
$5.00 

$10.00 
$3.00

$1.00

$4.00 
$2.50 
Sfc.VO

i
i

t

Formozos ūkininkas sunkiai stumia savo užaugintom daržovėm ap
krautą dviratį. Jis skuba į turgu, kur įis parduos daržoves šeimi

ninkėms ir restoranu virėjams.

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrąjąme; 226 pusi. 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.
Abi knygas gausite, jei pinigus pasiųsite tokiu adresu:

A IT XT Zi. U
1739 So. Halsted Street Chicago 8, Illinois •
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Formozoje ūkininkai užaugina daug ryži y. Jau, paties Taipėjaus priemiesčiuose prasideda pa
veiksle matomi ryžiu laukai.

SAN JOSE, CALIF. — “...Su į puikus ir malonus ‘ gyvenimas 
kelionės į Floridą aprašymo Nau
jienų kovo 10 d. numeryje pa
straipos “Vienas ar keturi metų 
laikai” išvadą, kad lietuviui me
tai be. sezonų ne gyvenimas, aš 
kaip pensininkas, tempdamas 
septyniasdešimtuosius, negaliu 
sutikti ir visomis keturiomis 
protestuoju!
Vienas ar keturi metų laikai?

Prisiminkime gyvenimą Lie
tuvoje. Kas laukė žiemos? Vai
kai — pažiūžinėti ir rogutėmis 
pasivažinėti, jaunimas — žirgelį 
pasikinkęs ir žaržuolus prisika
binęs į svečius keliauti, ūkinin
kas — statybinės medžiagos ar 
malkų parsivežti. Na, o sene
liai ? Krosnies ugnelę pakurdavo 
ir sėdėdavo prie šilto mūro. Kaip 
jie džiaugdavosi pavasariu, kada 
galima išeiti prieš saulutę pa
sėdėti ir. pasišildyti. Kaliforni
joje tas malonumas ir žiemos me
tu, su mažomis .išimtimis, pri
einamas veik kasdien. '

žiemos metu Čikagoje, dėl di
delio judėjimo, vaikams sunku 
rasti vietelę rogutėmis pasinau
doti, arklių ir rogių neliko (nau
dojamasi automobiliais, kurie 
dažnai sniego pusnyse įklimps
ta), o namų savininkai (gerai, 
jei dar jauni) gerokai paprakai
tuoja kol užpustytą šaligatvį ar 
įvažiavimą atkasa. Na, o senieji 
— pensininkai per žiemužę tupi 
kanbariuose susigūžę, lig pri
rakinti.

Čikagoje išgyvenau 16 metų, 
tad užtektinai patyriau ir spei
gų, šaligatvių ir gatvių užpusty- 
mą, apledėjimų ir šlapdribų. Ka
lifornijoje (San Jose) gyvenu 
penktuosius metus, tad drįstu 
tvirtinti kaip tik priešingai: koks

ypač senesnio amžiaus žmonėms, 
šiltesniam klimate, kai nerei
kia vilkėti šiltų ir sunkių rūbų 
ar apavo, šalti, braidyti per snie
go pusnis, ar slidinėti apledėjus.

Neabejoju, kad Čikagoj žiemos 
metu turėjote speigų ir sniego, 
o gyvenimui “pasaldinti”, net 
kovo mėn. gale (Velykoms) gam
ta pridėjo- magaryčioms dar ge
rą porciją sniego.

žiemos metu, kada San Jose 
temperatūra nukrinta iki 43- 
44°, būtų labai malonu su geru 
draugu iš Čikagos pasėdėti par
ke prieš saulutę ir pasidžiaugti 
puikiu vaizdu, kada kalnų vir
šūnės būna sniegu apkepurėtos.

Dėkingas esu už persiuntimą 
mano laiško gerb. dr. Adomavi-- 
čių.

Laišką rašyti paskatino Nau
jienose tilpusios žinutės, kad 
'Alvudas ruošiasi statyti sene
liams namus ir organizuoja va
karą statybai paremti ir 1.1. Iš 
viso, tokiam dideliam ir retam 
užmojui, mano nuomone, pe'r- 
mažai spaudoje informaciją (o 
gal kuris Naujienų numeris ma
nęs nepasiekė).

Argumentai už senelių 
namus kur šilčiau

Pasidžiaugiau1 tada Alvudo 
jos vadovo dr. Adomavičiaus šir
dingumu, energija ir ryžtu, ta
čiau ,iš savo patirties apie Čika
gos klimatą ir šilto, sauso bei 
malonaus Kalifornijos klimato, 
siūliau gerajam dr. Adomavičiui 
statyti seneliams-pensininkams 
namus pirmoje eilėje kur nors 
gerai į pietus: Hot Springs, Ar
kansas, ar Kalifornijoje kur nors 
netoli Los Angeles, kur .yra dau
giau lietuvių, arba San Francis- 
ko įlankos pakraštyje.

ir

Savo siūlymą remiu šiais mo
tyvais :

1) Pietuose dominuoja me
dinė statyba, kuri nepalygina
mai .pigesnė nei mūrinė Čikago
je.

2) Kalifornijos reljefas labai 
įvairus: kalnai, aukštumos, ly
gumos ir 1.1., tad yra iš ko pasi
rinkti geriausią ir sveikiausią se
neliams gyventi vietą. Klima
tas sausas, šiltas ir malonus. 
Gamta žavi. Uodų nėra ir mu
sių retai .

Net karščių dienomis, kada 
temp, pasiekia 90 ar viršaus laip
snių, o tokių dienų vasaros me
tu būna apie 10, naktys yra vė
sios ir pailsėti galima kuopui- 
kiausiai.

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:
Įggi| Rinkinys Iletuviškv Hiudies dainelių h* šokty, 16 psi. Rinkiny!* 

/ yra šios dainos ir gaidos:

1* Tegu giria ilamičia. 
ūžia, tra-ta-ta

2* Suktinis I
X Suktinis II
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerkr
7«KIumpakofls

šis gaidy rinkinys kainyoi* tik $1.00.

šiuos gaidy Ir dainę rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atry
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime * jas pastų, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiysti tokiu adresu: .

■ * ' • < •. . • -
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8* Aguonėlės
9. Vakar vakarėlį 

1G. Augin tėvas
11. Meilės valsas
12. Siuntė mana motinėlė
13. čigonai
14. Pelėda
15. Noriu miego

4) Lietuviai, anksčiau ar vė
liau atvažiavusieji į šį kraštą, 
yra darbštūs ir taupūs. Kas su
geba įsigyja įmones, dauguma 
—f gyv. namus, o likusieji taupo 
bankuose. Išeidami pensijon tu
ri ąr tai nekilnojamo turto ar su
taupą banke (vadinasi, nėra pli
kiai, kaip daugelis kitų).

5) Gyveną šiaurėje ir išėję į 
pensiją, kas benori kasti ar brai
dyti po pusnynus, tapšnoti šlap
driboje ar slidinėti pašalus ir 
tempti krūvą šiltų rūbų ir sun
kius apavus. Galop ir senesnio 
amžiaus organizmas, mano nuo
mone, reikalauja daugiau išori
nės šilumos, jei dar ir nekamuo
ja reumatas, artritis ar kuris ki
tas senųjų palydovas. Tad dau
gelis lietuvių pensininkų, likvi
davę savo turtelį, traukia į pie
tus. (Atvirai pasakius, gyvenant 
Čikagoje ir esant šaltam ir drėg
nam orui, man kaikada kairįjį 
petį “pakutendavo”, o čia, ne
žiūrint kad einu “jaunyn”,.ne
galiu skųstis).

6) Daug lietuvių pensininkų 
keliauja į Floridą, nors ten drėg
nas klimatas, dažnai apsilanko 
audros ir uraganai. Be to, kaip 
man pasakojo pora amerikiečių,

ten dieną — naktį gyventojus 
kamuoja įvairūs vabzdžiai.

Mano samprotavimai dėl pen
sininkams'- seneliams namų vi- 

i daus situacijos, statybos išlai- 
j dų padengimo, nuomos, bendros 
ar atskirai būtų tokie:

a) šiltame klimate mediniai 
namai galėtų ‘būti 2-3 aukštų 
koridorine sistema, vienoje ar 
abejose pusėse įrengti gyv. kam
bariai, apie 170 kv. pėdų grindų 
ploto kiekv. gyv? kambario, su 
virtuve ir vonia kiekvieniem 
dviem kambariam (kiekvienų 
dviejų kambarių tarpe), be kel
tuvių, be garažo, stiklo durų ir 
kt. statybą pabranginančių praš
matnybių;

b) . kiekvienas lietuvis pensi
ninkas, gaunąs-teisę tuose na
muose apsigyventi, prisideda 
2,000 dol, suma statybos išlai
doms padengti (jei abu — vy
ras su žmona, tai 3,500 dol. už 
du kambariu), tačiau ta sąlyga, 
kad gautu kambariu gali naudo
tis iki mirties mokėdamas vidu
tinę nuomą, pav. 50 dol. per mė
nesi.

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO 8, ILLINOIS

Chicago Savings
_ and Loan Association

INSURED

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.'

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

2 YEAR MATURITY

%% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

•

5 %% PER annum

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

^¥4% PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

% PER ANNUM

- ON ALL PASSBOOK .
ACCOUNTS :

Chicago Savings and Loan Assn.
Jchn Pike!, Sr.f Chairman of the Board 

15 So. WESTERN AVE. • TEL. GR 6-7575
HOUKS: Mon. 12 P. M. to S F. M, Tues. » to 4, Thors. 4 Fri. 9 to 8, Sat S to 1320

c) vietoje mirusio ar išsikėlusio 
kitur gyventi, į jo vietą priima
mas kitas pensininkas, kuris taip 
pat įmoka 2,000 dol. ir moka 
nuomą kaip ir ‘kiti.

