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4k Izraelio užsienio ministeris 
Ebanas apkaltino Iraką žydų per
sekiojimu. Paskutiniu laiku bu
vo pagrobti ir dingo 16 žydą. 
Izraelis prašo pasaulio valsty
bes daryti Irakui spaudimą, kad 
jis leistu žydams išvažiuoti.

Ištrėmime gy
venąs Kambodijos princas Siha- 
no ūk as

reigų, reikia įrašyti ir laikiną 
FBI direktorių Gray, kuris pa
sitraukė praėjusią savaitę, bei 
buvusį valstybės prokurorą Mit
chell, kuris atsistatydino per-

Italijos policija, su
ėmusi 23 m. libanietį Abou Aleh 
už vieno italo nušovimą Romos 
gatvėje, galvoja, kad arabas 
per klaidą nušovė kitą asmenį. 
Italas dirbo Izraelio aviacijos EI 
Al bendrovėje. Jis buvo labai 
panašus į izraelitą Moshe Adad, 
EI Al agentūros vedėją Romo-

< Libija paskelbė, kad ji už
dam savo sienas užsieniečiams 
ir įsiteis tik arabu*.

saugumas ir taikingas bendra 
darbiavimas su visomis Europos 
šalimis.

Įdomu, kad Maskvoje, besi
ruošiant gegužės 1 d. paradui, 
darbininkai iškabino ant Auto
mobilių Tfansporto ministerijos 
rūmų fasado Lenino ir visų po- 
litbiuro narių portretus. Darbi- 
nrnkai baigė darbą penktadienį

LaikinMU FBI direktorių* Patrick 
Gray, nesulaukę* cenote patvirtinimo,
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me naudoti, p mes turime, ko 
jiems reikia”.

Brežnevas savo kalboje pa
brėžė, kad pavyko sulaužyti 
“šaltojo karo” frontą ir santy
kiai pagerėjo su visomis vaka
rų valstybėmis. Svarbiausias 
ateities uždavinys būsiąs su
šaukti Europos saugumo konfe-

Watergate skandalai 
dėjo pernai birželio 17 d., kai po
licija rado Washington© Water
gate pastate, demokratų centro 
būstinėje, penkis vyrus su įsi
laužimo įrankiais, fotografavi
mo ir telefonų klausymo apara
tais. Liepos 3 Mitchell pasitrau
kė iš prezidento perrinkimo ko
miteto. Rugpjūčio 25 preziden
tas pasakė, kad jo teisinis pata
rėjas Dean visą bylą ištyrė ir 
rado, kad niekas iš Baltųjų Rū
mų štabo nebuvo įsivėlęs įtą 
reikalą.

BELFASTAS. — Per tris die
nas š. Airijoj buvo nušauti trys 
britų kareiviai.

KARAčI. — Pakistane suim
ta '18 politikų, priklausančių 
Awami lygai, kuri kovoja prieš 
prezidentą Bhutto.

Reformų planas numato įves
ti paprastesnius mokesčių mo
kėjimo lapus, kuriais naudotų
si apie 20 milijonų amerikiečių, 
kurių pajamos yra nesudėtingos, 
tik iš darbo. Numatoma padi
dinti įvairių išskaičiavimų kre
ditus 500 dol., kad mokėtojui ne
reiktų “itemizuoti” sunkiai įro
domų išlaidų. Siūloma duoti 
virš 65 metų amžiaus mokėto
jams specialių kreditų, padidi
namos leistinos išlaidos už vai
kų auginimą ir už specialias 
vaikų mokyklas, kurios yra ne 
viešos ir pelno nedarančios. Siū
loma kreditai ir seneliams virš 
65 m., kurie moka nuosavybių 
mokesčius. Panašūs palengvini
mai siūlomi ir tiems seneliams, 
kurie nuomoja butą. Visi tie pa
lengvinimai kainuotų iždui apie 
200 mil. per metus.

BEIRUTAS 
dromo pastate buvo rasta bom
ba, kuri buvo laiku išardyta. 

’Palestiniečių organizacija sako
si tą bombą padėjusi, nes Liba
no policija suėmė 3 arabus su 
granatomis ir dinamitu.

MEKSIKA 
lionės po kelias valstybes Mek
sikos prezidentas Echeverria 
grįžo namo.

TOKIJO, 
ratorius

Senasis Nilas plaukia pro Egipto sostinę Kairę. Egipto didžiausias rūpestis, kaip atsiimti iš Izraelio per karą 
prarastas žemes.

da, ypatingai Washington Post, 
kuris vis skelbdavo naujus iro-' 
dymus apie vyriausybei artimų 
žmonių įsivėlimą,-

Pradėjusį savaitgąlį, preziden
tas praleido David Camp. Jis, 
matyt, nutarė, kad atėjo laikas 
padaryti skaudžią operaciją ir 
pašalinti visus, kurie kuo nors 
buvo susitepę Watergate skan
dale. Prezidentui spaudimą ėmė 
daryti patys respublikonų par
tijos žmonės. Viešosios opinijos 
apklausinėjimas, padarytas L-. 
Harris instituto, parodė, kad 
amerikiečių pasitikėjimas pre
zidentu Nixonu nukrito. Net 63 G 
pareiškė nuomonę, kad Baltieji 
Ramai nebuvo atviri ir garbin
gi apie Watergate aferą.

Kalbėdamas apie užsienių po
litiką Brežnevas pabrėžė du di
desnius komunistų laimėjimus: 
karo laimėjimą Vietname ir Ry
tų Vokietijos pripažinimą Va
karuose. Prezidento Nixono vi
zitas Maskvoje buvo pristatytas, 
kaip svarbus posųkis politikoje.

Maskvos televizijoje komen
tatorius Juri Žukovas perskaitė 
kelis klausytojų laiškus, kuriuose 
buvo abejojama, ar bus naudos 
iš prekybos su Amerika. Juri 
Žukovas paaiškino atsaky
damas, kad “amerikiečiai turi to-

>. — Japonijos impe- 
Hirohito sekmadienį 

šventė 72 metų sukaktį.
BANGKOKAS. — Amerikos 

karo jėgų Indokinijoje štabo vir
šininku paskirtas aviacijos ge
nerolas James Hughes.

ROMA.

Sudarytas Kinijos 
atstovybės štabas 
WASHINGTONAS. — Gegu

žės 14 d. į Kiniją išvyksta diplo
matinės atstovybės štabas, ku
ris, ambasadoriui David Bruce 
reikalaujant, sudarytas iš kar
jeros diplomatų, nors kitos agen
tūros : informacijos, prekybos 
departamentas ir žemės ūkio de
partamentas bandė įsiūlyti į tą 
misiją savo pareigūnus.

Kartu su ambasadorium Bruce 
į Kiniją išvyks 10 diplomatų, 
kurių 8 geriau ar blogiau moka 
kinų kalbą. Be jų atstovybėje 
bus aštuoni marinai, kurie at-

WASH1NGTONAS. — Vakar rytą Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Ziegleris paskelbė korespondentams, kad prezidentas 
vakare pasakys kalbą per radiją ir televiziją. Kartu Ziegleris pra
nešė, kad vyriausybėje padaryta didelių pakeitimų. Baltųjų Rūmų 
štabo direktorius H. Haldeman, pagrindinis prezidento patarėjas 
vidaus reikalams John Ehrlichman ir teisinis patarėjas John Dean 
pasitraukė iš pareigų ir prezidentas jų pasitraukimą priėmė. At
sistatydinęs ir valstybės prokuroras Kleindienst.

Ziegleris pareiškė, kad jų pa
sitraukimas nereiškia, kad jie 
kalti ar kaip nors įvelti į Wa
tergate bylą. Prokuratūrai 
dovauti prezidentas paskyrė 
bartinį gynybos sekretorių 
chardsona.

Sihanoukas įsakė 
nepulti miestų 

PEKINAS.

4 Sovietų žinių agentūra pa
skelbė, kad erdvės stotis Saliut 2 
baigė savo uždavinius. Vakarų 
stebėtojų žiniomis, ta stotis jo
kių uždavinių net nepradėjo. Erd
vėje liko dar vienas metalo lau
žo gabalas.

< Kalifornijoje suimtas Ed
mund Emil Kemper, 24 metų 
vyras, kuris prisipažino nužudęs 
devynias moteris, jų tarpe savo 
mirtiną. Jis nusivedęs policinin- • stovybę saugos ir keli jūrų lai
kus į atokiai esančius kabius, j vyno mechanikai, kurie prižiūrės 
kur rastas moters lavonas be į amerikiečių automobilius, 
galvos ir įvairių kitų kūnų da- Diplomatinės ryšių įstaigos 

vadovo pavaduotojas Alfred 
Jenkins, kuris Kinijoje buvo nuo 
balandžio 5 d., sugrįžo namo pa
siimti šeimos ir likusių daiktų.
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+ Valstybės sek. Rogers va
kar kalbėjo senato užsienio rei
kalų komitete. Jis pareiškė, kad 
Vietname padėtis gerėja, komu
nistai mažiau pradeda puolimų. 
Kambodijoje padėtis esanti daug 
prastesnė.

< Baltieji Rūmai paskelbė, 
kad prezidento patarėjas Kisin- 
geris penktadienį skrenda į Mas
kvą pasitarti su Kremliaus va
dais apie numatomą Brežnevo 
kelionę į Ameriką.

0 šiandien ir trečiadieni Bal
tuose Rūmuose lankysis V. Vo
kietijos kancleris Brandtas.

0 Indėnu okupuotame Woun
ded Knee Pietinėje Dakotoje įvy
ko gaisras, sudegė didžiausias 
kaimo namas, kuriame buvo 
parduotuvė, ir keli kiti namai.

< Buvęs P. Vietnamo prezi
dentas Doung Minh, vadinamas 
Didžiuoju Minhu, paskelbė, kad 
jis vadovaus naujai politinei par
tijai, kuri bandys sujungti nu
sistačiusius prieš prezidentą 
Thieu žmones, išskyrus komu
nistus.

ELLIOTT RICHARDSON

šiai bylai išaiškinti didelę 
reikšmę turėjo Amerikos spau-

IŠKABINTUS VADŲ PORTRETUS |
MASKVA___“Pravda” išspausdino Brežnevo kalbos partijos Į|

centro komiteto posėdyje santrauką apie užsienio reikalus. Jis i 
užtikrino susirinkusius partijos vadus, kad prekyba su Vakarų Į 
valstybėmis bus naudinga sovietų interesams. Kartu Brežnevas į j? 
pažadėjo didinti budrumą ir pasiruošimą atmušti agresyvias im-11 
perialistinių sluoksnių užmačias, o taip pat sistematingai kovoti | 
prieš reakcininkų ideologiją ir propagandą. “’Pravda” pavadino • i 
šią kalbos santrauką “Lenino keliu į taiką ir socializmą”. Susi- | 
rinkę centro komiteto nariai pritarė Brežnevo mintims.

Čilėje vėl neramu
SANTIAGO. — Čilėje kairio

sios vyriausybės šalininkai su
sirinko demonstruoti prie opozi
cijos, krikščionių demokratų par
tijos, būstinės. Pastate buvo iš
daužyti- langai. Pastatą gynė 
krikščioniu demokratų šaltnin- 
kai, mėtydami į minią nuo sto
go akmenis. Įvyko muštynių, ku
riose vienas asmuo žuvo, šeši bu
vo sužeisti. Policija turėjo pa
naudoti ašarines dujas ir van
dens patrankas riaušininkams 
išsklaidyti.

Neramumus sukėlė autobusų 
savininkų ir vairuotojų strei
kas, kuris uždarė kelias viduri
nes mokyklas. Mokiniai ir pra
dėjo neramumų seriją.

Turkijoj išardė 
komunistų grupę
ISTANBULAS. — Turkijos 

vyriausybė paskelbė, kad Istam- 
bule buvo išaiškinta nauja ko
munistų organizacija, kurios už
davinys buvo žudyti policijos ir 
kariuomenės pareigūnus, sprog
dinti įmones ir laivus, grobti vai
kus įkaitais. Policija suėmė 7 
grupės vadus ir 53 narius, kurių 
paskutinieji darbai buvo dviejų 
policijos įstaigų sugriovimas 
bombomis ir naktinio sargo nu
žudymas.

Grupė vadinosi Turkijos Dar
bininkų ir Valstiečių Revoliuci
ne partija. Ji steigė cėles ypa
tingai rytinėje Turkijoje. Buvo 
leidžiami lapeliai prieš vyriau
sybę ir renkami ginklai tolimes
nei veiklai.

Nuo karo stovio paskelbimo 
prieš dvejis metus Turkijoje bu
vo jau suimta apie 4,00 komu
nistų.

sunku įsikurti
NEW YORKAS. — NYT ap

rašo. kaip New Yorke gyvena žy
dai imigrantai iš Sovietų Sąjun
gos. žydų organizacijos : nau
jiems amerikiečiams padeda įsi
kurti, susirasti darbus ir išmok
ti anglų kalbą.r Straipsnis pa
puoštas kelių jaunų moterų nuo
traukomis, viena jų “Simą R., 
26 metų lietuvė iš Vilniaus, gai
lestingoji sesuo, kuri nustebu
si, kad medicinos patarnavimai 
Amerikoje nėra dykai.

įsikūrimas New Yorke iš So
vietų Sąjungos atvykusioms žy
dams nėra lengvas. Viena jau
na žydė, atvykusi iš Ukrainos, 
jaučiasi labai vieniša, nes ji ne
moka nei anglu, nei žvdų kalbos.

Iš Maskvos pranešama, kad 
žydų emigracija toliau valdžios 
varžoma. Vizų prašytojai turi 
pristatyti visokių pažymėjimų 
ir liudijimų. Vienas 35 m. vyras 
su šeima negavo vizos, nes jo tė
vai nedavė raštiško sutikimo, 
kad jis emigruotų.

atvežti į darbą ir nuėmė visus 
poUtbiuro vadų portretus, pa
eidami tik vieną Leniną, kurio 
jau nebegalima “išvalyti”. Ki
tą dieną. vėl pasirodė eilė va
dų portretų, tačiau be šelesto 
ir be Voronovo, buvusio Rusijos 
respublikos premjero. Atsirado 
trys nauji veidai: maršalo Greč- 
kos, KGB direktoriaus Andropo
vo ir užsienio reikalų ministe- 
rio Gromykos, šie trys buvo pa
kelti į ^politbiuro narius, o ket
virtas — Grigory Romanov, Le
ningrado partijos vadas, tapo 
politbiuro nariu kandidatu.

Dabar aukččiausiame Krem
liaus organe yra šie politbiuro 
nariai: Andropovas, Brežnevas, 
generalinis partijos sekretorius, 
Grečko, gynybos ministeris, 
Gromyko, užsienio reikalų mi
nisteris, Victor Grišin, Maskvos 
partijos bosas, Andrei Kirilen
ko, partijos sekretorius, Kosygi
nas, premjeras, Fiodor Kulakov, 
partijos sekretorius, Kunajevas, 
Kazachstano partijos vadas, Ki- 
ril Mazurovas, vicepremjeras, 
Arvid Pelsė, partijos kontrolės 
komiteto pirm., Podgomy, pre
zidentas, Polijanski, žemės ūkio 
ministeris, Vladimir ščerbicki, 
Ukrainos partijos vadas, Alek
sander šelepin, profsąjungų va
das ir Michail Suslov, partijos 
sekretorius, šalia pilnų politbiu
ro narių dar yra nebalsuojan
tieji kandidatai: partijos sekre
torius Piotr Demičev, Baltgu- 
dijos vadas Piotr Mašerov, par
tijos sekretorius Boris Ponoma
rev, Uzbekų partijos sekr. ša- 
raf Rašidov, Leningrado vadas 
Grigory Romanov, Rusijos res
publikos premjeras Michail So- 
lomencev ir partijos sekretorius 
Dimitri Ustinov.

šis pranešimas sukėlė sensa
ciją visame pasaulyje. Preziden
to žygis išvalant savo štabą nuo 
Watergate bylos kaltinimų lai- 

pareiškė koresponden- komas griežtu ir reikalingu. Ša
tams, kad jo jėgas Kambodijo-, Ha minėtų pasitraukusių iš pa- 
je yra apsuousios sostinę Phnom 
Penhą ir kitus svarbius mies
tus: Svay Rieng ir Siem Reap. 
Tuos miestus būtų lengva už
imti, tačiau įsakyta jų n epulti.
Sihanouko tikslas esąs miestus nai 
atskirti nuo Kambodijos provin
cijų, tada jie, kaip nunokę vai
siai patys pasiduos, pareiškė 
princas. >

Viena priežastis, kodėl mies
tai nebus puolami, yra noras iš
laikyti juos nesugriautus. Ame
rikos aviacija miestus sudaužy
tų, jei juose būtų komunistų jė
gos. Phnom Penhe tebegyvena 
daug princo giminių, jų tarpe 
motina.

Princas pareiškė, kad jis vėl 
planuoja vykti į Kambodiją vi
zituoti “išlaisvintų teritorijų”.

Komunistų jėgas nuo Phnom 
Penho skiria tik Mekongo upė. 
Miesto pusėje tūkstančiai gy
ventojų susirinkę ant krantų 
stebi, kaip Amerikos lėktuvai 
puola komunistų pozicijas kito
je upės pusėje.

SIŪLO PAJAMŲ MOKESČIŲ REFORMAS
Vyriausybė pasiūlė kongresui naują 

pajamų mokesčių reformos planą, kuri korespondentams paaiš
kino iždo sekretorius George Shultz. Vyriausybė neprašo mokes
čių padidinti, tačiau rekomenduoja kelius, kaip būtų galima pa
naikinti kai kurias išimtis, vadinamas skyles, per kurias daug 
turtingų amerikiečių visai ižvengią mokesčių moKėjimo. Siūloma 
iš tokių imti mokesčius bent už pusę jo pajamų. Panaikinus ke
lias tokias skyles, vyriausybė gautų per metus 800 milijonų naujų 
pajamų.

Buvęs ministeris 
nuteistas kalėti

BELGRADAS 
joje teismas nuteisė buvusį aukš
tą komunistų partijos veikėją, 
buvusį vidaus reikalų ministe
rs Vojin Lukic pusantrų metų 
kalėjimo. Jis pripažintas kaltu 
sklaidęs prieš valstybę priešišką 
propagandą.

Lukič buvo pašalintas iš val
džios 1966 metais, kartu su bu
vusiu viceprezidentu ir saugumo 
viršininku Aleksandru Rankovi- 
čium. Liukič buvo suimtas per
nai rudenį. Jis yra teisininkas, 
karo metu buvęs partizanų gru
pės vadas. Jo nuteisimas prime
na kito aukšto pareigūno, bu
vusio viceprezidento Milovan 
Djilas rtubaudimą.
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Teisėjas George Shepherd pa-
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dėl mažiausio susižeidimo 
greitai žaizdos esti sutri- 
Ir be buvusio venų užde- 
(thrombophlebito) gali at-

$2.00
$2.00
$5.50

mone tokiam turi būti leistą su 
sąlyga, kad jis neragina kitus 
nuodų gerti”.
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TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIME 
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai 
Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 

_________ JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

K A DAS VAISTAS ĮSISENĖJUSIŲ ŽAIZDŲ GYDYMUI
lik reikiamai kojų žaizdas gydant galima laukti 

žaizdų- susitvarkymo.

N reikia nustebti, kad šiandien 
kor.se žaizdos gausėja, o ne ma
žėja. Mat, dabar daugiau žmo
nių susilaukia ilgesnio amžiaus. 
Tada gyslų priskretimas dėl ar- 
terlosklerozės ryškiau pasireiš
kia. Dabar daugiau žmonių pa
sitaiso po užsikimšimo arterijų, 
(thrombosis). Vėliau tokios ka
daise buvusios užsikimšusios 
kraujagyslės (venos ar arteri
jos) gali tapti nepapankamai 
kraują praleidžiančiomis. Tai 
viena dažniausių priežasčių ko
jose sklerozės žaizdų atsiradi
mui.

Ž noma. dar ir kitos priežas
tys gali iššaukti kojose žaizdas. 
Sakysim, uždegimas ir piktybi
nė liga, (vėžys). Bet dažniausia, 
kaip minėta, dėl kojose žaizdų 
atsiradimo reikia kaltinti sklero
zę: vienose ir arterijose kraujo 
tekėjimo nepakankamumą. Dėl
to čia vietoje kiekvienam varto- 
j mas zinc sulfato po tris kapsu
les per parą, pavalgius, imant per 
du mėn., padarant vieno mėne
sio pertrauką. Po to vėl tęsti

Mediciniška tiesa

zinko ėmimą per du mėnesius. 
Kam piktina — tas turi imti at
sakančiai mažesnę dozę. Tai yra 
pagrindinis sklerozės tvarkymai 
šalia visų kitų, jau šiame sky
riuje pakartotinai minėtų prie
monių kovojant su skleroze.

Kaip susekti kojų kraujagyslių 
nepakankamumą

Pirmas klausimas, norint su
sekti, ar pacientas turi arterijų 
susiaurėjimą dėl sklerozės — rei
kia paklausti sergantįjį, ar jis 
neturi skausmų (einant kiek to
liau) kojose — šlaunyse, blauz
dose ir sėdynėje. Tie, kiek paė
jus skausmai, vadinami medici
noje žodžiu “claudication”. Vi
dutinio didumo užakimui arte
rijų esant, kiek paėjus gauna
mas minėtose vietose. Kiek dau
giau pažengusią sklerozę kojose 
galima atpažinti iš skausmų ko
jose ramiai esant lovoje ar sė
dint kambaryje. Tai taip vadi
nami skausmai ramybėje esant. 
Jei vien tik arterijos priskreti
mas paėjus sukelia skausmus

DĖDĖS ŠERNO GYVENIMO BRUOŽAI
»Ka GEKIalSIA dovana

. yresnieji Amerikos, lietuviai Juozą Adomaiti Dėdę Šerną as- 
ucutsKai pažinu, skaitė ju straipsnius. knyga* u klausėsi jo paskaitų 
i'abar jie gab paskaityti gražiai surašytą Dėdės šerno gyvenimą
■ lems ous įdomu prisiminti senus laikus ir paskaityti gražių istorijų 
naujai atvykęs lietuvis galėtų žiemos ar vasaros pasiskaitymams nu 
pirkti Antano Kuko parašytą Vienišo žmogaus Gyvenimą — Dėdės 
šerno gyvenimo bruožus. Jie pradžiugins kiekvieną, kas Ji atsimena 
ir pažinojo, o naujiesiems ateiviams, jaunimui, rašytojo Antano 
Kuko lengvas, vaizdus, gražia literatūrine forma pasakojimas duos 
progos susipažinti su mūsų pirmųjų išeivių šviesuolių gyvenimu ir 
iu Kieta, ideologine veikla

Antena* Rūke*, VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Juozo Ado 
J*

■ uaicio šerno gyvenimo o ruožai. Išleido Amerikos Lietuvių tstori
i<» oiHugiia < hieago. 1962 m 206 psL. Kama 2 dol
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RIMTA KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Naujienose galima gauti puikių knygų, kurios papuoš bet 

knygų spintą ar lentyną:
K. Bielinis, PENKTIEJI METAI, gražiai įrišta, 592 psl.
K. Bielinis, DIENOJANT, gražiai įrišta, 464 psl.................
Prof. Vacį. Biržiška, ALEKSANDRYNAS, 1 tomas/gražiai

Įrištas, 431 psl................ ...................     ........
Prof. Vacį. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, I dalis. 208 psl.. Įrišta — $3.00, minkštais vir
šeliais — S2,00; 11 dalis, 225 psl., Įrišta — $3,00, minkš 
tais viršeliais — .......-.......... ........... _.............—

Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, I tomas, 300 p.
Prof. S. Kairys, LIETUVA BUDO, gražiai įrišta, 416 psl.
Kipras Bielinis, GANA TO JUNGO, 492 psl., minkštais vir

šeliais.................. ........ .......................... ..... .................
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 250 psl.................. .....................
P. Liūdžiuvienė, ATSIMINIMAI APIE JUOZĄ LIŪDŽIU, 

88 psl. . —  .............-  —...............
Janina Narūne, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai. 

170 psl. ... ............................................... ..... . ......
M. Gudelis, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai. 232 

puslapiai..... ........ —................. ......
NAUJIENOS,

1739 S. Halsted SL, Chicago, Ill. 60608. — Tel. HA 1-6100

Lietuviams reikalinga literatūra
Kiekvienas lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė ir lietu

vių gerbūvis, privalo susipažinti su žemiau išvardintomis knygomis. 
Čia suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- 
leidžiant Lietuvą, bėgimą nuo bolševikų ir gyvenimą tremtinių stovyk
lose Vokietijoje. 273 psl., kietais drobės viršeliais kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta 
paskutines nepriklausomos Lietuvos dienos ir salandos. kuriose yra 
išryškėjęs nesikeičiąs komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir 
asmenis. 270 psl. $4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose, 
Kla.pėdoje ir Palangoje. Vaizdūs aprašyma.i ką ji ten matė, kokias 
kalbas gurdėjo ir ką jai žmonės pasakė. 95 psl. $1.00. Yra taip pat 
išversta i angių kalbą.

O Kuraitis, MAGIŠKUOJU KILIMU Į VILNIŲ. Kelionės į Lietu
vą įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psl. $3.00.

O Kuraitis, KELIONĖ į ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au
toriaus pastabumą neapgauna inturisto ir agitprepo propaganda bei 
užmaskavimai Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V Mac ūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE, 1944 54 m. 49 
psl. $1.00. Didžiojo klasiko naintys ir rūpesčiai apie išeivijos kultū
rini gyvenimą Skurdi tremtis jį nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmą* yra žiaurus. Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau juo
kingi. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS 
52 psl $1.00.

šie ir kiti leidiniai yra gaunami.
NAUJIENOSE, 1739 So. KĄLSTED ST., CHICAGO, ILL 60608

atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštu ir pridedant 
čekį ar pinigine pmaidą.

Mergaitės laidomas aitvaras gražiai skraidė, pučiamas vėjo, kol staiga nukrito, kaip pašautas paukštis

(claudication), tai dažniausiai 
dar nėra pakankamai didelis pri- 
skretimas, kad sukeltų negyjan- 
čias kojose žaizdas, šitokia skle
rozė gali trukdyti reikiamai gy
ti jau esamas kojose žaizdas.

Dažnai ne arterijos, bet venos 
esti kaltos dėl kojose žaizdų. 
Dažnai pacientas pasisako turė
jęs venų uždegimą — thrombo- 
phlebitą. Tada sutrinka kraujo 
nutekėjimas į širdį venomis ir 
gaunasi kraujo susitvenkimas.' 
Tada, žinoma, kojos mėsų mi
tyba esti sutrikusi. Tokioje dir
voje 
labai 
kusi, 
gimo
sirasti kraujo tekėjimo (cirku
liacijos) venomis pasunkėjimas.

Su apsunkinta kraujotaka ko
jose žmogus jaučia šiuos nege
rumus: kojas skauda, jos esti 
pavargusios, sunkios ir patinu
sios. Tose vietoąę gali būti pa
raudimas ir gali vėluotis kraujo 
prisipildymas smulkiose gyslelė
se. Gydytojas patikrina didžių
jų ir mažųjų arterijų pulsą aor
tos viduriuose, kiršnyje (iliac, 
femoral), prie pakinkio (popli
teal) ir pėdoje (pedal). Dar 
gydytojas su specialiu aparatu, 
vadinamu oscillometru pama
tuoja pulso dydį kojoje.

Chroninis — ilgai užsitęsęs 
venų priskretimas pasireiškia 
įsisenu jusiu kojos patinimu 

' (bendru patinimu, ar duobelę pa
spaudus paliekančiu). Atsiran
da kojoje odos uždegimas — į 

i egzemą panašus pakitimas. Iš- 
! siplečia mažos gyslelės (kapila- 
rai). Atsiranda odoje kraujavi
mas. Kraujas pakinta — susil
pusių venų srityje gaunasi ru
dai murzinos dėmės.

Yra galimi tyrimai kojų krau
jagyslių priskretimui nustaty
ti. Daromas arterijų X-Ray 
peršvietimas (arteriography). 

, Galima ir venas taip šviesti (ve- 
;nography).

I.a’ooratoriniai tyrimai padeda 
gydytojui orintuotis, ar nėra 
prie virš minėtų kraujagyslėse 
negerovių prisidėjusi infekcija. 
Tiriamos bakterijos (su oru au
gančios - awrobic, ir be oro gyve
nančios — anerobic, o taip pat 
ir grybeliai — fungus). Vėži- 

’ nės kilmės žaizdos kojose pasi
reiškia išsivertusiais, o ne Įdu- 

j busiais kraštais. Piktybinės — 
i vėžinės ' žaizdos dažniausiai at- 
; siranda senuose randuose, pvz. 
i po nudegimo. Tik gabalėlį mėsos 
I išpjovus ir po mikroskopu išty
rus nustatoma vėžio buvimas.

Keleriopas žaizdų kojose 
gydymas

Daugelį kojoje žaizdą, atsira
dusių dėl sklerozės arterijose, 
galima pagydyti vien tokias žaiz- 

l das gydant. Pirmiausia sutei- 
, kiame tokiai kojai ramybę. Auk- 
| ščiau ilgesnį laiką laikant ko- 
Iją, ypač naktimis, subintuojant 
, ją dienomis ir perdidelį svorį 
į numetant galima gerai pradėti 
į tvarkyti kojose žaizdas. Nepa
kelti kojų perdaug, nes neturi 
nukentžti kraujotaka. Nelaiky-

ti perdaug aukštai galvos: už-į 
tenka galvą laikyti 3-6 inčus pa
keltą.