Pastaba: man pažįstamas real- 
estatininkas pareiškė, kad dvie
jų kambarių ir virtuvės su vo
nia statybos išlaidos gali siekti 
apie 8,000 dol.

d) kur tai skaičiau, kad išėju
sių pensijon likusio amžiaus vi
durkis siekia 12 metų, tad jei pa
statyti 40 pensininkų medinius 
namus, kurių statybos išlaidos 
siektų apie 160,000 dol., su ant
rąja pensininkų pamaina (už 
apie 12 metų) statybos išlaidos 
butų padengtos (pirmieji 40 įmo
kėtų 80,000 dol. ir antroji pa
maina taip pat 80,000 dol. Kaip 
ilgai čia (pietuose) namai išsi
laiko nežinau, tačiau aš pats gy
venu prieš apie 40 metų statyta
me mediniame name, kuris ge
rai atrodo ir gal dar apie tiek 
galėtų išstovėti. Vadinasi, po 
kokių 24-25 m. pensininkams, 
namai liktų “laisvi”, išmokėti ir 
organizacijos nuosavybėje, kuri 
tikiuosi nelaukdama to laiko plės
tų ir didintų pensininkams gy
venti koloniją.

2) Pensininkų namams staty
ti sklypas galėtų, kaštuoti apie 
30,000 dol. Iš nuomų, sakysime 
po 50 dol. per mėn., per metus 
susidarytų (50x12x40) 24,000 
dolerių, kurie galėtų būti pa
naudoti sklypo pirkimo iš
laidoms padengti, menadžeriui 
atlyginti, elektros, vandens, 
šiukšlių pašalinimo ir kt. sun
kioms sąskaitoms apmokėti,

f) manau, kad pensininkams 
turėtų būti palikta teisė savo 
kambarius apstatyti pagal kiek
vieno skonį, išgalę ir norą (tik 
virtuvės pagal bendrą (“unifor- 
mą ).

g) lietuviai, o ypač dar senes
nio amžiaus, mėgsta būti nepri
klausomai ir neskubėti pusry
čių, pietų ar vakarienės pagal 
skambalą. Svarbiausia, net vie
nos šeimos narių tarpe yra skir
tingų skonių, ką jau bekalbėti 
apie bendrą katilą didėlei grupei. 
Ir geriausiai pagamintas mais
tas susilauks nepatenkintų (ne
galinčių to ar kito valgyti),

h) jei prie seneliams namu 
būtu įsteigta valgykla — resto
ranas, tai prie dabartinio pensijų 
dydžio, sutaupoms išsekus, gali 
pritrūkti lėšų restoranui naudo
tis. Tačiau manau, kad restora
nas daug parankiau nei bendras 
visiems katilas,
i) čia Kalifornijoje, sutaupoms 

baigiant išsekti (rodos, kai sie
kia žemiau 1,200 dol.). Steitas 
prideda prie gaunamos iš Soc. 
Security pensijos tiek, kad su
sidarytų iki 175-180 dol. per mė
nesį, o Čikagoje, jei neklystu, 
tik iki 130 dol., nors Čikagoje 
žie-mos metu reikia dar ir šil
tų baltinių, šiltų viršutinių rū
bų, gero apavo ir stipresnio mais
to,

j) yra ir čia privačių namų, 
kur laikomi įvairūs paliegėliai 
ir seneliai ir jie patys ar steitas 
moka apie 175’ dol. per mėnesį. 
Aš nuomoju didoką kambarį su 
teise į virtuvę ir moku 60 dol. 
Pigiau išeina pačiam maistą pa
sigaminti. - Be to, pasigaminu tą, 
ką aš noriu (teisingiau — ką mo
ku), o ne ką šeimininkė paruoš
tų. Gaunamąja pensija beveik 
išsirita,

k) gerb. dr. Adomavičiaus pra
šiau užskaityti mane kandidatu, 
jei' pensininkams pastogė būtų 
statoma ar perkami namai kur 
nors pietuose, o juo labiau Ka
lifornijoje. Deja, savo laišką iš
siuntęs, gavau Naujienų numerį, 
kuriame tilpo žinia, kad sene
liams namai bus. statomi tik Či
kagoje ir jau paruoštas planas, 
dargi su dviejų aukštų garažu 
automobiliams.

Visa kas puiku, bet kad prie 
seneliams namų būtų reikalin-

gas dviejų aukštų garažas, tai 
į man nebesuprantama.

Čia, San Jose, kuri tai bažny
tinė organizacija pastatė 10 
aukštų gelžbetonn milžiną (su 
keltuvais) pensininkams gy
venti (1*2 kamb. ir virtuvė su 
vonia); iš viso tame name be
ne 99 butai. Automobiliams pa
sistatyti tik kiemelio, nors čia 
tik pasiturį gyvena, nes mažiau
sio ir pigiausio butelio nuoma 
111 dol. mėnesiui (o kuo aukš
čiau, tuo nuoma didesnė — už 
platesnį vaizdą iš lango).

Šios mano sugestijos nėra ko
kia kritika ir iš didžiai gerbia
mo Dr. Adomavičiaus atsakymo 

: nesitikiu ir nelaukiu. Ir be to jis 
I neapsakomai daug širdingumo 
pąrodo ir laiko pašvenčia svei
katos reikalais savo tautiečiams 
per mūsų spaudą, Alvudo rei
kalais, o dabai’ dar ir seneliams 
namų statyba. Belieka tik pa
linkėti Dr. Adomavičiui geriau
sios sveikatos, ištvermės ir sėk
mės.

Dar kartą apeliacija į 
Susivienijimus

Taip, mielas senas bičiuli, kaip 
mudu ir daug kas mudum pana
šių, apsidžiaugtų jei mūsų lie
tuviški milijonieriai — draudi
mo susivienijimai užuot svajoję 
pirkti vasarnamį, kokių visur 
pilna, investuotų kapitalą į pen
sininkams namų statybą, kuri ne 
tik yra reikalinga, būtų naudin
ga ir apsimokėtų 1 I

čia (San Jose) gyvendamas 
Į nieko, neturiu, bet nieko ir ne
trūksta, išskyrus lietuviškų vei
du, savo gimtosios kalbos ir pa
bendravimo savųjų tarpe. Kaip 
būtų miela amžiaus saulėlydį 
praleisti savųjų lietuvių pensi
ninkų būrelyje, pasidalinti turi
mais laikraščiais ir knygomis, 
pakeliauti po apylinkes, pasi
džiaugti gražia gamta, šiuo ste
buklinguoju pasauliu, kokio ki
to visoje Visatoje vargu beras
tume...

Mano svajonė, tikslas ir pra
šaunąs — padėkite išjudinti tu
rinčius ir galinčius, kad imtų 
planuoti lietuviams pensinin
kams namu statyba kur nors 
pietuose, kur klimatas švelnes
nis ir malonesnis ir pragyveni
mas pigesnis. Su geriausiais lin
kėjimais.

M t ! M riX

’’NAUJIENOS" KIEKVIENO
DAK80 ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Kas tik turi gera skonį, 
Viską perką pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk*, 6211 So* Western^ PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMIS
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Ilgamečio BALFO pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga
ATSIMINIMAI IŠ BALFO VEIKLOS

404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
Kieti viršeliai $4.00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia dovana globėjui, siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čeki arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608
E3

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

PER ANNUM
ON SAVINGS CERTIFICATES
OF $5,000. OR MORE, 
2 YEAR MATURITY

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

\\ A ML J.M spjš'//

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.

UNIVER!

-

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

_________________

|

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS
Įsteigto 1923 metais ' Tel. 421-3070

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Biržų Gimnazijos minėjimas
Spaudoje dažnai skaitome

Subscription Rates:
in Chicago $20.00 per year, $11.00 per 
six month. $6.00 per 3 months. In 
other USA localities $18.00 per year, 
$10.00 per six months, $5.00 per 
three months; Canada $20.00 per year; 
other countries $21.00 per year/

trims mėnesiams ________ $5.00
vienam mėnesiui$1.75

Kanadoje:
metams$20.00 
pusei metų$11.00 
vienam mėnesiui .$2.00

10 cents per copy, 10 c. on Saturday

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ________________ $20.00
pusei metų _____________ $11.00
trims mėnesiams$6.00 
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams$18.00

Užsieniuose:
metams_________________$21.00
pusei metų______________ $11.00
vienam mėnesiui ________  $2.50

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

Pinigus reikia siųsti pašto Money

įvairių klubų veiklos aprašy
mus. Deja, labai retai pasirodo 
kokia žinutė apie Biržėnų Klu
bo veiklų. Biržiečiai nemėgsta 
reklamos, nemėgsta išpūstai 
garsintis. Jie tyliai ir rimtai 
darbuojasi, kas ir prideda san
tūriai kultūrinei organizaci
jai.

Biržėnų klubo pagrindinis 
rūpestis — kultūriniai reikalai. 
Tas atsispindėjo ir praeitame
kukliame, bet gana gausiame 
Biržėnų klubo susirinkime, ku
ris Įvyko 1970 m. balandžio 4 d.

pusei metų -------------------  $10.00 Orderiu kartu su užsakymu.

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

Kas niekina “Grandinėlę”?
Balandžio 17 d. Naujienų Įžanginiame nurodėme, 

kad Klevelande esanti aukščiausioji Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės viršūnė, laiku neįspėjusi, neapsaugojusi 
ir nuo Juozo Lingio neapgynusi “Grandinėlės”, neatliko 
savo pareigos. Dr. Antanas Butkus, PLB vykdomasis 
vicepirmininkas, “Grandinėlės” klausimo nuodugniai 
neišaiškino, problemos giliau nepastudijavo, bet pasi
rinko neatsakomingo pareigūno kelią — kaltinti kitus, 
šiuo atveju Naujienas.

Vykdomasis vicepirmininkas kaltina Naujienas, nei 
su pačiomis Naujienomis, nei su šiame dienraštyje bu
vusiais straipsniais, liečiančiais Klevelando “Grandinė
lę”, nesusipažinęs. Jis rašo:

“Kartu apgailestaujame, kad neužtarnautai 
niekinamas gražų kultūrinį darbą dirbąs mūsų jau
nimo ansamblis”. (Naujienos, 1970 m. bal. 1'7 d., 4 
psL).
Šiame sakinyje Dr. Butkus parašė ir prašė mus viešai 

paskelbti kelis netikslumus. Pirmiausia, netiksli kalba. 
Lietuviai apgailestauja mirusio, ypač ne laiku gyvybės 
netekusio žmogaus. Tuo tarpu dar nei vienas dėl “Gran
dinėlei” padarytos skriaudos nemirė, o pati “Grandinė
lė”, turėkim vilties, pati pajėgs atsipalaidoti nuo Lingio 
paleistų mikrobų. Dr. Butkui galėjo būti skaudu, gaila, 
kad toks nemalonus dalykas ištiko gerai nusiteikusių jau
nuolių grupę.

Jeigu Dr. Butkus, prieš rašydamas Naujienoms vie
šą pareiškimą, būtų atidžiau paskaitęs “Silpniausiąją 
grandį”, tai būtų Įsitikinęs, kad minėtame rašinyje nėra 
nieko niekinančio “Grandinėlę”. Nepaliestas , neįžeistas, 
nepaniekintas nei vienas “Grandinėlės” šokėjas ar šokė
ja. Iškeltas Sagio “diplomatijos” silpnumas ir nurodyti 
lietuvių tautiniams šokiams pragaištingi Lingio darbai, 
bet nei iš tolo nepaliestas geriausias ar silpniausias šo
kėjas ar šokėja.

reformatų bažnyčios salėje, 5230 
So. Artesian Ave. Siame susi
rinkime buvo pristatyti du, š. 
m. pradžioje išėjusieji, stam
būs leidimai, kurių rėmėju yra 
Biržėnų Hnbas, būtent: “Ency
clopedia Otuanica” ir biržiečių 
įžymaus poeto B. Brazdžionio 
knyga “Pilnatis”.

Jonas Jakubonis, Biržėnų kiti
bo knygyno globėjas, pristaty
damas MetU'jii enciklopedijos 
anglų kalba I-jį tomą, apgailes
taudamas nurodė, kad jų bevar
tydamas po rugiapjūtės paveiks
lu (psL 37) pastebėjęs netinka-

paveikslą. Nejaugi Dr. Butkus mano, kad Naujienos, no
rėdamos niekinti “Grandinėlę”, pasidarė gana brangią 
šios šokėjų grupės klišę ir davė tiek daug vietos dienraš
tyje? Naujienos, dedamos didelę fotografiją, norėjo, 
kad visi lietuviai ir ne lietuviai pamatytų, kokios gražios 
ir . kokios grakščios yra “Grandinėlės” šokėjos ir koki 
šaunūs yra gražiai išsirikiavę šokėjai.

Esame tikri, kad didelė “Grandinėlės” šokėjų dau
guma — vyrai ir moterys — yra geri lietumi. Žinome, 
kad jie yra pasiryžę puoselėti lietuvių tautinius šokius. 
Niekam ne paslaptis, kad jie turi žinių ir apie okupantą, 
naikinantį lietuvių kultūrą, falsifikuojantį lietuvių tau
tos istoriją ir besistengiantį užgniaužti visus lietuvių 
tautos laisvės daigus. Lietuvoje likusieji lietuviai negali 
kovoti prieš šiuos rusų kėslus, bet laisvame pasaulyje 
gyvenantiems lietuviams rusų Įsakymų klausyti nereikia. 
Okupuotoje Lietuvoje Lingys gali įsakinėti šokėjams, 
kada, ką ir kaip jie privalo šokti. Jis gali net Įsakyti, ka
da ir kaip jie turi rengtis. Okupantas tam tikslui ir pa
rinko Juozą Lingį, kad jis, pildydamas didžiuosius rusų 
kolonizacijos planus, niekintų lietuvių tautinius šokius ir 
nejučiomis lietuvius Įjungtų Į viena didelę rusų tautą. Už 
gerai vedamą Lingio darbą kiekvieną metą okupantas jį 
apdovanojo Įvairiais pažymėjimo ženklais ir duoda jam 

Midelių privilegijų. Vargas tam šokėjui' arba tai šokėjų 
grupei, kuri okupuotoje Lietuvoje drįstų pasipriešinti 
Lingio patvarkymams. ' .G/

Bet mes esame laisvame pasaulyje. Lingio Įsakymai 
mums neprivalomi. Tautinius šokius mes galime ir pri
valome taip arba geriau šokti, kaip lietuviai juos šoko. 
Lingys gali laisvai važinėti po Ameriką, bet jis neturi] 
teisės laisvojo pasaulio lietuviams įsakinėti. Okupuotoje 
Lietuvoje sovietų ordenais apkabinėto Lingio negali at
sikratyti, ten lietuviams jis jma rusų primestas, bet lais
vame pasaulyje esantieji lietuviai neturėtų sau ant kak
lo jį užsikarti Smerktini jma Sagio bandymai Lingio 
instrukcijas užkarti laisvojo pasaulio lietuviams.

Naujienos, keldamos viešumon “Grandinėlę” ištiku
sią nelaimę, ne niekina šios šokių grandies, bet ją gina, 
stengiasi pastatyti ją reikalingon aukštumom “Grandi
nėlė” buvo lietuvių tautinių šokių grandis, tokia ji ir tu
ri pasilikti. Lingio peršama rusifikacija prie jos nepri
valo prilipti.

mą įrašą “Moving rye**, kas rei
škia “rugių šienapiūtę”, vieton 
“Harvester”. Lietuvių' enciklo
pedijų angių kalba skaitys sve
timtaučiai, todėl'ir korektūra, 
kad nekompromituotų lietuvių, 
turėtų būti stropias atliekama.

Šiam Biržėnų klubo susirinki
mui pirmininkavo St. Dagys, 
sekretoriavo E. Vilimaitė. Po 
valdybos pranešimų, pateiktų 
apyskaitų patvirtinimo, po įvai
rių nutarimų, vėliau, iš tolimes
nių diskusijų, paaiškėjo, kad 
Biržų gimnazijos 50-ties metų 
sukakties minėjimas, kurį bu
vo pasišovę biržiečiai, apeidami 
Biržėnų klubų, platesniu mastu 
pravesti, pasirodė, kad iš pla
taus užsimojimo jokių konkre
čių rezultatų nesusilaukta. To
dėl Biržėnų klubas, Šį reikalų 
išsamiau apsvarstęs, nutarė 
pats imtis iniciatyvos ir suren
gti Biržų gimnazijos minė
jimų.

Biržų gimnazijos minėjimo 
suruošimui buvo sudaryta ko
misija iš stambiųjų Biržėnų klu
bo šulų, būtent: Jono Jakubo- 
nio, Kazio Mačiuko, Hermano

[Pavilonio, dr. Dainos Variako- 
jytės - Fricke’s ir Petro Bružo. 

Į Susirinkimas' Biržų gimnazijos 
minėjimo rengimo komisijai 
konkrečios datos nenurodė, nes 
sunku iš anksto visas kliūtis ir 
galimybes numatyti. Komisija, 
talkininkaujama Biržėnų klubo 
prmininko A. Matuzo, ryžtasi 
visu rimtumu griebtis darbo. 
Kad darbas sklandžiau vyktų, 
kad būtų susilaukta geresnių 
vaisių, savaime suprantama, 
kad kiekvienas biržietis, kuria
me pasaulio krašte begyventų, 
privalės jausti pareigos ir atsa
komybės jausmų ir, vienokiu ar 
kitokiu būdu, privalėtų savo 
konkrečiu darbu (prisimini
mais, auka ir pan.) prie Biržų 
gimnazijos paminėjimo prisi
dėti. ‘

Tenka apgailestauti, kad bir
žiečiai, kaip tos žydų laitės, yra 
labai išsisklaidę, įsijungę į vi
sokias įvairias organizacijas ir 
dėl to pamiršę savo klubų ir 
susirinkimų lankymų.

Bedirbdami kitus darbus, vis-
gi neturėtume pamiršti ir ša-

J. Kr.

ATSIUSTA PAMINĖTI
PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kris

tijono Donelaičio lituanistikos 
mokyklos mokinių laikraštėlis, 
1970 m. balandžio 11 d.nr. 4, 20 
puslapių, mokyklos ir kelio
mis kitomis lietuviškomis nuo
traukomis bei pačių mokinių 
braižinėliais iliustruotas ir 
gausaus būrio dygstančių ra
šytojų. bei poetų prirašytas. 
Per didelį kuklumų ir redakto
riai bei kitoks laikraštėlio per
sonalas nepaminėtas.