Reikia reikiamai tvarkytis su 
žaizdų užkrėtimu. Geriau duoti 
antibiotikus per burną ar injek
cijomis. Per kraują reikia ko
voti su žaizdų užkrėtimu. Vieti
niai dedant antibiotikus mažai 
kas atsiekiama. Reikia gerai nu-. 
valyti žaizdą — ją švariai už- strichnino. 
laikyti. Gydytojas ištiria kokia 
bakterijų rūšis yra ir kuriems reiškė: “Jei kas nori per pamal- 
vaistams gerai reaguoja. Tadaidas išgerti nuodus, mano nuo- 
atsakantys antibiotikai prirašo- 1 
mi. 1

Svarbu žaizdą švarią laikyti
— už tai reikia ją nuo sugedu
sių mėsų nuvalyti. Nuvalymas 
galimas trejopai atlikti: 1. Ašt
rus išvalymas nuo sugedusių 
mėsų daromas su žirklėmis. Iš
kerpami nuo žaizdos nekraujuo- 1 
ją audiniai. Jei kraujuoja — : 
reiškia buvo per aštriai valoma. 
Jei kojoje bus arterinė žaizdą

tai kraujavimas padidins žaiz
dą. Antras žaizdos valymo bū
das — tai valymas marlės pagal
ba. Uždedama sterilė marlė 
(sterile dressing). Tada leidžia
ma jai išdžiūti. Tokią sausą i 
marlę nuo žaizdos prašalinant,' 
šalinasi kartu ir negyvosios žaiz
dos dalys. Toks valymas galima 
kartoti kasdieną 3-4 kartus. Tre
čias valymas — vaistų pagalba 
(enzymatic debridement). Jis 
iki šiol nebuvo sėkmingas. Mat, 
vieni vaistai buvo- perstiprūs, 
kiti persilpni, treti sukeldavo už
degimą ir skausmą. Dabar išras
ti labai geri vaistai žaizdos išva
lymui enzimatiniu būdu (sutirp- 
dant negyvąją mėsą apie žaiz
dą). Vartojamas šalia fiziolo
ginio druskos tirpinio apklotų. 
Pagreitinamas esti žaizdos iš
valymas. Tas vaistas yra mos- 
ties pavidalo. Jis vadinasi tra- 
vase ointment. -

Taip užsilaikant galimą daug 
kas gero savo kojų žaizdoms pa
daryti. žinoma, kojose arteri
joms visai užakus, priseina nau
jas arterijas įdėti. Ne visada 
tas pasiseka. Sklerozė dažniau
siai esti visame kūne. Todėl su 
skleroze imkime kovoti jau čia 
anksčiau paskelbtais visais še
šiais būdais.

Dar gydytojai papjauna kojos 
nervus — kad atpalaidavus ar
terijų spazmas if taip palengvi
nus kojų žaizdų gijimą (simpa- 
thectomy).

Išvada. Naudokimės nau
jausiomis priemonėmis savo ko
jose žaizdas tvarkydami. Kovo
kime su tų žaizdų priežastimi
— skleroze. Meskime visus prie
tarus sveikatos srityje. Tik ta
da galėsime patenkinamų pose- 
ku susilaukti.

Pasiskaityti: William M. 
Abott, M. D. Consultant, The 
Journal of Medical Consulation.

Uždraudė pamaldose 
gyvates ir strichninq

Newport, Tenn., apygardos 
teisėjas uždraudė Fundamenta
listų bažnyčiai savo pamaldų 
metu čiupinėti nuodingas gyva
tes, bet leido gerti strichnino 
nuodus. Balandžio 8 d. du tos 
bažnyčios nariai mirė išgėrę

AFRIKOS SKANĖSTAI f' K
Tanzanijoje statomas fabri

kas, kuris gamins konservus iš 
dramblių, zebrų ir antilopių mė
sos.

Lietuviai respublikonai ruošiasi į 
konvenciją Washingtone

š. m. gegužės mėn. 11-13 die
nomis Washingtone įvyks visų- 
30 Amerikos tautybių respubli
konų suvažiavimas. Lietuvius 
atstovaus Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Federacija, kuriai 
priklauso 25 klubai, susiorgani
zavę veik visose didesnėse mūsų 
kolonijose. Dabartinę Federa
cijos Valdybą sudaro šių eilu
čių autorius (pirm.), E. Bart
kus, B. Talutis, V. Abraitis, R. 
Premeneckienė, Dr. Aldona Va
lis, Aušra Mačiulaitytė Zerr, B. 
Nainys, K. Oksas, ir A. Novosi- 
tis. Konvencijoje lietuviai tu
rėsime penkis legalius balsus. 
Šiemet bus daroma daug svar
bių nutarimų. Taip pat šiemet 
bus renkama naują visos Ame
rikos Respublikonų Tautinių 
Grupių Taryba. Kaip žinome, 
prieš du metus šios Tarybos Vyk
dančiuoju sekretorium buvo iš
rinktas lietuvis. Tarybos pir
mininkas buvo L. Pasztor (veng
ras), kuris vedė stiprią anti
komunistinę liniją, šiemet bus 
labai audringi rinkimai, nes į. 
visas pozicijas savo kandidatus 
statys įvairių pažiūrų frakcijos.

Labai svarbiam Rezoliucijų 
Komitetui vadovauja latvis Val-

demars Korsts. Mums pabaltie- 
čiams bus svarbu pravesti stip
rias rezoliucijas, keliančias Bal
tijos Kraštų laisvės rąikalą.

šalia rinkimų, posėdžių ir kal
bų, bus skirta laiko ir malonu
mams. Gegužės 11 d. (penkta
dienį) visi dalyviai bus priimti 
Baltuosiuose Rūmuose, šeštadie
nį (12 d.) bus iškilmingas ban
ketas, dalyvaujant aukštiems 
valdžios ir kongreso atstovams.

Laike šios Konvencijos įvyks 
ir Amerikos Lietuvių Respubli
konų Federacijos atstovų suva
žiavimas. Mes taip pat turė
sime savo Federacijos valdybos 
rinkimus. Visi 35 klubai yra 
prašomi atsiųsti bent po tris 
savo atstovus. Konvencijos pa
kvietimus ir rezervacijų blankus 
dėl nakvynės galima gauti krei
piantis į “Col. J. Niemchyk, 310 
First Street, S. E., Washington, 
D. C. 20003”.

Informacijai, mano telefono 
numeris (301) 459-5693.

Dr. Jonas Genys

uu tuns laikas atspausdinta u galima gauti knygų nnkojt

CH1CAGOS LIETUVIU ISTORIJĄ
Alekse Ambrose knyga aprašanti paskutinių 90 (1869-1859) melų 

ebicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psJ. Kalas 
66.0U. išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija.

Knygoje aprašyta pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmu* 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios, įsteigti laikraščiai, kūnų viso buvo 121, 41 teatro draugia, 48 
pasaulietiški chorai, a bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duou dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai. Įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą Įsigyti, prašomi parašyti čeki arte Mone’ 
Orderj

*MEKIKOS UETUV1Ų ISTORIJOS DRAUGUOS 
vardu Ir pasiųsti:

1/39 So HALSTED ST_ CHICAGO. ILL. SOM*

laughed when 
I bought my 
firstBond.

j-

Į Įn my neighborhood mijaia *m peota 
Most of na were tacky if we had enough food 
to **t or clothes to wear. So like most kids w®

i Bpect a lot of time talking about the things 
ww wanted out of life. Things like owning a. 
big can wearing fine clothes and going to all 
of toe beet places. Boy, we could hardly waif

th* other tide I had little odd fobs in

OfflM 
taikiem, bot a 

WelLrma now and

. 25 METŲ JUBILIEJUS
Kai žmona pasiteiravo savo 

vyrą kaip juodu atšvęs savo 
metų vedybinę sukaktį. tai 
nė nemirktelėjęs atsakė:

Viena minute tylos.

Buy U.S. Savings Bonds.
25 
jis

1739 So. Halsted Street Chicago, III 60608
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ŠIAURĖS AMERIKOS PIETUOSE
Nėra ko gailėtis mėnulyje nebuvus

Neramiai sielai keliavimas yra 
geriausia terapija. Keliavimo 
būdu yra pasirenkamai visokių, 
bet ne visi visiems pakeliami...

Nežinia, kaip ilgai Greyhound 
ta naujovė leis naudotis, bet šie
met tos kompanijos teikiamas 
palengvinimas — už $149.50 va
žinėtis per du mėnesius nors kas
dien iki gegužės 31 dienos im
tinai, buvo gera proga sykį pra
važiuoti JAV-brų pajūriais-pa- 
mariais, Meksikos pasieniais ir 
milijonų milijonus akrų apiman
čiomis dykumomis, pilniausia to 
žodžio prasme per Amerikos Sa- 
harą.

Tebegyvendami iš toli likusios 
tėvynės atsivežtais švelnios gam
tos vaizdais, toliau nekeliavusie
ji supratimo neturi koks kitoks 
pasaulis yra pavažiavus apie 
tūkstantį mylių toliau į pietus

silaikyti nesupiktžodžiavus: kaip 
gi taip! Tveriant gražiausiąjį 
Visatos perlą — žemės planetą 
palikti tokius plotus dykumo
mis, kur ne tik žmogus, bet nei 
gyvulys ar paukštis negali iš
misti, nei medis ar žolė augti, 
atitveriant kalnų grandinėmis 
nuo nepertoliausiai banguojančio 
Ramiojo vandenyno, kad vakarų 
vėjai miglų nei lietaus debesų 
neatneštų, o be drėgmės likę be
galiniai plotai metų metais ne
gailestingai karštoje saulėje 
keptų. Jei vienoje tik Pietinė
je Kalifornijoje yra 26 milijo
nai akrų dykumos, tai kiek akrų 
tokios dykumos yra aukščiau iš
vardintose astuoniose valstijo
se. Važiuoji dieną, važiuoji nak
tį, ir antrai dienai išaušus ma
tai tas pačias be galo ir pra
džios dykumų tuštybes... Vie

ži* matomi vandens sporto mėgėjai dalyvavę Ohio Vermilion upės lenktynėse.

LAUKAI senatoriams
Naujienose paskelbtas ALT 

os raginimas, kad JAV' lietu
viai rašytų senatoriui Henry 
Jackson padėkos laiškus už jo 
pasiūlytą Kongresui rezoliuci
ją, kuria siūloma neteikti jo
kių prekybinių lengvatų Rusi- 
įai iki pastaroji neatleis suvar
žymų Sovietų piliečiams, no
rintiems emigruoti į užsienius.

Tuo pačiu reikalu noriu pa
siūlyti gal praktiškesnį būdą. 
Savaime suprantama, kad to 
kie laiškai ir sen Jacksonui ra
šytini, nes tai būtų jam mora
linė parama. Bet, kad sen. 
Jacksonas atsiektų savo tikslą, 
jam reikalinga kitų senatorių 
parama, tiesioginiai tariant, 
reikalingi jų balsai.

Tuo reikalu siūlau be sen. 
Jacksono, rašyti savo valstijos 
senatoriams laiškus, reikalau
jant (žinoma mandagioje for

moje), kad jie ne tik balsuo
tų už Jacksono rezoliuciją, bet 
iš savo pusės reikalautų Vals
tybės Departamentą, kad iki 
nebus ne tik pakelta, bet nuplėš
ta geležinė uždanga, kad dovanų 
farrnoje siunčiamiems ten esan
tiems giminėms siuntiniai būtų 
neapkraunami nežmoniškais 
muitais ir tuos siuntinius gali
ma būtų nusiųsti tiesioginiai per 
Amerikos paštą, o ne per So
vietų patikėtas agentūras.

Kad būtų išimti vartai iš Ber 
lyno gėdos sienos, per kuriuos 
laisvai žmonės galėtų susitikti, 
paliekant pačią sieną stovėti, 
kad ji liudytų būsimoms kar
toms, kokių priemonių reikia 
rusiškajam komunizmui išsi
laikyti. Rašant laiškus, vengti 
kopijavimų. Nesvarbu kaip 
laiško turinys atrodys, svarbu, 
kad jis būtų individualus. Vie
no turinio laiškai senatorių 
įstaigose metami į krepšius.

ar vakarus, o ypatingai į pietva
karius, pradedant Texas, Colo
rado, New Mexico, Arizona, bai
giant Kalifornija. Tas pats pa
sakytina apie grįžimą per Ne- 
vadą, Utah ir Wyominga...

Patekus į tas mirusias, grei
čiausia niekada gyvomis nebu
vusias plotų begalybes sunku su-

nintelė gyvybės arterija per tas 
negyvas, iš žvyro ir smėlio pa
darytas ir horizontuose mels- 
vuojančiomis akmenų sienomis 
— kalnais atitvertas negyvas 
prerijas yra vieškelis, kuriuo iš 
to klaikaus mėnuliško peizažo 
sykį išvažiuosi. Prie šio vieš
kelio tad ir glaudžiasi visa, kas

minuoja rytuose raudona, lyg 
sumaltų degtų plytų visa žemė 
būtų, o toliau vakaruose įsimai
šo balto kaip Neringos smėlio 
plotai, per kuriuos važiuojant 
kad ir mažiausiam vėjui pūkš- 
nojant vyksta smėlio pūga. Įdo-

LIETUVOS VARDO KILME
Daugelis nori patirti, iš kur yra kilęs Lietuvos vardas, bet 

mažai kas šį klausimą studijavo. Apie lietuvių tautą ir lietuvių 
kalbą yra parašyta daug knygų ir brošiūrų. Lietuviai minimi 
senuose atsiminimuose ir metraščiuose. Ten minimas ir Lietuvos 
vardas.

Juozas Venclova, dirbęs prie šios studijos 20 metų, peržiūrėjo 
labai daug senų dokumentų. Savo studijoje jis nurodė kiekvieno 
žodžio metrikaciją ir surašė Lietuvos praeitį liečiančias knygas. 
Jis perskaitė šimtus knygų ir parašė 52 psl. knygelę, pavadintą 
LIETUVOS VARDO KILMĖ. Minkšti viršeliai, kaina $2. Knygelė 
jums bus pasiųsta, jei du doleriu atsiusite šiuo adresu:

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

Philomena sako

Visų senatorių adresas yra 
tas pats: United States Senate 
Building, Washington, D. C. 
20510.

K. Radvila

tus ir ilgiau kažkur sausame 
kaip parakas ir karštame kaip 
krosnis smėlyje ištvėrusi gyvy
bės užuomazga sykį lietui į šias 
ištroškusias platybes atklydus 
staiga iš nakties visa dykuma 
virsta magišku kilimu. Apie 700 
rūšių įvairiausių žydinčių au
galų visą šią beviltingą dyku
mos panoramą staiga paverčia 
spalvomis mirguliuojančiu gėly
nu ir kas įdomiausia, kad apie 
visas trečdalis čia egzistuojan
čiu ir lietaus gavus atsigaunan
čių augalų niekur kitur pasauly
je nerandama.