Po gabalėlį eilėraščių ir pro
zos šiame numeryje parašė:

Aldona Jakubauskaitė, Vida 
Kliknaitė, Vilija Rasutytė, Vi
da Mačiukevičiūtė, Vida Mi- 
siulytė, S. Drungaitė ir N. še- 
relytė; R. Rakštytė ir D. Kuprė- 
naitė, Arūnas Polikaitis, Rūta 
Mingėlaitė, Ina Končiutė, Dia
na Paulikaitytė, Rūta Garūnai- 
tė, Vida Jurgilaitė, Indrė Jurk- 
šaitytė. Paulius Bukaveckas, J. 
Namikaitė, Irena -Statkutė, Ri
ta Andrijonaitė, Lydija Bakai- 
tytė, Rimas černauskas, Da
lus Polikaitis, Linas Vepštas, 

Rūta Rasutytė, Karina Norkai- 
tytė, Arvydas Povilaitis, To
mas Balchas, Dana Balukaitė, 
Laura Narytė, Aldona Urbuty- 
tė, Irena Pranckevičiūtė, Liū-

vilė Užubalytė, Andrius Ruse
nąs, Algimantas Graužinis, Da
nutė Kuprėnaitė,-Edvardas Mi- 
kaliūnas, Vytautas Kirkus, Al
gis Grabauskas, Dalia Galesai- 
tė. Kai kurių yra po du, net 
tris rašinėlius.

Po piešinėliais tekste yra to
kie parašai: Robertas Alis, II 
skyriaus (Velykų margučiai); 
viršelį (Strazdas žydinčioje 
obelyje piešė D. Statkutė, V sk.; 
kiti “dailininkai” yra: J. Krei- 
vėnaitė, Mikaliūnaitė ir J. Na
mikaitė, R. Žukauskas (Gan
dras parskrenda), R. Seibutytė, 
Paulius Bukaveckas ir kiti.

- • '* -- _. / - -

Jaunųjų lietuvių ir lietuvai
čių vardai perspausdinami 
ateičiai. Tikėkimės ir laukime, 
kad iš šio gausaus atžalyno iš
augs daug jaunų lietuviškų 
ąžuoliukų ir eglaičių ir lietu
vių tautos ataugos tolimoje 
svečioje, bet draugingoje; že
mėje neišdžius, o vešliai augs.

Pridedamas čia perspausdi
namas Sigitos Mažeikaitės 
straipsnelis:
KRISTIJONO DONELAIČIO 
MOKYKLOS DEŠIMTMETIS

Žymesniems Įvykiams atžy-

■ bus. Sukaktys yra švenčiamos 
ne tik asmeninio gy venimo įvy 
kius atžymėti, bet taip pat or
ganizacijų ir valstybių.

šiais metais mums tenka di
delė garbė švęsti Kr. Done
laičio dešimtmetį. Mokykla 
buvo įkurta 1959 metais, spalio 
mėn. 17 dienų, Tėviškėlės pa
rapijos patalpose ir turėjo apie 
30 mokinių. Vėliau mokykla 
atkeliavo į Marquette Parko 
patalpas, nes Tėviškėlės para
pijos patalpose nebesutilpo. 
Mokykla augo mokinių ir mo
kytojų skaičiumi, kad net ir 
parko patalpose nebesutilpo. 
Iškilo reikalas ieškoti didesnių 
patalpų. Tėvų Komiteto pa
stangomis buvo gautos dabar-, 
tinės Francis McKay mokyklos 
patalpos.

Mokinių skaičiumi mokykla 
išaugo iš 30-ties iki 440 moki
niu. 1966 metais buvo Įkurta 
aukštesnioji mokykla. Pradžio
je aukštesniojė mokykloje bu
vo mažai mokinių, bet greit 
padaugėjo.
'Man atrodo, kad nesvarbu, 

jog mokiniai, sako, kad jiems 
nepatinka eiti Į mokyklų. Jiems 
.tikrai labai patinka ir jie ir to
liau eis ir mokinių skaičius di
dės.

• .. *.■' ~ -v .r L’ G

Sigita: Mažeikaitė, Vlllkl.
P. S. Mokyklos ilgametis ve- 

dėjas yra Julius širka.

Surado jaunų 
nacių arsenalą

ČIKAGA. — Sekmadienį Či
kagos policija padarė kratą NS- 
WP (National Socialist White 
People’s)- partijos būstinėje, 
kuri yra 2519 W. 71st St. Būs
tinėje buvo rasta septyni šautu
vai, nemažai revolverių, durtu
vų, šovinių, žemėlapių. Policija 
išvežė, daug literatūros, Hitlerio 
paveikslų, šoviniams gaminti 
Įrankius, . vėliavas su svastiko- 
mis.

' Policija -suėmė 5 jaunus vy
rus tarp 25 ir 17 metų amžiaus. 
Dū iš ją jau anksčiau buvo su
imti už “taikos žygio” trukdy- 
mą miesto' centre pernai rugpiu- 
čoi 9 d.

“NAUJIENAS” SKAITO VISŲ 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBININ
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO-

0 jeigu Dr. Butkus būtų atidžiau pavartęs tą Nau
jienų numerį, kuriame buvo Įžanginis “Silpniausioji 
grandis”, tai antrame to dienraščio puslapyje būtų ra
dęs labai jau šiltai apie “Grandinėlę” kalbantį Naujienų 
korespondento straipsnį. Pačiame antrojo puslapio vir
šuje jis būtų radęs didžiulį penkių skilčių “Grandinėlės”

Dr. Butkus taip lengvai kaltinimais neturėtų svai
dytis. Bendruomenės vadovybėje reikia truputį daugiau 
politinio apdairumo ir atsakomybės jausmo, tai būtų 
lengviau ne tik patiems bendruomenininkams susikal
bėti, bet ir visiems Amerikos lietuviams - dirbti bendrą 
darbą.

ei j a Seibutytė, Linas Kučas, 
Dana Plepytė, Algis Eringis, 
Violeta Burokaitė, Ina Stra- 
vinskylė, G. Juodgudis, Algir
das Underys, Asta Ramanaus
kaitė, Dalia Čepėnaitė, Sigita 

‘Mažeikaitė, Jonas Paronis, Do

mėti, žmonės švenčia įvairias 
sukaktis: gimtadienius, vedybų 
sukaktis, mirties ir kitas. Žmo
nės sukaktis švenčia tam, kad 
pasidalinti su giminėmis, drau
gais ir pažįstamais malonius 
prisiminimus ir nuveiktus dar-

NALAI, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI, 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS” 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS 
. RAŠTUS.

B. KRISTOPAITIS

STUDENTO ATOSTOGOS
14

Pagaliau Mumtaz Mahal palaikai buvo 
palaidoti skirtoj vietoj. Pačiame mauzo
liejaus centre, apatiniame aukšte. Antra
me aukšte lankytojams padaryta lygiai 
tokia pat karsto replika. Tai padaryta dėl 
to, kad būtų suteikta mirusiajai apačioje 
pilna tyla ir ramybe.

Penki metai dar praėjo, kol buvo baig
ti šalutiniai pastatai, mečetė ir aukšta 
tvora, kuri aptveria 42 akrų sodą. Vėliau 
imta statyti karališkos šeimos nariams ka
pai. Lankytojai centriniame mauzoliejuje 
mato du karstu. Mumtaz karstas yra pa
čiame centre, o jos vyro 6 coliai i sali. Iš 
viso yra 4 karstai: du su mirusiųjų palai
kais apačioje, ir viršutiniame aukšte dvi 
replikos. Visi karstai sužymėti mirusiųjų 
vardais.

“GAL NORI PIRKTI ŽMONĄ?”
Mirusiojo šacho Jahan sūnus jau buvo 

kitoks, griežtas, nenuoširdus, labai religin
gas ir nešvaistė lėšų brangiems pastatams. 
Vėlesniems Įpėdiniams dėl jo siauros poli
tikos teko nukentėti, kai kaimynai pra
dėjo pulti mogulų dinastijos valdomas že
mes. Persų šachas Nadir 1739 m. apiplėšė 
Delhi, paėmė auksinį sostą, neįkainuoja
ma Koh - i - Noor. Afganai 9 kartus Įsiver
žė į DelhĮ ir Agrą. pagrobė auksą, sidab
rą, brangakmenis. 1803 m. anglai, užėmė

šiuos miestus, likučius brangenybių suran- 
! kiojo. Ką šiandiena matome, tai tik buvu- 
i sios didybės šešėlis.

Pasakiško grožio prisižiūrėjęs, minty
se gyvenau didinga Indijos praeitimi. Bet 
staiga vidujinis balsas sušuko: “Tavo 
atostogos baigiasi, grįšk ir vėl gulk ant 

Į knygų savo smegenis mankštinti”.
Nusipirkau bilietą. Sirijos lėktuvas 

mane iš Delhi Į Miuncheną atgabeno už 140 
dol.

Paprastai prieš apleisdamas koki kraš
tą, aplankau krautuves. Vienoj didelėj 
krautuvėj, man besiaiškinant ir beside
rant, vienas iš pardavėjų staiga sako: “Gal 
nori pirkti žmoną? Štai!” 

t
Atsisukęs matau pridengtu veidu, nosį 

Įspraudusią Į suriestos rankos alkūnę beki- 
kenančią moterį, šia pasiūla buvau pri
trenktas ir sujaudintas ir ėmiau šaukti 
“No! No! No!” Ėmiau trauktis prie durų. 
Pardavėjas mane ramino: “Nebijok, kai 
važiuosi ir nebereikės, galėsi vėl ją par
duoti”.

Įėję, kuri yra Saudi Arabijos pašonėje ir iš
kyšuliu išeina Į Persijos Įlanką. Išlipęs iš 
lėktuvo, vaikščiojau aerodromo apylin
kėje bei nusipirkau kažkokį arabišką niek
nieki. Netrukus ir vėl skrendame, apačioj 
palikdami karštą, saulės kepinamą grynai 
arabišką vietovę. Su manim kartu keliavo 
mano kišenėj pora atminimui skirtų Qua- 
tar pinigėlių. Sustojome dar Beirute ir 
Atėnuose. Kiekvienas sustojimas aerodro
muose tęsdavosi po porą valandų. Išlipę 
naujose vietose pasivaikščiodavome. Miun
cheną pasiekėm 5 vai. vakaro. Kelionė iš 
New Delhi Į Miuncheną tęsėsi nuo praėju
sios dienos 10 vai. vakaro iki šios dienos 5 
vai. vakaro.

gerai gyventi tarp Prancūzijos ir Vokieii- 
jos. Kiekvienas pataikauja, prie savęs vi
lioja į tą kraštą ir ten žmonės geriau gyve
na, negu pačioj Prancūzijoj ar Vokietijoj. 
Laimingi jie. Mano kraštas, sakiau, yra 
tarp Vokietijos ir Rusijos. Rusija šiuo me
tu yra visu svoriu užgulusi mus ir lyg okto- 
pas čiulpia mūsą tautos syvus.

GRĮŽAU 30 SVARŲ LENGVESNIS

KELIAUJU RANKOS PAKĖLIMU

Mano studentiška piniginė prie-

“No!” — surikau ir išėjau iš krautuvės.
Atsisveikinęs su naujais pažįstamais, 

10 vai. vakaro sėdau i Sirijos lėktuvą ir iš 
pasakiškos praeities grįžau Į dabartį. Prieš 
akis dar tolimas kelias, turiu skubėti.

Lėktuvo patarnavimu buvau patenkin
tas. Pirmas mūsų sustojimas Karachi, 
Pakistano aerodrome. Pasikeitę keleiviais, 
apsirūpinę kuru vėl iškilome Į viršų. Se- 

į kantis mūsų sustojimas Quatar respublikė-

Mano 3-jų mėnesių geležinkelio pirmos 
klasės bilieto po Europą galiojimas pasi
baigęs. Reikia pirkti traukinio ar lėktuvo 
bilietą.
šinasi. Nusprendžiau bandyti savo laimę
kitu būdu. Keliauti rankos pakėlimu. 6 
vai. vakaro stovėjau jau gatvėj su dideliu 
užrašu ant krūtines — “Student, nach 
Luxemburg und America”. Mano nuosta
bai, netrukus jau sėdėjau vienos- šeimos 
automobilyje. Kelionė laimingai prasidė
jo. Iš Miuncheno nukeliavau Į Liuksen- 
burgą (600 mylių) pėt 24 valandas. 15 au
tomobilių mane pavėžino. Varginga^ bet 
įdomi kelionė. Progia arčiau susipažinti su 
žmonėmis, pažinti jų nuotaikas, Įvairiais 
rūpimais gyvenimo klausimais išsišnekėti. 
Vienas Elzaso studentas džiaugėsi, kad esą

1969 m. rugsėjo 29 dieną laimingai pa
siekiau Luksemburgą ir telefonu prane
šiau tėvams, kur aš esu ir kad laiku būsiu 
mokslo pradžiai. Tėvas atsakė, kad moks
las jau šiandien prasidėjo ir pasiteirūvo ar 
turiu pinigų kelionei baigti. Atsakiau, kad 
nieko man netrūksta, pinigų nereikia ir 
po poros valandų sėsiu Į lėktuvą.

Pasirodo, mano apsirikta. Buvau Įsiti
kinęs, kad mokslas prasidės spalio 2 die
ną. New Yorke atsiradau kitą dieną. Ka
dangi dienos metu skridimas Į Chicagą 
20 dol. daugiau kainuoja, tai dieną pra
leidau pas pažįstamus ir vėlai vakare iš
skridau Į Chicagą. Sesuo jau laukė manęs 
aerodrome. Po pusketvirto mėnesio atos
togų aš vėl buvau tarp savųjų. Spalio 2 
dieną atsiradęs mokykloje, pradėjau 
grumtynes su patalogija. Kova sunki, bet 
sukaupęs valią ir ryžtą tikiuosi išeiti nuga
lėtoju.

-Baigęs šią apybraižą, noriu priminti, 
kad studentiškas keliavimas nesuteikė di
delių patogumų. Grįžau 30 svarų lengves
nis, negu išvažiavau. Nėra smagu vienam

tarp: svetimųjų būti, . nesuprantant jų kal
bos, nežinant jų papročių. Bet tai grūdini
mas savistovumo bei savimi pasitikėjimo. 
Grįžęs jaučiuos toje srityje geroką pažan
gą padaręs. Be to, geografijos, istorijos 
bei žmonių pažinimo studija praplėtė ma
no žinių bagažą. . Amerikos mokyklos tik 
prabėgomis praeina pro kitų kraštų paži
nimą. Dabar lankytos vietos^ matyti žmo
nės liks amžinai mano atmintyje. Sumi
nėjau šioj apybraižoj istorinius davinius, 
perskaitęs Įrašus paminkluose ar pastatuo
se bei ekskursijų vadovų aiškintus.

Dabaf Jiko tik Įspūdingi prisiminimai iš 
praėjusios vasaros atostogų ir viltis kada 
nors vėl kur pakeliauti.

Pabaiga

Skaitykite ir platinkite
Dienrašti

J»v pasirodė knygę rinkei* 
naujausioji Ban Kuraičio knyga «

MAGIŠKUOJU KUJMU

' 336 puslapiai. — Kaina $3.00
Geriausioji dovana yra pati naujausioji, 

t gražiai išteista, lengvai parašyta knyga apie 
LJetnv^. Knygą galima gauti užėjus į “Nau
jienas” arba užsisakius paštu. Knygų platin- 

• tojai gauna nuolaidą.
čekius arba Money orderius reikia siųsti 

’ tokiu adresu:
J NAUJIENOS, 1739 So. HALSTED STREET/ 

CHICAGO S, ILLINOIS
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AKiy. AUSŲ, NOSIES
IR GERKLES LIGOS '
PRITAIKO AKINIUS

2358 W. 63rd STREET
Ofiso t»hl; PRospoct 8-3229
Rerid. telef.: WAibrook 54076

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryto, 
uuo 7 iki 8 vai vak. Treč. uždaryta. 
Ligonius ppriima tik susitarus.

TAMPA, FLA.
Jooui Pabarškai mirus

Ir vėl netekome vieno tauraus j Nors Jonas nelengvai pasidavė 
tautiečio, Jodo Pabarškos. Jis Į tokiam gydytojo patarimui, bet 
mirė 1970 m. bal 4 d. Jonas jau manydamas, kad jam bus tik pa
kuria laikas sirguliavo, bet iš- daryta širdies tyrimas ir po ke- 
kart vis manė: gavęs šalčio ligą dienil vėl grįš į namus, jis

jvE3i susupu jusi r jam reisą-» 
į linga gretai važiuoti į ligoninę.

lnLu»a I ietevių A junga tu- partijas pirmasis sekretorius, 
Šį Vilniaus Ši&adien vėl nebe Niekas, 
ti. jpr. ’ Pirmą kartą po jo “atsistatydi-

Ml-'
V

ML K. G. BAUIKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). Tol. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitaiixoa.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-SU12

“slogų ligai”. Bet kuomet tas 
manomasis šaltis vis ėjo blogyn, 
jo žmona kreipėsi j mane, kad 
pagelbėčiau prikalbinti jos vy
rą greit kreiptis prie gydytojo. 
Apsilankiusi pas Pabarškus ma
čiau, kad jau Jonas rimtai su
sirgęs, greitai nuvežiau prie gy
dytojo, kuris padaręs tyrimą ŠU

PRospect 8-1717 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną’ po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais, 
Trečiad. ir sekmad, ofisas uždarytas. 

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

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid.: 388-2233
OFISO VALANDOS.

p. Šileikis, o. p.
Mpg ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
1 dažai. Speciali p*9«lba kojoms 
w (Arch Supports) ir t t

Va); 9—4 ir 6—8. šeštadiemais 9—L 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, HL 60629 
Talefu PRospeąt 6-5084

aniraa., penktadienį nuo 1—5, tree, t 
ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoka kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. GARA 
2/vy W. Slst SiREbT 

Tel.: GR 6-24OU
VaL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
a—i, i—a, antrad., penki. li>—4, ir 

sesiao. 1G—2 vai. !

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EiSINAS - 
xr,US£KJJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat- 
siiiepia,^skamomu Ml 3-0uui.

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Place
TeL: FRontior 6-1882

PERKRAUSTYMAI

MOVING
. Leidimai — Pilna apdraud* 

ŽEMA KAINA
R. ŠE R E N AS

2047 W. 67th Pl. WAlbrook 5-8063*■_ ———------------- *

GRADINSKAS
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

OFISO VALANDOS:
Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai 

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tel*: Portsmouth 7-6CX)0 
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
C H i R U R G A S
Priima, tik susitariu. * ‘j 

Valandos: pirmad., kėtvirtad., | 5—8,

AM-FM RADIJŲ į 
KAINOS PRASIDEDA NUO j 

$1500

2512 VE 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVI!

lių dienų vėl grįš į namus, jis 
pats sutiko ir mudvi su jo duk
ra Milda išvežėm į ligoninę. Jo
nui greitai buvo uždėtas deguo
nie respiratorius ir taip išlaiky
tas per 12 dienų, kol baigė savo 
gyvenimą šioje Floridos lietu
vių kaimelio gražioje aplinkoje.

Jonas Pabarška senesniaisiais 
laikais gyveno su šeima Čikago
je, vėliau persikėlė gyventi į Ke
nosha, Wis. Prieš 13 metų atsi
kėlė ir pastoviai apsigyveno Flo
ridoje. Pabarškai čia Floridoje 
buvo nusipirkę porą žemės skly
pų ir pasistatę gražią reziden
ciją su erdviais kambariais. Pats 
Jonas statybą prižiūrėjo, kad 
viskas būtų teisingai Įrengta. 
Pabarškai nemanė, kad taip vis
kas greitai įvyks. Nelemta mir
tis visus planus išardė. Išardė ir 
gražią .šeimą. Vyrui mirus žmo
na, nepernešdama smūgio, irgi 
susilpnėjo.