Nors dykumos sąvoka daugu
mui žmonių yra atgaminanti ir 
pirmieji pionieriai arkliais, bu
liais ir mulais besikeldami į Va
karus apie jas paliko nekokį at
siminimą, tačiau paskutiniais 
metais nebe šimtai ar tūkstan
čiai, bet milijonai amerikiečių 
pradeda įžiūrėti ir praktiškai 
stengtis šias dykumas panau
dot kaip vietą pabėgimui nuo ru
tinos iš miestų ir grįžimui į 
Gamtą, iš kurios civilizacija 
žmogų išvarė. Nemaža dalis ga
linčių pasirinkti pradeda verčiau 
išsižadėti žmonių pilnų vasar
viečių, visokių pajūrių ir kal
nų rezortų mainais į galimybę 
pabūti ir pamedituoti pirmapra
dėje gamtoje. Ilgame kelyje per 
Mėnulio gamtovaizdžius, vienur 
ir kitur buvo pastebėta žmogaus 
ranka — pastangos apsodinti 
atkalnes ir lygumas sausras pa
keliančiais krūmeliais, o arčiau

Los Angeles teko matyti jau ir 
vandens kanalus ir iš jų drėki
nant augančias vešlias plantaci
jas, ir losangeliečių pamėgtus 
dykumos rezortus, kuriuos jie 
įsirengia su visais, iki šiol tik 
miestuose įmanomais patogu
mais.

Kiek lietuvių yra nuo mies
to “civilizacijos” pasitraukti ga
limybę susidariusių, tuo tarpu 
žinau tik vieną.

(b. d.) J. Pr.

APIE PINIGUS

Pinigų niekad netrūksta, jų 
visad yra. Mainosi tik kišenės. 
Kiekvienu pasimainymu atsiran
da vis kitoje kišenėje ir daugiau 
nieko apie pinigus negalima pa
sakyti.

gyva — vienur kitur gazolino 
stotelė su būtiniausiais įrankiais 
ir atsarganėmis dalimis — ke
lyje sugedusiam motorvežimiui 
pataisyti, kaip senovėje kad bū
davo kalvės, arkliams pakaus
tyti. Pasitaiko ir tokių civili
zacijos išmonių kaip motelis, res-į mų stebėti kaip vėjo nešamos 
*------------—j. — 4.^X4.----------- 4. baltos lyg sniegas smėlio dulke

lės skrisdamos meksfaltuotu 
paviršiumi įvairiausias figūras 
išdarinėja, rūpestingai užlygin
damos gyvo žmogaus ar žvėries 
įmintas pėdas.

Susisiekimo arterijos — vieš
keliai išvesti. daugiausiai pačio
mis monotoniškiausiomis vieto
mis, vis ieškant išeigos lygu
momis, kadaise buvusios jū
rų dugnais. Pagaliau, bene į 
trečią dieną iš tolo abiem pu
sėm mėlėnavę su baltomis snie
go ar ledo kepurėmis kalnai pra
deda artėti ir jau jau rodosi ne- 
beužilgo užstos kelią, bet ke
lias vistiek išsiraito, vengda
mas per aukštai kilti, neretai 
nuskaldydamas praėjimą užsto
jančiam kalnui visą pusę šono. 
Jau ir sakyti nereikia, kad kal
nų grandinėms didėjant ir daž- 
nėjant prasideda Kalifornija, 
kurios dykuma apima visą pusę 
šios valstijos pietinės dalies — 
300 mylių nuo Mirties Slėnio iki 
Meksikos sienos ilgumo ir nuo 
75 iki 200 mylių platumo — ka
daise buvusi jūra. Jos likutis 
šiendien tebėra Salton Sea (Sal- 
tono jūra), kurios apylinkėje 
dar neseniai vėjui smėlį nupus- 
čius, buvo rasti senųjų laikų lai
vų griaučiai.

Dykuma jokiu būdu nėra ab
soliučiai dyka. Ji turi savą fau
ną ir florą, tik greitai pravažiuo
jantis mirtingasis jų negauna 
ne tik matyti, bet ir pastebėti. 
Iš “čiabuvių” augalų populia
riausių atmainų ir dykumai pri
sitaikymo formų yra kaktu- 
cai; kiti augalai yra kreo
zoto krūmeliai, kuriuos ispanai 
pavadino “smirdaliais (little 
stinkers); Yuca brevifolia —'pla
čialapė juka, lelijai giminingas 
augalas, kurio stiebas išauga iki 
0 pėdų aukščio ir sumac šeimos 
“dūminis medis” (smoke tree, 
botaniškai vad. Cotinus ameri- 
canus), taip pavadintas, kadan
gi jo lengvi plunksniniai žiede
liai primena dūmų kamuoliukus.

Deja, Ameripass “planu” pra
važiuojant tų “čiabuvių” auga
lų, ne čiabuvių kajočių (mažo 
ūgio vilkų veislės), nei hyenų, 
nei dykumos lapių, nei pagaliau 
kangaruu žiurkių, kurios galin
čios iššokti iki 4 pėdų aukš
tyn, neteko matyti. Iki pasie
kiant St. Bemadino slėnį — 
tikrą žemės rojų kitapus kalnų 
virtinės, įspūdis pasilieka, kad 
esi mėnulyje buvęs. Viskas to
se dykumose “nenatūralu”. Net 
patys kalnai čia ne tokie, kokie 
turėtų būti. Alpių kalnai Euro
poje ir Rocky kalnai toliau į šiau
rę — taip ir matyti, kad yra iš- 
dlę titaniškoms jėgoms iš gel
mių spaudžiant ir granitinę že
mės plutą sulaužant, o čia — 
lietiniame gali tie kalnai atrodo 
ne iš apačios iškelti, o iš viršaus 
milžiniškomis rieškutėmis supil
ti!

Gyvybės ištvermingumas jau
dinančiai stebinantis. Per me-

toranas, net kino teatras po at
viru dangumi! žodžiu tokie, ku
rie čia įsikūrė pakeleiviui pa
tarnauti, ir savęs neužmiršti die
ną iš dienos kepdami 110 laips
nių karštoje saulėkaitoje. Užtat 
naktys čia atlygina už visas die
nas: jos čia visada vėsios, o 
žvaigždžių daugumas ir didu
mas, sudaro tokią Visatos iliu
minaciją, kokios civilizacijoje 
per suterštą orą nė sapne ne
gali pamatyti!

Dykuma turi savo įvairumų 
daugiau negu galima apsakyti. 
'Pati “žemė” čia nevienoda. Nors 
didžiausia dalimi tęsiasi purvi
nai rusvas žvyras, bet predo-

DOLERIAI TURI KOJAS, jie greit 
išeina ir nebegrįžta. Jūsų doleriams 
reikia vado, kad jie nepaklystų.

Jūs jiems patarnaukite, nuneškite 
į Chicago Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Tenai jūsų-doleriai bus 
saugioj vietoj ir augšti nuošimčiai 
auklės naują dolerių šeimą.

Jūs dirbate, tegul ir jūsų doleriai dirba.
Jei norite įsigyti namą, turėti pakankamai 
lėšų vaikų mokslui ar senatvei, 
laikas dabar pradėti taupyti.

5% 5’4% 5%% 6%
Regular 

Passbook 
Account

90 Day
Passbook 
Accounts

$1,000 or more Savings 
Certificate 
(1 to 2 years)

$5,000 or more 
Savings 

Certificate 
(2 to 10 years)

6245 South Western Ave. 476-7575
CHICAGO ****

savings and loan association
6245 south westerr 47b ■’S

Nesenai išėjusi laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIU ŠOKIU ŠVENČIU TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

Persiuntimui paštu reikia pridėti 25 c. egzemplioriui
Ansambliai, chorai, grupės, užsakiusios 10 ar daugiau egzempliorių, 

nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant čekį ar Money or

derį tokiu adresu:

1739 So. Halsted St, Chicago, HL 60608

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000.

III
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4MI ARCHER AVENUE 
CHICA80, SUNOK N632

PHONE: 254447$

Passbook Savings 
All accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

6%
2 Years Savings 

Certificate 
(Minimum $5.000)

Mes švenčiame 50 m. sukaktį 
Mokame iki 6% Dividendus ir 
dar duodame dovanų. Universal

SAVINGS

JEI PADĖSITE TAUPYMO SĄSKAITON $100 ar daugiau, tai galėsite gauti ąsotį ir 
4 stiklus.

JEI PADĖSITE $500 ar daugiau, tai iš 40 dovanų galėsite pasirinkti padažo šildytu
vą, žvakių, patarnavimų lėkštes, dėžutę duonai, nerūdijamo plieno dubenį daržo
vėms maišyti, elektros laikrodį virtuvei ii daugelį kitų vertybių.

JEIGU PADĖSITE $5,000 ar daugiau, tai iš 40 dovanų, galėsite pasirinkti rankinius 
ir stalo laikrodžius, dakrono antklodę, radiją, foto aparatą, šildomą lėkštę, spir- 
gintuvą, elektros keptuvą, Corning kavinuką ir daugelį kitų vertybių.

VIENAI SĄSKAITAI VIENA DOVANA.

DARBO VALANDOS: Pirmadienį, antradienį nuo 9 ryto iki 4 po pietų. 
Ketvirtadienį nuo 9 iki 6 vai. vak. Penktadienį nuo 9 iki 7 vai. 
vak., o šeštadienį nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Trečiadieniais uždaryta.

UNIVERSAL
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

1800 So. Halsted St Chicago, Ill. 60608
VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ, TURINTI DIDELES ATSARGAS.

Įsteigta 1923 metais.

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Tel. 421-3070
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vienam mėnesiui

pusei metų
moo
>12-00
$3-00

kų galvojimu ir patys pamatytų, kokia silpna jų pozicija 
ir kiek joje yra baimės. Pats “storiausias pagalys”, ku
rio taip labai bijo Vilnies redaktorius, tai reikalavimas 
leisti laisvai pasikeisti mintimis, leisti gyventojams nu
statyti faktus. Amerikos atstovas pareikalavo leisti Rytų 
Europos kraštų gyventojams laisvai išvažiuoti į užsienius 
ir be pavojaus grįžti, leisti pasikeisti spauda ir pasvare-

P. STRAVINSKAS
gėdos jausmą katalikė moteris 
galėjo aną šlykščiausių scenų 
knyga taip susižavėti.

’ Mūsų iškilioji rašytoja Alė 
’Rūta, ta gera katalikė ir atei
tininkė, tiesa, vienoje vietoje 

’atkreipia jo ir skaitytojų dėme-

Dienraščio kainos:

metams _______
pusei metų ___
trims menesiams
vienam mėnesiui

Kitose JAV vietose: 
metams______

pusei metų ____

$22.00
>1240
>7.00
>3.00

$2000 
mno

metama 
pusei ua
vienam i

*2340
>13.00

rai treniruotus savo agentus. Kiekvienas išvažiuojantis 
turi atlikti nurodytą uždavinį, o vėliau turi referuoti, 
kaip jam pavyko ar nepavyko paskirtį atlikti. Laisvame 
pasaulyje buvusieji sovietų agentai verčiami tylėti apie 
matytą kasdieninį gyvenimą užsienyje. Gyventojai mai-

Orderiu kartu ra užsakymu. laiką iškraipančiais laisvojo pasaulio žmonių gyvenimo 
faktus.

Lietuviai mokslo 
pasaulyje

Surado silpną vietą
JAV atstovai, dirbantieji Jungtinėse Tautose ir įvai

riose tarptautinėse komisijose, sovietų sistemą gana ge
rai pažįsta ir žino pačias silpniausias josios vietas. Tas 
silpnas vietas žino Vakarų Vokietija, Valstybės Departa
mentas ir pats JAV prezidentas Niksonas. 0 ta silpniau
sioji vieta — laisvas minčių pasikeitimas, nustojimas 
skelbti melų ir šmeižtų prie taikos siekiančius laisvojo pa
saulio žmones, tautas ir valstybes.

Kada sovietų valdžia ir su rusais bendradarbiaujan
tieji komunistiniai kvisHngai visą laiką šaukia apie tai
ką, sienų neliečiamumą ir imperializmą, tai jie labai daž
nai nurodinėja vilką ten, kur jo visai nėra. Sovietų val-

tieji žmonės neturi teisės užsisakyti bet kurio Amerikoje 
leidžiamo laikraščio. Rusijoje Amerikoje spausdinamus 
laikraščius ir žurnalus gauna tiktai specialus policijos da
linys, kuris seka užsienio gyvenimą.

(Tęmnys)
Dėl to V. Alantas tame savo 

“autoriaus žodyje” ir kviečia 
mus visus grįžti į pagonybę 
(sic), kuri, girdi, nė kuo ne
buvo blogesnė už dabartinę 
mūsų krikščioniškąją religiją 
ir pasaulėžvalgą. Esą, “stab- 
meldybė gal tik buvo gyvenš- 
miškesnė, logiškesnė ir lietu
vių tautai, be abejo, (net “be, 
abejo”! — PS) artimesnė. Tai 
buvo, girdi, sava religija, o. 
krikščionybė “buvo importuo
tas dalykas (? ! — PS)”.

Susipažinę su tokiais 
žiais” mūsų “pagonybės apaš
talo” 
nai, pasirodo, jais labai susi
žavėjo, pripažino juos teisin
gais ir tuojau pat V. Alantą 
pasikvietė į jų Draugo leidžia- spausdinti? Kai Naujienos pa 
mų romanų pasaulėžvalgimo 
bed literatūrinio vertinimo ko
misiją nariu, 
saulėžvalginiu ekspertą...

sį į “Amžino paleistuvio” kraš
tutinius nešvankumus, vaizduo
jant jame visokius ištvirkavi- 

; mus (ką mes vadiname porno
grafija), bet taip jau švelniai, 
tarp senelį autorių glostančiai, 
lyg b- jį trimis bučkiais atsipra
šydama dėl nurodytos jam 
knygoje nerastos kokios korek- 

‘gra- taros klaidelės. O ar nereikė
jo jai dėl tų aiškiai savo griež- 

dėtymars, Tėvai Mari jo-m “Ne”1 pasisakyti? Ir išvis, 
ar vertėjo Tėvams Pranciško
nams tokią Vyt. Alanto porno
grafinio veikalo recenziją

taip sakant, pa-
Na, 

dinamos rusų propagandos nebenori, tai komunistai ją {kaip sau norite, didesnės ko-
siuntinėja veltiri. Rusai spausdina užsieniečiams skiria
mus specialius laikraščius. Vieni spausdinami rusų, kiti 
ukrainiečių, o tretieji lietuvių kalba. Amerikoje daugelis

. medijas jau ir nereikia. Tai 
va, kokie, Vyt. Alanto terminu 
tariant, tie mūsų “teologai su 
kapišonu”]

ir neprašė, kad jis čia būtų siuntinėjamas. Savo laiku Se
attle ir New Yorko uostai būdavo užversti sovietine pro
paganda. Ne vieną kartą Amerikos paštas ją vertė lau-

sisako dėl tautos dorinimo, dėl 
politinės etikos ir pan., nuro
dydamos frontininkų nešva
rius darbus, tai Darbininko 
redaktorius (tėvai pranciško
nai!) šūkauja savo vedama
jame, kad tie pasisakymai — 
tai nuodų šaltinis” (žiūr. to 
paties Darbininko Nr. veda
mąjį), o kai pats Darbininkas, 
štai reklamuoja Vyt. Alanto 
pornografinį romaną, tą tikrą

Judita L. Vaitukaitytė iš Re
production Research Branch, 
National Institute of Child 
Health and Human Develop
ment, National Institutes of 
Health, Bethesda, Md. yra ben
draautorė straipsnio apie žmo
gaus kiaušinėlių stimuluojan- 
čio Normono (h FSH) ir jo de- 
siaHliacijos produktų fizinį api
būdinimą per izoelektrinį foku- 
savimą ir elektroforeze polia- 
krilamido žele, kuris yra pa
skelbtas leidinyje Endocrinolo
gy, tomas 92, nr. 4 1973 m. ba
landžio mėnesį.

Vytautas E. Kulinauskas yra 
priimtas pilnateisiu nariu į 
American Association of Clini
cal Chemists.

Antanas Sužiedėlis iš Catholic 
University, Washington, D. C., 
yra bendraautorius straipsnio 
apie pomėgių matavimą įvairio
se profesijose, kuris yra iš
spausdintas leidinyje Journal of 
Counseling Psychology, tomas 
20, nr. 2 1973 m. kovo mėnesį.

Saulius šimoliūnas

zemių grobti nesirengė jr nesirengia. Antrojo Pasaulinio gįgį tiek “sunormalėjo”, laikraščius gauna tiktai “pre
Karo pabaigoje JAV atšaukė visas savo karo jėgas iš karo Bulneratoriai”. Bet kodėl “komunistinė” valdžia neįlei- 
metu užimtų tentonjų, tuo tarpu Sovietų Sąjungą ne tik Amerikos laikraščių į rusų “komunistų” pavergtasmetu užimtų teritorijų, tuo tarpu Sovietų Sąjungą ne tik - 
raudonosios armijos neatšaukė, bet pavergtas valstybes 
prisijungė prie Sovietų Sąjungos, o minėtų valstybių gy
ventojus pavergė. Tikri imperialistai yra maža avantiū
ristų grupelė, prieš 50 metų pagrobusi Rusijos valdžią, 
kiekvieną metą vis didinanti rusų valdomas teritorijas ir 
vis labiau skriaudžianti kaimynystėje esančias silpnesnes 
tautas.

Sovietų Sąjungos valdovai neišleidžia žmonių į užsie
nius, kad negalėtų nustatyti sovietinės propagandos me-

Odabar, va, nesenai, šven
čiant V. Alantai Jėzuitų Jauni
mo -Centre -savo 70 metų sukak
tį, tie patys marijonai su jėziri dvasinių nuodų šaltinį, tai ty
laus “kodylavo” sukąktuvnrrn- 
kui, pagerbdami ir atsidėko
dami jam už tokius ir panašius 
rašymus jo naujame veikale 
“Amžinasis lietuvis”, kurį Nau
jienų bendradarbis 'S. Pranc- 
kūnas teisingai pavadino {dėl 
jo pornografijos) “Amžinuoju 
paleistuviu”. Pakodytavo jam 
ir kitų kunigų redaguojami 
laikraščiai, net ir šiaip jau,

Sovietų Sąjungos užsienio politiką remiantieji ir kiek
vieną tos politikos vingį teisinantieji “pažangūs” Ameri
kos lietuviai šiuo reikalu šitaip rašo Chicago j e leidžia
moje Vilnyje:

“Suomijos sotinėje Helsinkyje vyksta 34 šalių 
ambasadorių pasitarimai dėl sušaukimo Europos 
saugumo konferencijos, kurios tikslas — Europoj 
įvesti taiką visiems laikams. O kad tai padarius, rei
kia susitarti, kad Europos tautos bendradarbiautų, 
sugyventų kaip seserys ir pripažintų nustovėjusias 
pokarines sienas, dėl kurių, kaip istorija yra paro
džiusi, visuomet kyla visokiausi erzeliai ir net karai .

Reakciniams Europos rateliams tai baisu. Jtj- 
tikslas yra, kad Europoje būtų įtampa, kad būtų ga
lima drumsti Europos politinius vandenis ir kad reak
cininkams būtų galima paviršiuje tų vandenų plau
kyti. Jie daro viską, kad konferencija neįvyktų- Svar
biausias jų pagalys į konferencijos šaukimo ratas, 
tai, kad Tarybų Sąjunga ir kitos socialistinės šalys, 
atidarytų duris antikomunistinei propagandai ją. 
kraštuose”. (Vilnis, 1973 m. 28 d., 1 pšl.).

vietiniame gyvenime. Valdžią turintieji rusai bijo, kad 
pavergti gyventojai tų faktų nepatirtų, kad savo akimis

tartieji iš rasę malonės.
Iki šio meto jie leisdavo Vilniuje turistams pabūti bent 

Klienų, ta© tarpu ■dabar tas laikas jau sutrumpintas iki 
penkių-fiien^ Jie veža atvykusių gimines Vflnrun, bet ne
leidžia atsilankiusiems broliams ir seserims pamatyti to 
baimingo” kolchozinio gyvenime, į kurį lietuvius įstūmė 
okupantas. Okupantui, prisidengusiam “komunisto”

stebėtas ir kad baisus išnaudojimas būtų iškeltas viešu
mo®. Laisvo minčių -pasikeitimo ir tikrovės faktų nusta
tymo okupantas labiau bijo, ’negu modernios karo me-

lėkite, nes tai yra, matot, nek
taro šaltinis, kuriuo gali pasi
skonėti net ir tėvai pranciško
nai, padarę skaistybės apža
dus.

Stebėdamas tokius rašymus 
mūsų katalikų spaudoje, lei
džiamoje ir redaguojamoje mū
sų kunigų ir vienuolių, eilinis, 
netgi ir “šiaudinis” katalikas 
negali suprasti ir 'sau išsiaiš
kinti, kur gi katalikų , dargi 
net ir kunigų krikščioniškoji 
sąžinė. Kur gi mūsų krikščio
niškoji spaudos etika? Kur 
mūsų krikščioniškoji moralė?

Ir dar toli gražu ne viskas. 
Sustosiu čia valandžiukei kad 
ir, va, ties mūsų tėvų jėzuitų, 
ypač gi ties jų spaudos organė- 
lio “Laiškai Lietuviams” re
daktoriaus J. Vaišnio, S.J., ge
rokai keista spaudos etika ir 
krikščioniška moralė.

Kada V. Alantas taip žiau
riai puldinėjo savo raštuose

viškės žiburiai”.
Mūsų “patriotįnį” rašytoją ir 

“protėvių stabmeldybės” apaš
talą Vytautą Alantą pagerbė ir 
“frontininkų belaisvis” pran
ciškonas kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, paskelbdamas savo 
Darbininke labai jau V. Alan
tai palankią to jo “Amžinojo; 
paleistuvio” recenziją, kurią 
parašė irgi rašytoja Alė Rūta, 
ta Dievobaiminga ponia, ku
rią spaudoje matome vis su 
kryželiu ant krūtinės... Vienas 
mūsų geras kunigas, prelatas
(chicagietis) paskaitęs pirma krikščionybę ir siūlė mums ją 
(iš savo pareigos) V. Alanto 
“Amžiną paleistuvį”, man sa
kė, kad savo gyvenime nesąs 
skaitęs tokios šlykščios porno
grafinės knygos, o paskaitęs 
ponios su kryželiu ant krūtinės 
tokią palankią anos knygos 
recenziją, irgi negalėjo atsis
tebėti, kaip ta padori, turinti

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

mesti bei grįžti į stabmeldybę, 
arba, ana, kai H. Nagys kada 
savo redaguotoje Nepriklauso
moje Lietuvoje pikčiausiai 
puolė Bažnyčią, tikinčiuosius 
ir profanavo maldą, tai mūsų 
jėzuitai tylėjo, kaip žemė, lyg 
■tas jų visai nebestų. O kai Bro 
nys Raila spaudoje užpuolė
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Mus skruzdėlės aplanko
Dienos greit bėga maloniame 

rezorte. Mes čia vieninteliai sve
čiai. Ir čia puikūs raudoni sau
lėlydžiai, kaip Michianoj (mūsų 
vasarnamyje, Michigane) tik 
skruzdelės čia daug įdomesnės. 
Vieną vakarą čia teko pergyven
ti keliaujančių skruzdėlių inva
ziją. Sėdime sau ramiai savo 
“cottage”, skaitau, tik staiga, 
pakėlusi galvą pamatau kelis ko
kių 5 inčų platumo juodus kaspi
nus judančius mano kryptimi. 
Kas čia dabar? Pasirodo, keliau
jančios skruzdėlės užėmė mūsų 
namus. Tūkstančiai didžiulių 
skruzdėlių keliauja vorelėm iš 
vienos vietos į kitą ir kas pa
keliui — geriau traukitės joms iš 
kelio. .

Vietiniai skruzdžių apsilan
kymą laiko palaima, jie išsikelia 
iš namų. Skruzdės viską išva
lo: visus trupinius, pelėsius ir 
puvėsius ir perėję per namus, pa
lieka juos švarius.

Bet mes nemanėm taip leng

vai skruzdėlėms pasiduoti. Bė
gam pas šeimininkus. Visi penki 
(ir tarnaitė) su šluotom ir purkš
tuvais bandėme jų kelią pakreip
ti kita linkme. Po kokios valan
dos intensyvaus darbo — ir krū- 
vos lavonų — pavyksta. Kelio
nė su nuotykiais.

Atostogos baigiasi
Rengiamės išvykti. Paskuti

nes dvi dienas toks stiprus vėjas 
siautė, kaip uraganas, kad nei. 
laivai neplaukė ir lėktuvai ne
skrido. Visas mūsų susisiekimas

Sustojame La Cieba
Sustojame perai dienų La Cie- 

ba. Tai 30,000 gyventojų turįs 
miestelis, gana senas Atlanto 
uostas. Buvęs žymus bananų ir 
gumos eksporte centras. Dabar 
mieguistas ir supelėjusiais kola- 
nialiniais namais apstatytas. Ir 
čia to uragane siausta, šalutinis 
gatvės negrįstos — neišbrenda
mos. Vienintelis gražus bulva
ras palmėmis apsodintas, vedąs 
į miesto centrą. Viduryje miaa- 
telio sodas, — aikštė. Vienoj pa-į 
sėj katedra, šalia gos valdžios rū
mai, kitoj pusėj kareivinės. Ke
letą naujų krautuvių. Agmeni- 
ja Čia daug vešlesnė kaip San 
Pedro Sula, spalvos aštresnės.

trnmpų bangų radijo siųs towns

Pagaliau vėjas pusėtinai nuri
mo, teko vėl motorlaivį nusisam-;

"Mūsą viešbutyje a prastoję p»- 
l amerikiečių iiWew Iflerko. Jie

Vau i u a. A t vyno ajaankyti. txonu> 
miškai geriau apsimoka čia siūti 

Amerikoj. Darbo jėga pi-
dyti. šį kartą tiesiai į Coxon 
Hole leidomės, čia lėktuvas pa- 
kyla ir nusileidžia. Dvi su puse, 
valandos daužė ntas bangos ir 
lietus mirkdė, bet atvykome 
sveiki. Teko palaukti iki lėktu
ve, bet pagaliau išakridame. Gai-f 
la buvo palikti vaišingą salą ir 
malonų “Spyglass" resartą.

gesnė ir unijų nėra.
Nu vykstam į itdto restoraną va

karienės. Maistas geras, tik jia, 
norėdamas rtras pallnksrtiin ti, 
groja tą pačią plokštelę kokias 
2 vai. Nat King Cole — “Make 
♦t last”. Net visus žodžius iš
mokau.

liškai kalbantį šoferį ir išvažiuo
jame miesto apžiūrėti. Malonus, 
■gaivinantis vėjas pučia nuo At
lanto pusės. Čia savaitgaliais su
važiuoja daug žmonių pasimau
dyti. Deja, amerikiečiams turis
tams tinkamų patalpų prie jūros 
nėra. Smėlis matenu.s. vanduo 
gaivinantis, bet švara headurie- 
čiai nepasižymi.

Mėgstu turgavietes. Jose tiks
imi atsispindi žmonių papročiai, 
charakteris. Ir čia ją apšaukėme. 
Vyras nei iš masines nelipa, e 
aš su šoferiu, € M puse pėdą 
aukščio negrą, einu visko apžiū
rėti. Nepaprastai įdomu. Vi
sokią nematytų dertovią, maišai 
pilni pupelių dr java šaknų, čia 
ant kaladės avies galva padėta, 
pilna mosiu aplipusi. Kiaulės 
kojos ant grindą kaip malkos su
mestos. O kvapai, kvapni— 
Kiekvienas bruka, savo prekę. Va
dovas atkreipia mano dėmesį į 
suraišiotas iguanas. Ją gal koks 
pusšimtis, viena ant kitos per
pintos, dar gyvos, vos pajuda. 
Įmonės perka jas, sako skanus, 
kaip SHščhdsaes. D<įa, neteko pa
ragauti. Dėžės paukščių pri
kimštos. ApdMJNj, bananų, ke- 
kuso riešutų didžiulės krūvos.

1 ¥o šalį praeina procesija. Lai- 
daėuvėa, karstos padėtas ant juo-

Mūsų spaudoje
Apie Hitlerio Judo grašius

Europos Lietuvis š. m. nr. 13 
apie Hitlerio ir Stalino suokal
bį ir už pusaštunto milijono do
lerių Lietuvos pietvakarinės da
lies — Suvalkų Trikampio pir
kimą — pardavimą bei tolimes
nes pasėkas rašo:

“Europos L. F. bičiulis” bė

dos su baltais kutais medžiagos 
apdengto paaukštinimo — tro- 
kelyje. Karstas taip pat apdeng
tas juoda drobe. Mašina vos ju
da. Jš paskos seka giminės, juo
dai apsivilkę. Moterys juodom 
skarelėm galvas apsigaubę. Kiek-1 
vienas nešasi vainiką ar puokš- 

iš baltų popierinių gėlių pa
darytą. Moterys spaudžia bal 
tas nosinaites prie veidų. Praei- 
viai žegnojasi ir pagarbą reiš
kia atsistodami. Juodi rūbai, bal
tos popierinės gėlės, ryškiom 
spalvom žydintys krūmai. Keis
tas kontrastas.

Jau pavakarys, o mūsų lėktu
vas mūsų nelauks. Vykstam į 
aerodromą. Metam paskutinius 
žvilgsnius į draugišką kraštą, į 
majų palikuonių valstybę.