Po tėvo išlydėjimo sūnus Ed
mundas su savo žmona išsivežė 
motinėlę pas save į Wiskonsina, 
o namą norėtų parduoti kad ir 
su nuostoliu; Jie velytų, kad ši 
graži jų rezidencija tektų lietu
viams. Jei kas iš lietuvių Įdo-, 
mautųsi, gali kreiptis į prižiū
rėtojus, kurie tvarkys. Antra
šas: A. Willis, 5707 Orient Rd., 
Tampa, Fla. 33610.

Pabarškos abudu buvo laisvos 
minties šeima, gražiai išauklėjo 
ir išmokslino savo sūnų Edmun
dą, kuris turi atsakomingą tar
nybą American Motor Co., Ke
nosha, Wis. Duktė Milda su šei
ma gyvena New Yorke ir ver
čiasi knygynu. Mes apgailime 
Pabarškos netekę. Buvo geras 
kaimynas. Reiškiame užuojau
tą jo šeimai: Tapilei Pabarškie- 
nei, dukrai Mildai ir sūnui Ed
mundui. Onutė

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Lietuvių Moterų Klubo Brig
hton Parite susirinkimas įvyko 
balandžio 2 d. Pirmininkei Ma
rijai Neberiezai dėl nesveika- 
vimo negalint dalyvauti, susi
rinkimą atidarė vicepirm. Ju
lija Sadauskas. Atsistojimu 
pagerbta mirusi narė Emily 
Aksomaitienė, kuriai klubas 
nusiuntė vainiką ir garbės 
grabnešius ir sūnui išreiškė už
uojautą.

Į klubą. įsirašė nauja narė 
Mary Miežis, galima sakyti kad 
bus veikli narė.

Bunco žaidimo komisija — 
Julija Sadauskas ir Estelle Mc 
Namee pranešė, kad parengi
mas davė gražaus pelno ir pa
dėkojo visoms tam parengi
mui padėjusioms.

Susirinkimas nutarė ir šie
met surengti Motinos pagerbi
mą su vaišėmis ateinančio ge
gužės 7 dieną. Į šeimininkes 
užprašytos ir maloniai sutiko 
Della Ketvirtis, Sophie Stankus 
ir Vera Bobbins.

Pranešta, kad serga narė 
Martha Kizas; jai nusiųsta gė
lė ir linkėjimai greitai pasveik
ti.

Po susirinkimo sudainuota 
Ilgiausių metų dviem valdybos 
narėms, kurios ši balandžio 
mėnesį turėjo savo gimtadie
nius — Bernice žemgulis ir Es- 
tella MoNamee. Klubas kaip 
visada paruošė užkandžių, o 
celebrantės parūpino ko stip
resnio.

E. McNamee, korespondentė

nixno”, pe penkių metų ty
los jis vėl oficialiai paminėtas! 
Paminėtas sutrumpintame “Di
dysis SSSR tėvynės karas nuo 
1941 iki 1945” veikale.

To šešiatomio vientominiame 
sutrumpinime, ką tik išleistame 
ryšium su Hitlerio nugalėjimo 
25 metų sukaktuvėmis, kurios 
bus švenčiamos gegužės 9 die
ną, Nikita parodytas 1942 metų 
lapkričio mėnesio nuotraukoje 
Leningrado fronte, bestovįs ša
limais to fronto vado generolo 
Jeriomenkos.

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

šiame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandųje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir šėtoninės 
kapams gėlės.

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

Call

Amerikos Lietuvių
Piliečių Klubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpinio klubo šokių vaka
ras įvyko balandžio 11 d. Nors 
oras buvo negražus, tačiau sa
lė buvo pilna. Komisija viską 
tvarkė: Della Ketvirtis prie 
baro ėmė pinigus, Lennie Po
vilaitis ir Josephine Masilionis 
ir Bernice Vilkas greitai ir gra
žiai aptarnavo svečius prie ba
ro, o Mary Marozas su Mrs. 
Mankus tvarkė valgius; Julija 
Daujotienė ir Rožė Didžgalvis 
dalino laimę su saldainiais, 
Baličas ir Mrs. Palakis prie bi
lietų, o Kostas Meiliūnas sma
giai ir mandagiai prie drabu
žių.

Kaip visada, George Jonikas 
smagiai grojo šokiams gražią 
muziką. Daugelis gavo gražių 
dovanų. Gaila, kad ne visi ga
lėjo būti laimingi.

Vakaras buvo labai smagus. 
Svečiai net nustebo išgirdę 
“Namo, broleliai, namo”..., 
netikėdami, kad laikas taip 
greit prabėgo.

McNamee, korespondentė

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois

927-6288

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA

GĖLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 84)833 ir PR 8-0834L ---- ---- -
and ask for EDDIE BURBULYS

TĖVAS IR SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
| į / 2533 W. 71st Street

Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

1 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
į AIKŠTE automobiliams pastatyti

TRYS MODERNEKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpttblfc 7-8600 REpubBe 7-S601

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

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

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

DR. i. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC. v
2454 WEST 71 st STREET

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

dieni nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta._

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

kalba lietuviškai
2618 V/. 71 st St. — Tet 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

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

' DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTU, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71 st ST.

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

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

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 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. teL: WA 5-3099

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kil. A. M.

Lietuvių 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

ŠIĄ VASARĄ TRYS
EK S KURSUOS

31Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio
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
9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tet 238-9787-8

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8 • 1223
OFISO VAL4 pirm., antrad., trečiad., 

> ir penkt. 2-4 ir 8-8 vai. vak. šeštadie
niais 24 vaL po pietų ir kitu laiku

' pagal susitarimą._________

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 7lst STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. telef.: Glbson 8-6195

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

- ’L'i- L1 1 £ ■’ " ’ •

Londone pasimirė
K. Abramovičius

Lenku . spaudos pranešimu, 
Londone pasimirė Kazimieras 
A. Abramovičius, kurs anot Chi
cagos Džiennik Zwiazkowy, “pa
šventė visą savo gyvenimą nu
mylėtai idėjai — užgrobtų Ry
tų žemių grąžinimui Lenkijai”.

“Taip dar neseniai jis veikė 
mūsų tarpę, gyveno mūsų len
kišku gyvenimu, kiekviena pro
ga kovodamas žodžiu ir plunks
na dėl numylėto Vilniaus ir Lvo
vo, kurių negalėjo išsižadėti ir 
.užmiršti”...

Abramovičius buvęs Vilniaus 
Apygardos Teismo teisėjas, bol
ševikų okupacijos metu išsiųs
tas į Sovietus, kalėjęs Liubian- 
koje ir lageriuose, pagaliau bu
vęs ilgametis -“Vilniečių sąjun
gos Chicago j e” pirmininkas' ir, 
amžinas tos organizacijos gar
bės pirmininkas. . -

Velionis kovojęs, įrodinėjęs, 
įtikinėjęs, kad “Rytų Kresai 
(Wschodnie Kresy, kaip lenkų 
šovinistai vadina Lietuvos ryti
nę dalį — Vilniaus kraštą) yra 
integrali Lenkijos dalis ir nėra 
tokios jėgos, kuri ją atplėštų 
nuo tėvynės”?

Šio pranešimo autorius, kaž
koks Dr. Jan N. Narolewski, ta
čiau, matyti, pats nebetiki Vil
niaus “milosninkų” svaičioji
mams,, nes straipsnio pabaigoje 
leidžiasi į pesimistiškas nuotai
kas, girdi “Viskas praeina... 
baigsis ir mūsų gentkartės gyve
nimas. Keičiasi aplinkybės, 
žmonės... Iš tikrųjų, jei ateityje 
dar pasiliks kokie atsiminimai iš 
lenkų emigracijos politinės ko
vos dėl savistovios buities, tos 
I>enkijos su Vilnių, Lvovu ir 
Kremeniecu, teisėjo Abromovi- 
čiaus vardas pasiliks ant visada 
atminime.

“Miegok, brangus Kaziau, ty
loje ir ramybėje... Tegul iš tolo 
tau sapnuojasi numylėtasis Vil
nius, žydinčios pievos ir ąžuolų 
gojai prie Nemuno ir tegul tave 
globoja Matka Boska Ostro- 
bramska”...

Chicagos Lietuvių 
Moterų PiL Lyga 
Chicagos Lietuvių Moterų 

Piliečių Lygos susirinkimas 
Įvyko balandžio 5 d. Atsilankė 
pirmininkė Mrs. Mary Zolpie- 
nė ir gražus būrelis Lygos na
rių.

.Atsistojimu ir susikaupimu 
pagerbta mirusi narė Julija 
Andriulienė, kuriai -nupirktas 
vainikas ir garbės grabnešės 
palydėjo į amžino atilsio vietą, 
kur pirm. M. Zolpienė pasakė 
gražią atsisveikinimo kalbą. Į 
Lygos narius Įstojo Mary Šim
kus; žinoma kad kur ji priklaus 
so, ten ji veikia ir paremia kiek 
galėdama.

Narės vienbalsiai nutarė su
ruošti Motinos Dienos pietus 
gegužės 3 dieną,- pasveikinant 
visas nares motinas. Vėliau 
apie tai bus dar pranešta.

Po susirinkimo įvyko Bunco, 
dalyvaujant gražiam būriui 
svečių ir narių. Pabaigai sve
čiai ir viešnios buvo pavaišin
ti kavute su pyragais. Paren
gimo apyskaita bus duota se
kančiame susirinkime.