(Pabaiga)
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Riaušių universitetuose 
nebenumatoma

Apklausus 30 kolegijų admi
nistratorių apie nuotaikas stu
dentų tarpe atsakymas gautas, 
kad studentų nerimo ir riaušių 
kaip buvo 1969 ir 1970 metais 
nenumatoma.

Studentai pagaliau įsitikinę, 
kad ramensniu tradiciniu keliu . 
yra lengviau ir tikriau siekti sa
vo tikslų. Svarbiausia priežastis 
riaušėms buvęs Amerikos įši- 
vėlimas į Azijos pietryčių ka
rą.

Ar NETIESA NE MELAS,
Ligonė skundžiasi daktarui:
— Sakėte ir įtikinėjote mane, 

kad šitie vaistai per vieną, nak
tį pastatys mane ant kojų!

— Taip, tiesa, sakiau. Bet ne
sakiau, pat kurią, naktį.

Kristų, išvadino jį bemoksliu 
žydeliu, o dar po kurio laiko 
paskelbė jį visai žemėje negy
venusiu, gi aš dėl to Laisvoje 
Lietuvoje Railą papeikiau, tai 
“Laiškai Lietuviams” atsistojo 
Railos pusėje, pasisakydami 
prieš mane, kad aš, matot, 
Kristaus niekintoją įžeidęs ... 
Tai matot, kokia tų oficialių 
Kristaus ir Bažnyčios gynėjų 
(jėzuitų) “krikščioniškoji mo
ralė” ir “teisybė”... Ką tas 
mums liudija? Kad tėvams jė
zuitams Kristaus- ir Jo Bažny
čios gynimas visai nerūpi. 
Jiems rūpi visai kas kitas. Kas ? 
Tuojau pasakysiu.

(Bus daugiau)

veik ištisai persispausdino iš vo
kiečių klaipėdięčių laikraščio 
“Memeler Dampfboot” straips
nį apie du memorandumus.

Pirmas memorandumas yra 
Kazio Škirpos, kuris reiškia nuo
monę, kad dabartinė Vak. Vo
kietija turinti lietuvių laisvės 
kovai grąžinti 7.5 mil. auksinių 
rublių, kuriuos Hitleris gavo iš 
Stalino už Suvalkų sritį. Tie pi- 
nigai turi būti padėti į tarptauti
ną banką, kuris galėtų juos pa
naudoti lietuvių laisvės kovai.

“Memeler Dampfboot” pabrė
žia, kad lietuviai esą pamiršę, 
kad pats piktasis Hitleris juos 
išgelbėjo nuo sunaikinimo. Ir 
primena, kad lietuviai ir dabar 
Vokietijoje tebesinaudoja val
džios globa.

Kadangi K. Škirpos memo
randumas esąs adresuotas trem
ties tartxrviams, tai jį galima 
traktuoti kaip privačią nuomonę.

Daug rimtesnis esąs Vliko me
morandumas Vakarų vyriausy
bėms, kuriame reikalaujuma tai
kos konferencijos met u šiauri
nius Rytprūsius pripažinti Lie
tuvai.

čia jau laikraštis rimtai ba
rasi už lietuvišką imperializmą 
ir sako, kad “lietuviai sudarė 
savo planus, neatsiklausę šenai- Į

ninko”. O tas šeimininkas esąs 
vokiečiai, ano krašto gyvento
jai. Lietuvių ir lenkų šiaurės 
Rytprūsiuose tebuvę tik 15,000 
iš bendro 2.5 mil. gyventoju 
skaičiaus.

Tačiau ta pačia proga laikraš
tis išreiškia savotišką pasigėrė
jimą dėl lietuvių nepaprasto ryž
tingumo.

“Ne vienas rytprūsietis gali 
sau šypsotis iš mažos tautos ate-i 
ties vizijos. Bet neužmirškime, 
kad lietuvių vizija jau kartą iš
sipildė — atstatant Lietuvos res- 
publika ir prisijungiant Klai
pėdos kraštą. Tai vizijos, apie 
kurias jie dešimtmečiais svajo
jo ir pagaliau popieriuje užfik
savo. Savo tvirtu tikėjimu į 
laisvą, vieningą, didesnę Lietu
vą jie gali daugeliui mažatikių 
vokiečių būti pavyzdžiu”.



OHIO
DU ANNA BALIONAS

Valandos pagal susitarimą

Ua tai 23*4683

DR. L G. DALUKAS
AKUtMUA IR MOTERŲ *-IGO3
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
•449 te. Pulaski Rd. (Crawford 

Medical Building). ToL LU 5*446
Priims ligonius nagai susitari ma 

Jei neatsiliepia* skambinti >74-8012

ML G IL BOBELIS
INKSTŲ IR iLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tolei. 495-0531

Pea Valley Medical Center 
M0 SUMMIT ST.

ROUTS 50, ELGIN, ILLINOIS

DR. PEIER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

MM WEST 71st STREET 
Ofisaat HEmlock 4 5**9 

Reside 388-2233
OMSO VALANDOS: 

zirmadieniais ir ketvirtad. 1—7 vaL, 
«ntra<L, penktadienį nuo 1—6, treč. 

ir ieftad. tiktai susitarus.

ML Wo EBIN-EIS1NAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
•INfiKOLOGINt CHIRURGIJA 

O1« Se. Kodzie Ave, WA 5-2670 
valandos pagal smiterim* Jei neat- 

atliepia. skambinti Mi 3-0001.

EBIN

ŪR. NINA KRAUCa - 
KRIAUCEUONAITE

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6U» So. KfiDJUE AVĖ.

JAV LB Ohio Apygardos Rin
kimą Komisija praneša, kad š. 
m. gegužės mėn. 19—20 d. d. 
rinkimams į LB VII Tarybą ir 
IV PLB Seimą yra pasiūlyti se
kantys kandidatai:

l TARYBĄ
Akelaitis Vincas (Cleveland), 
Bieliauskas Vytautas (Colum

bus, O.), -
Damušis Adolfas (Detroit), 
Daugėla Jonas (Cleveland), 
Karalius Pranas (Cleveland), 
Klimas Antanas (Roch., NY), 
Kudukis Reimondas (Clev.), 
Kutkus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleveland), 
Lenkauskas Edmundas (Cleve

land),
Matas Steponas (Cleveland), 
Mikonis Juozas (Cleveland), 
Mikulskis Alfonsas (Cleveland), 
Mitalas Paulius (Cleveland), 
Pautienis Algimantas (Cleve

land),
Pauža Vladas (Detroit), 
Razgaitis Pranas (Cleveland), 
Rugienius Algis (Detroit), 
Selenis Robertas (Detroit), 
Selenis Vladas (Detroit), 
Smalinskaitė Aida (Detroit), 
Stankus Viktoras (Cleveland), 
Šilbajoris Rimvydas (Colum

bus, O,),
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh).

Bieliauskas Vytautas (Celum- 
* bus, O.),

Gyvas Vladas (Cleveland), 
Damušis Adolfas (Detroit), 
Daugėla Jonas (Cleveland), 
Jokubaitienė Ona (Cleveland), 
Kehlys Kęstutis (Detroit), 
Klimas Antanas (Rochester,

Kudukis Reimondas (Cleve
land),

Kutkus Vytautas (Detroit), 
Laikūnas Aleksas (Cleveland),- 
Lenkauskas Edmundas (Cleve

land),
Matas Steponas (Cleveland), 
Mikonis Juozas (Cleveland), 
Mikulskis Alfonsas (Cleveland), 
Mitalas Paulius (Cleveland), 
Pautienius Algirdas (Cleveland), 
Razgaitis Pranas (Cleveland), 
Rugienius Algis (Detroit), 
Šilbajoris Rimvydas (Colum

bus, O.),
Urbonas Jonas (Detroit), 
Yucius Vytautas (Pittsburgh), 
Zaparackas Algis (Detroit).

Į Tarybą galima balsuoti tik

10 kandidatų.
. Rinkimams Ohio Apygardai 

priklauso penkios LB Apylin
kės: Clevelando, Columbus, Det
roito, Pittsburgho, Rochesterio 
ir Buffalo.

Balsavimo būstinę, laiką ir kt. 
skelbia Apylinkių Rinkimų Ko
misijos.

471-0225.
Valandos pagal susitarimą.

Ofise t*L: HE ^1818 artM RE 7-9700 
Rezidencijos: PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmadieniais, antradie- 
' niais. ketvirtadieniais ir 

dieniai* nuo 3 iki 7 vaL 
Šeštadieniais nuo 9 iki 
ryto tik susitarus. 
Trečiadieniais uždaryta.

CRAD1NSKAS
GRUNDIG

AM-FM Radijas, Magnetofonas

Atid. 9—6; pirm, ir ketv. 12—9. 
Treč. ir sekm. uždaryta. 

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998

penkta- 
popiet 
11 vaL

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2616 W. Hot St. — Tol. 737-5149

Tikrina a*“- Pritaiko akinius ir 
“contact lenses”.

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

VaL: antrad. nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtad. nuo 5—7 vai. vak.

Ofiso telef-: 778-2880
Naujas rex. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tol,: 925-8296

Valandoj: 2—8 vaL vak. Penktadienį 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

uždaryta.
Re*, tai-: WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tek PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad., trečiad. 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak šeštadie
niai* 2-4 vaL po pietų ir kitu laiku

V. Tvnxnenis, M. D., S. C
CHIRURGAS

2454 WEST 71st STREET
Ofise telef.: HEmlock 4-2123

RmM. telef.: Gitam 86195
Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telef. HE 4-2123. 
Jei neatsiliepia, tai telef Gi 8-6195

P. ŠILEIKIS, 0. P.
QRTHQPEDA5-PROTEZISTAS
Aparatai - Protezai. Med. Ban
dažai. Speciali pagalba kojoms 
(Arab Supports) ir t L

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandom 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninė* 
kapams gėlė* 

ROY R. PETRO (PWTRAMENTAS) 
5525 So. Hartem Avė. — 586-1228

GUŽAUSKŲ 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 

BEVERLY HILLS GeLINYČIA 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
R.ŠE RĖ*N AS 

2047 W. 67th Pt. WAibrook 5-8063

MOVING 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 West 34 Place 
Tel: FRontiar 6-1882 

nu ■Mi——

SOPHIE BARČUS
RADIJO 5EIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 11—12 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek- 
madieaj auo 8:30 iki 8:30 vai. i 
ryto.

Totef.s Himteck 4-2413

7199 te. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60829

A. Gureckui 
algos nemoka

Naujienos, komentuodamos 
p. Algimanto P. Gurecko pa
skaitą bostoniečiams apie “ry
šininko prie JAV užsienio rei
kalų ministerijos” darbą, pa
stebėjo, kad tokios ministeri
jos Washingtone tikrai nėra ir 
JAV vadovybė be reikalo jam 
du metus mokėjusi algą. Da
bar aiškėja, kad JAV bendruo
menės vadovybė ne tik p. Gu
reckui, be f .i rkitiems ryšinin
kams, kad ir prie nesamos mi
nisterijos, algų nemoka. Tuo 
reikalu gavome pačios JAV LB 
vadovybės raštą, kurį noriai 
skelbiame:

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės

Centro Valdyba

1973 m. balandžio m. 23 d.
“Naujienų” Redakcijai

1739 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 60608 
Gerbiamas p. Redaktoriau,

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdybos esu įgaliotas 
Jums pranešti, kad JAV LB 
Krašto Valdyba savo esamiems 
ir būsimiems ryšininkams al
gų nemoka ir niekad nėra mo
kėjusi. Tad š. m. kovo mėne
sio 13 d. “Naujienų” vedama
jame straipsnyje esąs teigimas, 
kad Krašto Valdyba mokanti 
algą jos ryšininkui prie Valsty
bės Departamento p. Algiman
tui P. Gureckui, neatitinka 
tikrovei.

Malonėkite aukščiau pami
nėtą prasilenkimą su tiesa ati
taisyti Jūsų redaguojamo dien
raščio skiltyse.

Su pagarba
Algimantas S. Gečys 

Vicepirmininkas 
Visuomeniniams Reikalams

liaBIBlIRBIBKNBBBIBIIBBRBIIBIIIIIIBIBBIR*

KNYGOS ANGLU KALBA
A VU1T TO SOVIET OCCUPIED LTTHV ASIA. 

puotoje Lietuvoje apsilankius. 101 psi Kaina 51.00.

J. JaamirMt, A KISS iM THS DARK. Pikantiškų ir intymių nuo tyku, 
Aprašymai. paimti iš gyvenimo. Lengvas stilių*, gyva kalba, gražiai Išteiau 
150 psl. Kama 52.50.

Kristijoną* Donoloitis, THE SEASONS. Klasines poemos ‘Metai" poeu 
Medo Rastenio vertimas. Gražus leidiny*. 127 psl. Kaina 88.00.

Dr. Juozo* B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT. Istoriniai DLR %, 
tauto bruožai, paliečiant to laiko Lietuvos valstybė* ir jos kaimynų istoriją 
211 psl Kama 53.06. Kietais viršeliais 84 00.

Dauguma šių knygų yra tinkamos dovanos įvairiomis progomis Jas n 
kitas knygas galima įsigyti atsilankius į Naujienas arba atsiuntus čeki a> 
ainiu n? perlaidą.

‘ NAUJIENOS
1739 South Halsted Street, Clueage. IIL 

BaBBIBBIIIBIIIBBIBIIBBBUBBBIIIBBIBBIBBI

fTs CHICAGOS I?! 
I APYLINKIŲ 
■a — tai

♦
Ir plėšikai vartoja 

moderniškus metodus
Chicago* policija suėmė 

“modernių” plėšikų gaują ir 
rado milijono vertės vogtų daik
tų sandėlį apartmente 448 N. 
Racine Ave. Suimti Michael 
Karalis, Frank De Rosa, Joseph 
Nardela ir Lawrence Sylvester, 
kurio apartmente vogtos pre
kės buvo laikomos. Dar du tai 
gaujai priklausą nariai tebeieš
komi.

Ši plėšikų gauja veikusi pasi
naudodama moderniausiais me 
todais, savo automobiliuose 
įsitaisę radijo priimtuvus, ku
riais nuklausydavo policijos 
per radiją siuntinėjamus pra
nešimus. Plėšikavimo metu jie 
susikalbėdavo per “waukie — 
talkie”. Policija dar rado sąra
šą 500 žmonių, kuriuos plėšikai 
buvo numatę apiplėšti ateityje.

dviračiai*- Pa*i*aluu*ių už dvi
račiu* kohfmmanų esą apie 
trys tuzinai. Jei bent 2 ar 3 nuo
šimčiai gyventojų vietoje kur 
reikia ir nereikia vartoję auto
mobilius pradėtų vartoti dvira
čius, tai esą gazolino šią vasa
rą nepritrūktų.