NIKITOS CHRUŠČIOVO 
“ŽVAIGŽDĖ” VĖL KYLA

Nikita (Chruščiovas), 1964 
metais nuverstasis sovietų im
perijos premjeras ir kom-

spintelę reikia 
tvarkingai už-

Save naminę vaistu 
nepaprastai švariai ir 
laikyti/kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvyktu klaidų, nes vaistų su
maišymas gali būti 'fatališkas. Patik
rinti, kokių vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.

SKAITYK PATS 1h PARAGINI

Susirinkimu ii parengimų

— Chicagos Lietuvių Suvalkiečiu 
Draugijos eilinis susirinkimas įvyks 
trečiadienį, balandžio 22 d., Holly
wood Inn svetainėj, 2417 W. 43rd St. 
8 vai. vak. Nariai prašomi būtinai 
atsilankyti.

Eugenija Strungys nut. rašt.

A. t A.
*-į . BONIFACAS BARŠKeTIS

Gyv. 7309 So. Washtenaw Ave.
Mirė 1970 m: balandžio 18 d., 11 vai. vakare, sulaukęs 44 metų 

amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Šilutės aps.
Amerikoje išgyveno 21 metus*
Paliko nuliūdę: žmona Eugenija Franke viėiūtė, dvi dukterys —- 

Ofelija ir Daiva, sūnus Aldis, tėvai Mykolas ir Petronėlė, du broliai: 
Simas, brolienė Brenda ir Zenonas, brolienė Barbara, sesuo Danutė 
Vaidila, švogens Bronius ir jų šeimos. Kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

šeima prašo gėlių nesiųsti.
Kūnas pašarvotas Mažeika - Evans koplyčioje, 6845 So. Western 

Avenue. 4
Trečiadienį, balandžio 22 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koply

čios į Gimini) šv. Panelės parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamal
dų bus laide j amas Leituvių Tautinėse kapinėse.

Visi a. c. Bonifaco Barškėčio giminės, draugai Ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą. >

Nuliūdę lieka:
Tėvai, žmona, dukterys, sūnus, broliai, sesuo 

ir kiti giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

EUDEIKI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DA1MID
4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NAKIAI:
Chicagos

Laidotuvių
Direktorių fe-
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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HELP WANTBO - F6MALB
O«rbininkiv Reikia

Knyęy lent-ynp l^a pagauna >kaitytoją, bet ar 
‘ skaitytojas bus sugaunamas?

Ką tik iš spamlos išėjo gra
žiai išleista, nedidelio formato 
eiliuota knyga, kuri iš karto pa
gauna skaitytoją. Tai Jono Va
laičio — Senovės lietuvių dievai. 
Autorius ją kukliai pavadino mi
tologijos posmais. Tie mitologi
niai lietuvių, daugiausiai žemai
čių. dievai nebuvo kažkur dauso
se, bet gyveno tarpe žmonių, rū
pindamiesi jų buitimi, kaip, 
pav., pokylių globėjas Ragutis:

“Žmonės gėrė girą aitrią,
Pagamintą iš sulos.
Ir Ragučio s;elą jautrią 
Slėgė antplūdis gėlos”.
Jis padarė gėrimą, kuri visi

Autoriaus leidinys, 55 psL, 
kaina 1 dol Gaunama N’aujieno- j 
se, 1739 So. Hateted St., Chiea-’ 
go, Ill. (M)S08.- L J

>■ HHBg

TYPIST
FOR GENERAL OF

r ’ WORK
Will consider bright beginner 

but good typing ability
Palikimų reikalais ieškomi; 

sekančiųjų giminės, pažįstami < 
bei •Įpėdiniai:

Kasper Adolfas E., gyvenęs 
Indianoj ir Chicagoj.

Radžiūnus Juozas, Jurgio į 
sūnus, gimęs Alytaus apskr. j 
Miroslavo vaisė., Pušnius kaime. Į 
Po karo atvykęs Amerikon ir j 
miros Lietuvos Konsulato (.Iii-' 
jogoje jurisdikcijoje. Yra pa-1 
likęs kilnojamąjį ir nekilnoja-' 
mąji turtą. įpėdiniai nežinomi.'

Rimkevičius ar Šimkus 
mis :'š Taurau s apskr. Skomį-:

im

55S?

REAL ESTATE FOR SALE / 
Namai, žarna — Pardavinwi 

•rn^«R^*m**»*m**m***—**"*^******,**'****<*^******’*—“•

W.„.'■■■■"■■■■I H .r ■mui.ų.n . _ Į įįm.i.i ..  ..Įjngoj.----------------- --------------- „■JĮ1" "J5B

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. J, žemė Pardavimui

M
Near Union Station and CTA

CLERK TYPIST
EXPERIENCED TYPIST 

for varied duties in Billing Depart
ment. Modern office. Age not a factor.

2205 LEE ST. EVANSTON

IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0WU4A1S 
• DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS | 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETKAS KAZAN AUSKAS, prezidentai

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI . 
BOTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI.

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Taip ir kiti dievai — Perkū
nas, žemėpatis, Žemyna, Vaiž
gantas, Gabija, Deivė. Lėta, Mil
da ir daug kitų, dar iki šiol ne
girdėtų, buvo šen-ten pasirodę
ir gero žemei bei žmonėms pa- Ieškomi Chicagoje 
darę. Kaip senovėje mūsų pro
tėviams, taip dabar mums skai
tant šios knygos dailias eilutes, 
jie yra tikri. Jonas Valaitis, ži
nomas klasikinės poezijos vertė
jas, panaudojo savo plunksną 
lietuvių protėvių dvasios būse
nai priminti bei gaivinti. Kny-

near S. W. side. Good transportation 
on Main ST. Line. Attractive salary, 

Insurance. All Benefits. 
Ask for BILL BRANDES. 

733-1919 Ext 3

Neapleiskite slidinėjančių

DIRBTINIŲ DANTŲ
FASTEETH milteliai pabarstyti ant 

jūsų plokštelių stipriau laiko dirbti
nius jūsų dantis. Padaro 
m a

valgy- 
engvesnį. Gerai tinkančios plo- 
s yra būtinos sveikatai. Lan

kykite reguliariai savo dantų gydyto
ją. Įsigykite FASTEETH bet kurioje 
vaistinėje.

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVF.

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

AGENTŪRA:
namų, automobi
lių. gyvybės, svei- 

Į katos ir biznio.
Patogios išsimokė 

jimo sąlygos.
C SV I Č 1 U S

6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

APDRAUDŲ

DARBO ŽMOGAUS

Passbooks

Grinkevičių tė — 
nė Bronė, kilusi iš 
polės apskr. Triobiškių kai
mo, baigusi Marijampolės gim
naziją. 1917 m. gyveno Man
ekene.

Juška Kazys, Jono sūnus, gi-j 
męs 1914 Paežeriuose, gyvenos 
Kybartuose. Atvyko i Konosha.

Miškinis Liudvikas iš Zara
sų apskr., Degučių valse., Dro-

Jonikoitie- i 
Marijam-

Dar neseniai Formozos sostinės Taipėjaus gatvėse matėsi "rikšų7 
traukiami dviračiai vežimai. Šiandien miesto gatvėse jau ne betel 

pa automobiliai ir autobusai. x

Gubernatoriaus rūmams pyti duris sukeli ys nepaprastai 
papuošti §5,000,000

IIiinojaus gubernatarius Og
ilvie visą laiką buvo priešingas 

'bet kokiai pašalpai del bank- 
bų kaimo, atvykęs prieš I ka-, k ratuojančios Chicagos tran- 

įzito administracijos CTA, aiš
kindamas, kad tam reikalui 

■visiškai neatlieka lėšų. Tačiau 
j lėšų buvo paskirti *4,800,000 
i gubernatoriaus rūmams Sprin- 

Bazilis, •bisto'gfjei(]e atnaujinti, nors tas pats Į 
gyvenęs Chica-įgubernatorius, kaip Rock Is-j 

land y-----
atmetęs reikalavimą rūmų

Tauragės apsk
tarnavusi Kla

Pu tinai tė Marta, Miko dūk t 
gimusi 1919 
Masčiu kaime, 
pėdos krašte.

Rutkauskas 
sūnus, 1914 m. 
goję.

Šilainis Antanas, kurio tė
vai žuvo 1917 m.
Konstantinas Vaigauskas iš 
Užugirių kaimo. Telšių apskr.!

Argus rašo, dar pernai
re-

Ji įsisūnijo -1!()!,įuį pusantro milijono do-
eriu suma. •w 4-

Vėliausiomis žiniomis 
gubernatorius

dūlė savo projektą CTA pro- 
, būtent išleis- 

iž S11 milijoną dolerių CTA 
.j, kuriuos turėtų išpirkti 

jos sūnus pjjnois valstija. Cook apskritis

II karo pradžioje abu gyveno Snrin<Tieldo 
Chicagoje. pasiūlė i

Simonaitis Titas, Marcelino h|einaj išspręsti 
sūnus , atvykęs į Čikagą prieš-į; 7< 
I karą, turėjęs 2 sūnus. jbonu

Šulciutė Ulienė,
Albertas ir duktė Rita.

Ieškomieji arba apie juos tu
rintieji žinių maloniai prašomi 
atsiliepti.
Lietuvos General. Konsulatas
6147 South Artesian Ave.

ir Chicagos miestas — valstija 
esą galėtų pirkti tris septinta- 
dalius. o apskritis ir miestas 
keturis septintadalius Bonų.

pulsuojanti signalą —

STENO TYPIST 
General office work. Many ben
efits. Air' cond. Near Grand

Ashland. Profit sharing.
You will like it here.

829-1412

NAMŲ JR BIZNIŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • NOTARIATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI ♦ IMIGRACIJOS P0PIERL4I

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

PALOS PARK — ORLAND PARK
rajone sklypai 80x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuc 
' - $7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

Chicago. Illinois, 60629.
Telefonas REpublic 7 - 8334

— PAID

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum
1 year certificate

Investment 
bonus plan 

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

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

BM 1 A.-'g LJIkJWW’B.l'WI MU J1 « i ' J! į. "JL

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
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. ŽUKAUSKAS

Teršikai yra kriminalistai
Blackburn college pirminin

kas Richard Terrell straipsny
je “Industriniai teršikai yra 
kriminalistai5’, rašo, kad da
bartiniai įstatymai prieš aplin
kos (oro ir vandens) teršimą 
yra per švelnūs ir per silpni. Pa
vyzdžiui, už teršimą yra apskųs
ta teismui U. S. Steel korpora
cija. Jei bus pripažinta kalta, 
ši korporacija bus nubausta 
812,500. Tokia bausmė šiai 
korporacijai nieko nereiškia.

c ‘N i ek u o met ž m o ga u s g}’ vy- 
bė nebuvo tokioje grėsmėje 
kaip šiandien”, rašo prof. Ter
rell. Mokslininkai patvirtino, 
kad dabartinė vandens ir oro 
resursų destrukcija gresia mū
sų žemes pajėgumui palaikyti

1 ........................ .. ............ . '• 1 ................. «i

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metu patyrimas.

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

K______________________________ _____ ■ ■. ............................................... ..... ..........................................................................

ti medžiagines gerybes aukš
čiausios vertybės, pačios gsr- 
vybės sąskaiton”.

Tradiciniai, veikiančiais Įsta
tymais ir papročiais, kiekvie
nas žmogus, kurs kenkia kito 
žmbgaus gerovei, yra skaito
mas negeistinu elementu žmo
nių bendruomenėje, krimina
listu. Kodėl negali būti tas 
pats standartas pritaikintas in
dustrijai?

3M naujo užrakto sistemą 
ištyręs ir išbandęs specialus 
ekspertas, būtent buvęs garsus 
įsilaužikas ir seifų atidarinėto- 
jas Morris Rudensky, kurs esąs 
pasitaisęs ir iš buvusio krimi- 
nališko amg|p pasidaręs dorą 
legalią profesiją. Dabar jis yra 
3M firmos užraktų saugumo 

Į patarėjas.' -':
I Kaip apsisiiugoti apiplėšimo

Morris Rudensky duoda se
kančius patarimus:

1) Niekuomet neatkiarvk
-£ V «5

durų iš anksto nepatyręs kas 
yra už durjj. :

2) Niekuomet nelaikyk du
rų atdarų, pravirų net ir pats 
namie būdamas.

3) Atsikėlęs i naują apart
ai entą ar namus pakeisk ir už
raktus. ..

4) Vagys' nemėgsta šviesos:
palik namuose per naktį de
gančias lempas koridoriuose, 
ant laiptų, garaže, ypač jei 
nesi namie. ' ,, -

5) Išvažiuodamas iš namii
nepalik užleistu langų užuolai
dų, laikraščių ir laiškų pašto 
dėžutėje ai' pieno bonkų ant 
laiptų ar prie durų, nes vagys 
supras, kad nesi namie.' Pap
rašyk kaimynų, kad kasdien 
paimtų. '' .'••'Į

. 6) Plėšikai skaito laikraš
čius, seka kur laidotuvės, ves
tuvės, šeimų švenčių skelbia
mus parengimus^’ kur nurody
ta laikas ir vieta ir ypač kas iš 
kur dalyvaus, kad galėtų tuš
čius namus iškraustyti; .

7) Nelaikyk savo identifika
cijos ir raktų vienoje vietoje, 
nes raktus pametus, plėšikas 
rastų visa kas reikalinga — 
raktus ir adresą?

Namų raktus laikvk atskirai 
nuo automobilio raktu!

Regional manager needs girl Friday 
with typing and shorthand skills.

LENCO PHOTO PRODUCTS 
3512 N. KOSTNER - 

685-3700 .

ACCURATE TYPIST 
with ‘speed of 75—80 WJP.M. 

5 day week. Good transp.
. Excel, starting salary. 

Loop location. 
922-8644

ORDER TYPIST
Will train accurate typist for 

Fl. position.
J. P. GITS MOLDING- CORP. 

4600 W. HURON ST.
R. MATERNA 379-1188

ACCOUNTING MACHINE
OPERATOR >

PAY ROLL CLERK 
with good typmg ability. Contractors 

office. West Side: 
Company benefits. ■ <
CALL NE -2-3860

CLERK - TYPIST

135 ST. ir 86 AVE. Lietuviai savininkai..

BRIGHTON PARKE 7 kamb. su 4mie-_ STEBĖKITE !
PELNINGAS MURO NAMAS. Šva

rūs 6—R ir 2 kambariai. 2% vonios.
gamais mūras. Pilnai karpetuotas, 
kabinetų virtuvė, paneliuota veranda, 

pilnas rūsys, dvigubas garažas.
Teirautis ‘

254-0823 arba YA 7-8707

IIIIIIIDlTmilIKIBI

LAIKRODŽIAI IR FRANGFNYBtS 
■ Pardavimas ir Taisymą* 
2646 WEST 69th STREET 

T»L: REpubllc 7-1H1
«Kv«s v ir nava

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai,

/' tune-ups ir t» L,
4824 Sc. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

DAŽYMAS

visko, Marquette Parke. $21,800.
BEVEIK NAUJAS, apie 12 metų 5% 

kamb. mūras, 2 auto garažas, arti Na
bisco. $27,000.

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauja. 
gazo šilima, garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400,

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
S2Q400

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

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma- 
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, "mūro garažas, platus 
sklypas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate -
7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

Northwest side Insurance Agency has Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1050
an opening for Girl Friday type of 
individual to work as a clerktypist. 
Excellent salary, good working condit
ions, hospitalization - insurance, paid 
sick days and paid vacations. Insur
ance experience desirable but not 
necessary., 622-4511. Mr. SAMSON.-

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

HOME INSURANCE

CLERK - TYPIST
Varied duties in Chicago Office 

of the State of California.
188 W. RANDOLPH ST„ 

Suite 3600 
Tel. 782-7253

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th

GA 4-8654
State Farm Fire and Casualty Comply

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2658 WEST 59th STREET 

PRospect 8-5454

CLERK - TYPIST
ALL AROUND GIRL. FRIDAY 

for Accounting Department of large 
Wholesale Distributor, A curacy a 
must. Figure aptitude a plus factor.

Phone for interview 
Mr. COMESS, 
WE 9-1100

♦ Chicagos Lietuviu Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą 
^Likimo galia”. Trecias spek-XyAfKAX Uv • XLvvlad O|«JVzXV

taklis įvyksta1 1970. 4. 25 d.J

rederalinių ir valstijos pajamų 
mokesčių apskaičiavimas
INC O ME TA X

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas \

REAL ESTATE
Parašų paliudijimas

NOTARY P U B L I C
Draudimo informacijos
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET

? . CL 4-2390■ ■ - -r

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

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. - Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitokį, blan
kai. Darbo vali: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SAVININKAS PARDUODA du medi- 
nius namus ant kertinio sklypo. 2 po į 
5 ‘ ~ ‘ ‘ ‘
1

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

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

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- I 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai | 
ir kit . IRomaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. I

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

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

6 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL.- TUESDAyAaPRIL 21, 1970

Pagerintas užraktas nuo 
plėšikų apsisaugoti

Spaudoje paskelbta, kad va
dinama 3 M Company tobuli
nasi pagaminti pardavimui 
naują durims užraktą su elek
trine aliarmo sistema. Tas 3M 
užraktas su alarmu tinką bet 
kokio tipo ne stiklinėms du
rims kaip gyvenamuose na- 
muoes. taip apartmentuose ir 
įstaigose ir įmonėse. Tie už
raktai Įrengiami 
šaltkalvių.

Bet koks mėginimas atida

7:30 vai. vak. ir ketvirtas spek
taklis — 1970. 4. 26 dieną, 2:30 
valandą popiet. Bilietai gau
nami Marginiuose j 2511 West 69 
St., Chicago. Darbo valandos:, 
pirm., ketv. 9—8 vai., antrad., 
tree., penkt. ir šeštad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — $8.00, $6.50, $5.00; 
Balkonas — $7.00, $5.00, $3.00.

Spektakliai vyksta Marijos A. 
Mok. auditorijoje, 6700 So. Ca
lifornia Ave., Chicagoje.

Spektakliai prasidės punktu
aliai. Prašome publiką atvykti 
laiku. (Pr).

..... ........... ME,
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

T n R A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660
v...... .  ....... ...... —

SI U N TIN I A I
I LIETUVĄ 

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787 ,

Didelis pasirinkimas |vairių pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

autorizuotų Preiidentas
sako kalbą 
kur dabar žydi

apsuptas geltu,Nixonas, 
^altujv rožių sode, 
fdi dar r s rožės, bet vyš

nios* ‘

SKAITYKKITUS SKAITYTIFATS IR PARAGINK
REMSITE TUOS BIZNIERIUS 

KURIE GARSINAS 
“NAUJIENOSE”

kamb.. 2 no 6. tain nat 2 atiko ir 
rf»«>o butai. Gazo šilima pečiukais;
$580 palaimi. Gerame stovyje.

" < $23.500. Kreiptis:
2924 No. RACINE AVE.

Tel. 777-7184

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING' CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie-

Turiu leidimus dirbti mieste ir 
užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vanadžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kad*

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