“Reikalas yra dviračius pri
imti kaip naudingas transpor- 
tacijos priemones. Važiuoda
mi dviračiais jūs galite nuga
lėti energijos krizę, apsaugoti 
aplinkos švarą ir tuo pačiu me
tu turėti sau malonumą”, pa
sakė kongresmanai Pęter Pey
ser (R. N. Y. ir Edward Koch 
(D. N. Y.).

NEŽINOJO ESĄS NEKALTAS
Advokataws, sėkmingai teis

me apgynę* savo klijentą dėsto:
— Na, pone, matai, byla lai

mėjau.
Klijenta*; — Taigi. Jei būčiau 

žinojęs, kąd esu nekaltas, ne
būčiau samdęs advokatą.

ŠVENTO BASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI,
KIEKVIENA DIENA BŪTINI SCIONIUI

Kieta* Migi* privalu pilno amžiau* eaantiom*, tiama kurio par la
vinimą išpratintu* turi pajautimu* atskyrimui garo ir pikto. Ebr. 5:14.

Kurie tikrai tiki Dievui, tikės ir ja žodžiui; o jie turi būti gerai susi
pažinę su pirmais moksle principais; jie privalo turėti jau pastatytus cha- 
rakteriaus namus iš aukso, sidabro ir iš brangių akmenų, ir privalo vesti 
toliau tą darbą. Jeigu jie pasiliks ištikimais Dievui jie galės atskirti gerą 
nuo pikto ir tiesą nuo klaidos. Privalome žinoti ką tikime ir kodėl tikime, 
o toliau turime būti drąsūs ir be baimė* apsakyti tiesą; nes “jei triūbą 
neišmanomą balsą išduotų, kasgi ant kovo* taisytųsi?”

Kristus paankė, kad ji* įsteigs bažnyčią. Bažnyčių yra daug, bet ne 
kiekvienam aišku, kuri yra tikroji. Krikščioniui reikalinga tikroji Kris
taus bažnyčia. Į visus šiuos svarbius klausimu* rasite atsakymus nedidelėje 
knygutėje, kuri vadinasi “Tikroji bažnyčia”. Ją nemokamai gausite, jei 
parašykite tokiu adresu: F. Zavist, 3715 W. 66th Stw Chicago, Illinois 60629

BV. RAŠTO TYRINBTOJAI
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Arsenikas vištų kepenyse
Valdžios pravesti tyrimai pa

rodė, kad viename iš kiekvie
nų kepimui ar virimui parduo
damų viščiukų kepenyse rasta 
organinio arseniko daugiau ne
gu legaliai yra leista. Praeitų 
mėnesių bėgyje patikrinus 902 
viščiukus, 48 viščiukuose ras-, 
ta arseniko bet tik kepenyse. 
Patikrinus 59 skerdimui skirtų 
kiaulių, jokio arseniko neras
ta.

Augintojai organinį arseniką 
vartoja tikslu pagreitinti gy
vulių augimą Aiškinama, kad 
organinis arsenikas, naudoja
mas vieno prieš milijoną pro
porcijoje, žmonėms nesąs kenks 
mingas.

•

Taupykite gazoliną 
važiuokite dviračiais

Keli JAV kongresmanai pa
reiškė, kad kuro krizės išveng
ti ir gazolinui sutaupyti ameri
kiečiai turi pradėti naudoti*

SUSIRINKIMŲ

PRANEŠIMAI

— JoniMdriSiy Labdarybės ir Kultū
ras klub* eilinis siMwriakiwuw įvyks 
antradienį, gegužio 1 d. Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Pradžia 8 v. 
vak. Nariai ir narė* prašomi gausiai 
dalyvauti, nes turėsime svarbių rei
kalų aptarti ir pranešimams išklausyti. 
Taipgi bus pagerbtos visos motinos. 
Svečiai, norintieji įsirašyti į klubą, 
prašomi atsilankyti i susirinkimą. Po 
susirinkimo bus vaišės. A. K.

— Eržvilko Draugiško Klubo eili
nis susirinkimas įvyks gegužio 2 d. 
Hollywood salėje, 2417 W. 43rd St 
Pradžia 8 vai. vak. Nariai prašomi 
gausiai dalyvąuti. nes yra daug svar
bių reikalų aptarti taipgi prašomi 
užsimokėti 1973 m. duokles. Po su
sirinkimo bus vaišės.

E. M. McNomoe

— Brighton Parito Lietuvi y Motery 
klubo eilinis susirinkimas įvyks ge
gužio 3 d. 8 vai. vak. Hollywood sa
lėje, 2417 W- 43rd SL Narė* prašo
mos gausiai dalyvauti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Po susirin
kimo bus vaišės.

E. M. Mc.Name*

— S.-L, A. 134 Matora kuopos susi
rinkimas įvyks gegužio 4 d. Hally- 
wood salėje, 2417 W. 43rd St Kvie
čiamos narėę.. atsilankyti i susirinki
mą, nes reikės daugėti svarbių daly
kų aptarti, ypač apie kuopos pikniką, 
kuris įvyks birželio 20 d. Bruzgulie- 
nės sode. Pradžia 6:30 vai. vak. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Ha tik, nut. rašt.

BRIGITA PALASKY (PAULAUSKAS)
Pagal tėvus Margelis

Gyv. 5Q46 So. Kolin Avė.
Mirė 1973 m. balandžio 30 d., 7:30 vaL ryte, sulaukusi senatvės. 

Gimusi Lietuvoje, Ramauskų kaime, Žagarės vai.
Amerikoje išgyveno 80 metų.
Paliko nuliūdę: sūnus Elmer Palase, jo žmona Helen, duktė Fran

ces Pauldon, jos vyras John, anūkė Jęan Palase ir kiti giminės, drau
gai bei pažįstami.

Velionė buvo žmona mirusio Frank.
Priklausė žagariečių klubui.
Antradienį, 0:00 vai. vak. kūnas bus pašarvotas Eudeikio kaply- 

čioje, 4330- So. California Ave.
Ketvirtadienį, gegužio 3 dieną 10:00 vai. ryto bus lydima iš ko

plyčios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi" a. a. Brigite Palasky giminės, draugai ir pažįstami nuošir

džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, duktė, anūkė, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Dovydas P. Gaidas ir Geraldas F. Daimid. 
Telef. 523-0440.

ANTON X LAZAUSKAS
Gyv. 48th and Luna Avė.

Mirė 1973 m. balandžio mėn. 29 dieną, 10:40 vaL vak., sulaukęs 
75 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Paliko nuliūdę: žmona Mary, pagal tėvus Kirkiškis. sūnus Ray
mond. jo žmona Juanita. 1 anūkas, 2 proanūkės, švosenai, švogerkos. 
dukterėčios, sūnėnai ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

- Antradienį. 6:00 vaL vak. kūnas bu* pašarvotas Richard koply
čioje. 5749 Archer Aven prie Lorel Avė,

Ketvirtadienį, gegužio 3 dieną, 9:00 v*l. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Our Lady of Snows parapijos bažnyčią, • po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Sv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Viri a. a Anton J. Lazauskro giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai k veriami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nbliūdę lieka:

žmona, avouą, giminėt.

Lricįotuvių Direktoriai Richard ir Wanda Grochowski. Tele! 
767-lteū.

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TUVIŲ DIREKTORIAI:

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

Tel: YArda 7-1741 ■ 1742

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

MODEKIM1SKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicago*
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YArds 7-3491

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, IU. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITLANICA AVE. TeL: YArds Z-l 138-1139

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palos HiUs, Ill. 974-4410

P. 1 RIDIKAS
3354 So. HASTED STREET Phone: YArds 7-1911

GARSINKITĖS NAUJIENOSE
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Metrašti “Tėvynės Žiedai" atskleidus

REAL ESTATE

6455 So. Kedzie Ave,

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

NAMŲ VALDYMAS — NOTARIATAS — VERTIMAI 
RIŠU RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA ]

HELP WANTED — MALS 
Darbininkų Raikia

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
NEW BRITAIN — 

SET AND OPERATE 
50-hour week. Days only. 

Hospitalization, year-end bonus profit 
sharing.

R. F. MAU CO.
7140 No. LAWNDALE 
LINCOLNWOOD. ILL. 

673-4292

PO

PETRAS KAZANAUSKAS. Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, III Virginia

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAJS

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į
intelektualų yra 
ir puoselėjama

Chicagos prisiglaudęs Cicero 
miestas, liet kokszgražus lietu
viškas gyvenimas čia vyksta. 
Pirmiausia į akis krenta nuo
traukos. Jų čia randame apie 
210. Tai yra vaizdingasis mo
kyklos, o kartu lyg ir viso Ci
cero lietuviškos kultūrinės veik 

Lituanistinė los darbininkų veidas, čia ma
stome, kad Cicero Aukštesnioji 

la jau mini penkiolika metų sa- Lituanistinė mokykla bene vi
vo gražaus darbo sukaktį Tai 
jiroga išleistas moksleivių 
metraštis “Tėvynės Žiedai”. 
Metraštis paskirtas vienam iš 
mokyklos steigėjų, a. a. moky
tojui dr. Zeuoni Ašokliui.

Metraštį redagavo: Alvida 
Baukutė, Rita Bartkutė, Petras 
Kisielius, Jonas Kuprys, Dai
va Markelytė, Daina Navickai
tė, Felicija Radvilaitė, Daina 
Skruodytė, Milda Vaitkevičiū
tė, Ramunė Varekojytė ir Ar
vydas žygas. Metraščio globė
jas ir bene vyriausias redakto
rius mokytojas Pranas Zails
kas, o talkininkė mokytoja dr. 
Bronė Motušienė. Pirmoje met
raščio dalyje pavaizduotas 
mokyklos nueitas kelias, o 
antroje mokinių kūrybiniai 
darbeliai.

Pavarčius “Tėvynės žiedai” 
metraštį ir širdis žiedais pražys
ta. Rodos toks nuošalus, prie

Cicecro lietuvių veikla nuo
lat atsispindi mūsų spaudoje 
savo darbais. Jie len turi savo 
parapijų, Taupymo skolinimo 
bendrovę, daug įvairių krau
tuvių ir keletą draugijų. Tame 
visame institucijų vainike be
ne gražiausias žiedas yra Cice
ro Aukštesnioji 1 
mokykla. ŠĮ pa vasarį mokyk-;

sų lietuvių 
globojama 
kaip labai mylimas savos šei
mos vaikas. Mokyklos steigėjų, 
globėjų ir auklėtojų tarpe ma
tome beveik visus iškiliuosius 
Cicero lietuvius. Kai kurie jų 
jau palikę šios žemės rūpes
čius, kaip: prel. I. Albavičius, 
rašytojas B. Babrauskas, dr. Z. 
Ašoklis. Matome ir dabartinius 
lietuviškus veikėjus: šv. An
tano parapijos kleboną kun. 
Joną Stankevičių, kun. dr. An
taną Jušką, kun. prof. Pijų 
Dambrauską, kun. Petrą Pat- 
labą, visuomenininką Kazį 
Deveiki, d r. F. Kauną, dr. P. 
Kisielių, finansininką J. Gri- 
bauską, visuomenininką J. 
Kimbarką ir kitus. Verta atski
rai paminėti šios mokyklos 
puoselėtojų Zailskų šeimą. Ir 
šio metraščio globėjas yra mo
kytojas Pranas Zailskas.

COOKS AND CHEFS
We are presently interviewing for the 
following positions. English speaking 

apply only.
ROOM CHEF'S 

HEAD SWING COOKS 
SWLNG COOKS 

COOKS HELPERS 
POT WASHERS

If you have a good work record and 
experience in any of the above areas 
you may apply to the Personnel 

Office of the 
CONRAD HILTON HOTEL 

725 So. WABASH
An Equal .Opportunity Employer ■

Prof. Vaclovo Biržiškos

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 puslapiai 
Abu tomai minkštuose viršeliuos* parduodami už $4.00, o kietuos* 

viršeliuos* už $6.00.
Abi knygas gausit*, jei pinigus pasiųsiu tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street Chicago, Illinois 60608

NAUJIENŲ VAJAUS PROGA
Vajaus komisija dėkoja visiems rėmėjams už aukas ir kitokią para

mą, taip pat už atsiliepimus laiškais ir pareiškimais, kurie rado teigiamą at
garsi visų lietuvių protuose bei širdyse pačioje vajaus pradžioje.

Antrajame vajaus laikotarpyje norime ir prašome atkreipti dėmesį 
ne tik Į reikiamą paramą aukomis, bet ir kiekvienam laikraščiui brangiau
sią dovaną — naują prenumeratorių, kad nuolat didėjant jų skaičiui būtų 
ilgam užtikrinta egzistencija nekeliant kainos. Naujienos savo tikslia in
formacija ir laikysena, remdamos visas lietuviu demokratines instituciją 
įr bendruosius bei visiems naudingus darbus, užsitarnavo visų lietuvi! 
pėmesio ir paramos. Reikia, kad tas dėmesys ir parama taptų konkreti 
Todėl kviečiame visus skaitytojus imtis iniciatyvos platinti ‘ Naujienas 
besistengiant surasti bent po vieną naują skaitytoją. Visi lietuviai yri 
kviečiami užsisakyti Naujienas. Jos yra visiems įdomios, naudingos, rei
kalingos, ir net būtinos.

Chicago!*, priemiesčiuos* ir Kanadoje Naujienos metams __ $22.00,
pusei meta — $12.00, trims mėnesiams — $7.00, vienam mėnesiui — $3.00. 
Kitose JAV vietose metams — $20.00, pusei metų — $11.00, vienam mėne
siui — $3.00. Užsieniuose — $23.00 metams.

Prašome naudoti žemiau esančią atkarpą.

NAUJIENOS
1739 So. HALSTED ST.

CHICAGO, IL 60608

Siunčiu_________  dol.
□ Prašau siųsti Naujienas per mane užsisakiusiam naujam skaitytojui.
□ Užsakau Naujienas savo ............ .............—____________ kaip dovaną

-------------------- proga.
Sumoku savo prenumeratą mėnesiu anksčiau, kad jums nereikėtu 
siųsti raginimo.
Vajaus proga prašau siųsti Naujienas vieną savaitę, kad su jomis su 
susipažintų.

PAVARDĖ

Škotijos jaunimas kasmet suvažiuoja į šokių varžybas, kurios vyksta 
Antagonist mieste.

SHEET METAL AND 
WELDING 

Experience preferred. 
Accurate Electronics Co. 

2005 So. Blue Island 
666-5600

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

Dr. Bronė Motušienė metraš
tyje duoda šios mokyklos trum 
pą, bet kruopščiai paruoštą 15 
metų istorinę apžvalgą. Dr. Z. 
Ašoklis rašo apie mokyklos 15 
metų sukaktį. Tarp kitko jis 
rašo, kad Cicero Aukštesnioji 
Lituanistinė mokykla yra lyg 
jūros švyturys, tamsią ir aud
ringą naktį, rodantis kelią į 
lietuviškų šviesų uostą...

Mokykla jau išleido 13 abi
turientų laidų. Mokyklą jau 
baigė 108 lietuvaitės ir jauni 
lietuviai. Įdėtas atskirom lai
dom sąrašas ir pavienės ar gru
pinės abiturientų nuotraukos. 
Gausu nuotraukų ir iš visos mo 
kyklos veiklos. O be darbo 
klasėse, mokykla dalyvavo ir 
kitose lietuviško gyvenimo ap
raiškose. Juos matome minė
jimuose, šventėse, iškylose, de
monstracijose, rinkliavose ir 
visur, kur buvo reikalinga jau
nųjų jėgų talka.

Per visą laiką mokykloje dir
bo 43 mokytojai. Metraštyje 
randame jų sąrašą ir daugu
mos nuotraukas.Vieni iš jų yra 
vyresni, prityrę pedagogai, o 
kiti jauni, net buvę šios mo
kyklos mokiniai. Ilgiausiai, 11 
metų mokykloje yra dirbęs dr. 
Zenonas Ašoklis. Po 9 metus — 
kun. dr. Antanas Juška ir kun. 
Petras Patlaba. Po 8 metus — 
Benys Babrauskas, Česlovas 
Grincevičius ir Pranas Razmi
nas. Kiti po 7, 6, 5 ir mažiau. 
Didelę ir nuoširdžią paramą 
mokykla turi šv. Antano para
pijos klebono kun. Jono Stan
kevičiaus. Jis ir apšildytas bei 
apšviestas patalpas mokyklai 
duoda be atlyginimo.

Tiesioginiai mokyklos glo-

LINOTYPE - COMPOSITOR 
NW Side. Open trade Plant 
needs men for Linotype and 

Composing. Night shift. 
Fringe benefits.

Call BILL KWASF 267-8100

MŪRINIS 3 BUTAI
— 2 po 6 ir vienas 4 kambarių. Cen- ( ,, 
tralinis šildymas. 30 pėdų sklypas, i 
2 auto garažas. Dideli butai. Mo
dernūs įrengimai. Geriausioj Brigh

ton Parko vietoje. 
$36,500.

ŠIMAITIS REALTY
W. 63rd ST. (prie Sacramento) 

Tel. 436-7878
2951

BUTŲ NUAMAVIMAS. ĮVAIRŪS 
DRAUDIMAI. NAMŲ IR NEKILNO- 

TURTO PIRKIMAS - PAR- 
PARDAVIMAS.

BALYS BUDRAITIS

BUD’S REAL ESTATE 
4369 ARCHER AVE., CHICAGO 

TEL. — 254-5554

FACTORY HELP — CHEMICAL 
Northwest suburban chemical firm 

needs semi - skilled workers. 
L. B. ALLEN CO.

9329 BERNICE 
SCHILLER PARK, ILL.

J. MAINS 
678-3097

PAVASARIS ATEINA
7 KAMBARIŲ GRAŽUS švarus na

mas. 5 kmb. apačioj ir 2 viršuj, 2 vo
nios, įrengtas sausas beismontas, nau-

YEARLY INCOME
i $30,600.
Thl? 1.9, aP?rtment building will pay jas gazu šildymas, aliuminijaus lan- 

itself off m 10 vears. Come to - - - - - -
2505 WEST 61 st ST.
Big bargain. Will trade.

See owner.

bėjas yra Tėvų komitetas. Ci
cero sąraše jau yra buvę 16 ko
mitetų. Jų darbas nors ir ma
žai pastebimas, bet yra didelis, 
o gal net ir lemiamas mokyklos 
gyvenimui. Leidinyje randa
me ir daug mokyklai sveikini-, 
mų su gražiais linkėjimais. 

Mokykla yra išleidusi 12 nu
merių laikraštėlio “Žiburėlis”, 
o penkmečiui paminėti yra iš
leidusi metraštį “Atžala”. Taip 
pat turi knygynėlį su nemažai i 
vertingų knvgų ir pilną lietu
višką enciklopediją. I HELP WANTED - FINALE

Antroji “Tėvynės žiedų” da-1______ Darbjni^ R*ikia .. ..
lis paskirta jauniesiems šios' SECRETARY
mokyklos plunksnos bandv- Rapidly growing sales dept, seeking 

t; :__________________«r»: secretary with min. 1 yr. gen. officemams. Ji ir pavadinta. Pir- exp Typing, shorthand or dictaphone 
miesiems pumpurėliams besis- req. Job includes variety of interes- 

tin§ duties. Exc. starting sal. Free kleiaziant . čia randame 40 giue q-oss q. Bjue shield and Pen- 
autorių ir malonu juos pasvei-Į 
kinti. Būtų malonu, kad visi i 
tie pumpurėliai išsiskleistų į 
didelius, puošnius, pilnavidu- 
rius žiedus. Tikėsimės ir lauk
sime. Jau ir dabar per kai ku
rių rašinėlius prasiveržia aiš
kūs plunksnos talentai. Dau
gumos turinyje Ir nuotaikose 
aiškiai jaučiama mokyklos įta-=į 
ka, sava, lietuviška. Be aplin-i 
kos ir pramoginių temų, yra ir 
mus visus jaudinančiais klau
simais rašinėlių, kaip: Simo 
Kudirkos, Simokaičių, Kalan
tos, Bražinskų ir kitais. Ši leidi
nio dalis daugumoj papuošta 
pačių mokinių piešiniais.

Leidinio viršelis 
cijos abiturientės 
Baukyfės. Cicero 
sios Lituanistinės
leidinys. Spausdinta M. Mor
kūno spaustuvėje. 168 pusla
piai.

Tenka pažvmėti, kad kiek
vienam besidominčiam mūsų 
jaunimo lituanistiniu švietimUr 
šį leidinį bus malonu paimti į 
rankas. P. Venclova i

sion program.
Call Jim Pollard 243-6900 

COMMERCIAL CAM DIVISION 
An Equal Opportunity Employer

SECRETARY - RECEPTIONIST 
Interesting position. Good typing skill 
and phone experience necessary. Hos
pitalization and other benefits. Salary 
commensurate with duties. Pleasant 

working conditions.
Japan Auto Parts Industries. Assn. 

Call Mr. Oshikawa or Mrs. Berkman 
346-1961

GAL FRIDAY
To do light typing and who likes to 
work with figures. Small congenial 
office in new building. Convenient 
to Lake Street L and C & W down
town station. Free hospitalization 
and life insurance. Liberal vacation 

policy.
641-0884

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

ir iliustra- 
Ramintos 

Aukštesnio- 
mokyklos

DEPENDABLE WOMAN 
WANTED

Four days per week, steady. Near 
North Chicago. One school age child. 
General housework. Light cooking. 

Good wages. For right person. 
Some English necessary.

664-0665

□

IR VARDAS

ADRESAS

PAVARDĖ IR VARDAS

ADRESAS

Parašas

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metų patyrimas.

2022 W. 69 ST., CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

SIUNTINIAI I LIETUVĄ 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2501 W. 69th St., Chicago, III. 60629. _ Tai. WA 5-2737 
3333 So. Halstad St., Chicago, III. 60608. — Tai. 2543320 

Įvairių prekių pasirinkimas: motociklai, šaldytuvai automobiliai
maistas, doleriniai Cartifikatai.

k

Buono* Aire* Belgreno gatvėje praei
viai susidomėję sekė tolofony ben
drovė* darbininkę, kuris nuotraukos 
viršuje keliasi dviejų colių storumo 

lynu j kitę gatvės pusę.
NAUJIENOS, CHICAGO G, ILL — TUESDAY, MAY 1, 1072

POWER SEWING 
MACHINE OPERATORS 

EXPERIENCED
11 u; Good pay. Steady. Air conditioned 

plant. Good fringe benefits. 
WHEELER CO.

224 WEST HURON ST. 
SU 7-1156

HOUSE KEEPER
i own room bath, new 

modern ranch home. No stairs. 
No babys. Salary open.

Winnetka.
446-6646

— Miško Saugomų distnktas 
kviečia Cook apskr. gyvento-, 
jus naudotis pavasario ir vasa
ros meto gamtos malonumais 
63.000 akrų miškuose, pievose L. Savickaitė yra veikli Jaunųjų 
ir paežerėse. Daugelyje miško verslininkų organizacijoje, 
saugonių yra pastatyti stalai ir 
kiti įrengimai gyventojų pato
gumams. 16-tos metinės baida
rių lenktynės Des Plaines upe 
bus gegužės 20 d. 8 vai. ryto. 
Startuojama prie Oak Spring 
Rd., netoli Libertyville mieste
lio. Gyventojai yra prašomi 
saugoti nuo taršos savo aplinką 
ir miško saugones.

gai, garažas. Greit galima užimti, arti 
mūsų ofiso. $19,500.

8 KAMBARIŲ architekto moderni 
' mūro rezidencija. 60’ lotas. Mūro ga
ražas. Gage Parke. $33,500.

2 BUTŲ PUIKUS MORAS. Arti 
mūsų ofiso. Gazu šildymas. Daug 
priedų. $30,000.

1% AUKŠTO MORAS. 2 butai — 
5% ir 4% kambarių. Karpetai Alum, 
langai. Moderni virtuvė. Gazo šildy
mas. Garažas. $18,800.

10 BUTU 2 aukštų mūras. Arti 
!Kedžie ir Parko. Apie $15.000 paja
mų. Galima gauti už $70,000.

PRIES DEŠIMT metų, prieš Mar- 

pajamų namas, 5 ir 3 kamb. butai, 
karpetai, naujas garažas. Daug prie
dų — $31.500.

6 KAMBARIU modernus medinis. 
Naujas gazo šildymas. Arti Margučio 
radijo. $15.800.

MODERNUS 6 KAMBARIŲ 14 nfctų 
mūras. Cent.°oro vėsinimas. Įrengtas 
beismontas,-baras. 1% vonios. 40* lo* 
ta.s Garažas. $24.000.

PLATUS VERTINGAS LOTAS Mar
quette Parke. Kaina $9,900

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

KAY’S PLACE 
IR PIKNIKU VIETA

(buv. Liepos), 8236 Kean Ave., Willow 
Springs. III., siūlo nuomoti piknikams 
vieta: Memorial Day — gegužės 28 d. 
ir Liepos 4 d., taip pat sekmadieniais 
— birželio 10. liepos 1 — 8 — 15 — 22 
ir rugpiūčio 12-19. Taip pat yra dar ' ’luksuš
neisnuomota bet kūnam šeštadieniui.! - - -.....................

Kaina 60 dol.
Reikia inešti 20 dol. rankpinigių. 

TeL 839-9584

WANTED TO RFNT 
Ieško buty

B 
ta 
4 k

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

iŠvat'fLAi

tos, 
gas 

Sinti

VYRESNIO AMŽIAUS PORAI išnuo
mojamas geras 4 kambarių butas su 

vonia. Telefonuoti MO 6-4131.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba ir Remontas

M. A. š I M K IT S
Real Estate, Notary Publie 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood. TeL 254-7450
Beto daromi ir liudijami vertimai 
pildomi pilietybės pareiškimai ir 

kitokį blankai

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO 

Telef. 434-4660

A. * L. INSURANCE 8 REALTY

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu mieste ir užmiesty naujus ir 
oerstatau senus visų rūšių namo ap
šildymo pečius, air-conditioning. van
dens boilerius ir stogų rinas (gutters). 
Dirbu greit, sąžiningai ir garantuotai 

DOMAS ŽUKAUSKAS
4444 So. WESTERN AVE.

Chicago, m. 60609. Tel: VI 7-3447

DĖL AUKŠTOS KOKYBĖS KAINOS 
IR SĄŽININGUMO NAMŲ REMONTO 

DARBUOSE
Stogų dengimas. Vandens nutekėjimo 
vamzdžiai. Tuckpointing — mūro su
tvirtinimas ir valymas. Mūrininko, 
staliaus, cemento ir dažytojo darbai. 
Veltui įkainavimas. Skambinkite dabar.

AL BELEAKUS. TeL 238-8856

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer An

Chicago, IIL 60632. TeL YA 7*5900

hoMf insurance
Call: Frank Zapolis
320814 W. Mth St.

GA 44654

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
(Currency Exchange ištaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas ir Taisymas 

2646 WEST «9tb STREET 
TeL: RRpuMlc 7*1941

pakartotinai parėmė Naujienas, 
atsiųsdamas vajui 10 dol. Va
jaus komisija vįgiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkoja.

— Ona Laurinius, gyv. Brigh 
ton Parko apylinkėje, praeitą 
antradienį laukiant autobuso

CALIFORNIA SUPBR SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tvn*-vp* (r t. t.
4824 So. CALIFORNIA AVR.

CHICAGO, ILL TEL. VI 7-931

— Paul Gaška tarnauja Chi
cagos miesto valdybos Skundų 
departamente. Paskutiniu me
tu jis važinėja po Chicagos apy
linkes miesto mero specialiu 
pavedimu — sueiti į kontaktą su 
vietos gyventojais ir priimti jų 
skundus bei nuomones įvairiais 

.miesto tvarkymo bei pagerini- 
I mi reikalais. Gautiems nusi-

— Metinė Muziejinių Senienų skundimams jis duoda eigą ata- 
bei puošmenų ir dekoratyvinių tinkamose miesto įstaigose.
daiktų paroda bus Ford City j 
prekybos centre gegužės 4—6 d. 
Dalyvaus senienų rinkėjai ir jų 
prekybininkai iš 6 vid. vakarų 
valstijų.

— Dana Ba katytė, Laura 
Kriaučiūnaitė, Linda Savickaitė 
ir David, taip pat Michelle Shu- 
minas laimėjo Chicago Lawn j 
Prekybos Kūmų konkurso pre
mijas už meniškus rankdarbius, nės veikėjas iš Cleveland, Ohio, sistengė plėšikus sulaikyti.

— B runo Klemka iš Oak
'' Lawn apylinkės lankydamasis apie 10 vai. vak. prie Western 

Naujienose įteikė vajui 4 dol
— Stailey Dargužis, gyvenęs

A. 8. AUTO RBUILMRS
čia automobiliai išlyginami ir nuda-lx# v c* 1 • v <1 1 IV v v Volvl 11 | ivuivvi ■ ■ • ■

,ir 12 gatvės, pro šalį eidami du
jauni juodukai griebė iš rankos , nos nebrangios.
rankinuką ir perbėgę aikštę į ( W. 63rd $tr**t, CMcag*, III.
kitą gatvės pusę sėdo j mašiną' T,L “ 7743883

ir nuvažiavo. Rankinuke buvo 
apie 30 dol. Tuo metu prava
žiavo bent keli automobiliai,

— Dr. K. Pantienis, visuome- bet nei vienas nesustojo ir ne-

jęs Lithuanian viešbuti, dažnai 
aplanko Naujienas. Jis įteikė 
Naujienų vajui 10 dol. ■NAUJIENOS* KIEKVIENO 

LIETUVIO
I DRAUGAS IR BIČIULIS




