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automobiliu

zoliucijos atšaukimas žymiai ne 
pakeistų padėties. Vis tik, to
kie valstybės departamento pa
reiškimai rodą Amerikos para- i abejonę ar Amerika kada nors 
mos Tautinei Kinijai mažinimą ’ statys kanalą per Nikaragvos 
ir gali padrąsinti Pekino režimą, tėritoriją.

Tautinės Kinijos valdžia ypač 
nervuojasi dėl to, kad Amerika 
nepasitaria su ja, darydama 
abiem pusėm lygiai svarbius nu
tarimus. Amerika yra sutarti
mi pasižadėjusi ginti Taiwaną 
ir Peskadorų salas nuo komunis
tinės Kinijos, todėl kongreso re-

automobiliuose 
sužeidžiama ir 

didesniuose, 
brangesniuo-

lerių vertės ginklų. Amerikai 
nesutikus mokėti ginklais, Is
panija reikalavimus pakeitė ir 
reikalauja paramos žemės ūkio, 
švietimo ir gynybos reikalams.

Kiek žinoma, sovietų-kinų de
rybose Kuznecovas pareiškė no
rą nusileisti dėl atskirų pasienio 
vietovių, jei Kinija atsisakytų 

reikalavimu i ištisas so-

LONDONAS. — Sotheby’s 
varžytynių salėje buvo parduo
tas dail. George Stubbs paveiks
las už 528,000 dolerių.

Ispanija sutinka, kad Ameri
ka laikytų savo bazes ispanų te
ritorijoje, tačiau siekia gauti iš 
tų bazių sau materialinės nau- 

Pernai ispanai pareikala- 
Amerikos apie bilijono do-

WASHINGTONAS. — Ispa
nijos užsienio reikalų ministeris 
Gregorio Ix>pez Bravo išvyko 
namo po pasitarimų su prezid. 
Nixonu ir valstybės departamen
to tarnautojais. Buvo sutarta 
ateinanti mėnesi pradėti Ame- 
rikos-Ispanijos derybas dėl tri
jų JAV aviacijos ir vienos lai
vyno bazės Ispanijoje. Dabarti
nė sutartis baigiasi rugsėjo 26

WASHINGTONAS. — Val
stybės departamentas pareiškė

.1 Kambodijoje keli svarbūs val
dininkai buvo naujos valdžios 
pašalinti iš pareigų. Parlamen
te atstovai kalba apie Sihanou- 
ko prasižengimus, jo klaidas ir 
trūkumus. Kambodijos valdžia 
paskelbė, kad ji laikysis neutra
lumo politikos. Stengiamasi pa
brėžti, kad , nauja valdžia atsi
rado ne tiek dėl užsienio politi
kos reikalais nesutarimo su 
princu Sihanouku, kiek dėl jo 
nesugebėjimo tvarkyti Kambo
dijos jos vidaus reikalų.

Prancūzijos vyriausybė po 
specialaus posėdžio pareiškė, kad 
Kambodija ir Laosas turi likti 
neutralios valstybės Vietnamo 
konflikto atžvilgiu. Prancūzija 
ragina visas suinteresuotas ša
lis stengtis, kad karas neišsi- 
plėstų po visą buvusią Indokini
ją. Išsiplėtimas sudarysiąs pa
vojų pasaulio taikai, padidinsiąs 
Įtempimus. Panašias mintis pa
skelbė ir Britanijos vyriausybė.

Kambodijos praeitis pasižy
mėjo “balanso” veiksmais. Bū
dami silpnesn i, Kambodijos ka
raliai visada ieškodavo lygsva
ros tarp Tailandijos ir Vietna
mo valdovų, stengdamiesi gerai 
sugyventi ar su vienu ar su ki
tu. Vietnamiečiai ir Tailandijos 
gyventojai yra daugiau gimi
ningi kinams, o kambodiečiai sa
vo kultūra ir kalba yra dau-j 
giau giminingi su indais.

Nesutarimai su kaimynais pri
vertė 1864 metais Kambodijos 
karalių prašyti prancūzų globos, 
kad vietnamiečiai neprisijungtų 
jo karalijos prie savo valstybės. 
Nuverstas princas Sihanoukas 
nuo 1941 metų iki 1955 metų bu
vo Kambodijos karaliumi. Jis ir 
dabar turi daug šalininkų kam- 
bodiečių tarpe.

Laoso karas paskutiniu metu 
išsiplėtė, komunistams pradė
jus didesnio masto puolimą. Sa
koma, kad šiaurės Vietnamas 
reikalavęs, kad Laoso, vyriausy
bė uždraustų Amerikos aviaci
jai pulti komunistų tiekimo ke
lius Laose. Per tuos Ho Chi Min- 
ho vardu pavadintus kelius eina 
pagrindiniai ginklų, amunicijos 
ir kareivių transportai Į Pietų 
Vietnamą. Laosui atsakius, kad 
vyriausybė amerikiečių aviaci
jos nevaržys tol, kol šiaurės 
Vienamas laikys kareivius La
oso teritorijoje, komunistai pra
dėjo puolimą.

Laoso ir Vietnamo karas yra 
artimai susiję. Komunistams 
reikalingi šiaurinio Laoso keliai 
savo kariuomenės Vietname ap
rūpinimui. Amerikos lėktuvai 
padaro savo puolimais komu- 
nistami labai didelės žalos, todėl 
Hanojus spaudžia Laosą, kad' 
šis, kaip nepriklausoma valstybė, 
protestuotų prieš Amerikos lėk
tuvų veikla Laoso teritorijoje.

Be Hanojaus atsiųstos Į Lao
są kariuomenės čia veikia ir vie
tiniai komunistai, vadinami Pa
th et Lao. Jiems vadovauja prin
cas Souphanuovong, kuris yra 
Laoso premjero Souvanna Phou- 
ma netikras brolis, vieno tėvo, 
bet ne vienos motinos. Komu
nistų vadas yra inžinierius, bai
gęs mokslus Hanojuje ir Pary
žiuje. Pirma jo pažintis su ko
munistais ir buvo Prancūzijoje, 
nors ir sakoma, kad ir dabar 
marksizmas jam esąs tolimas 
mokslas. Jis pradėjo kovoti 
prieš prancūzų kolonialinę val
džią dar 1937 metais. Vėliau jis 
vedė vietnamietę gražuolę, ku
ri buvusi arši komunistė. Ji ir 
Įtraukusi princą Sophanuovon- 
gą Į komunistų eiles.
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Ištyrus 270.697 
katastrofas įvykusias 1966 <ir 
1968 metais šiaurės Karolinoje, 
rasta, kad daugiausia žmonių 
sužeista ir užmušta Volkswagen 
autobusėliuose.

Daugiausia nelaimių turėjo pa
eiliui šios rūšies automobiliai: 
Volkswagen autobusėliai. 1962 
ir 1960 m. Corvair, 1965 Chevy 
II, 1965 ir 1966 Valiant, 1964 
mažas Dodge, 1961 Corvair, vi
si Volkswagen sedanai ir 1962 
bei 1962' Ford Fairlane.

•Mažiausiai nelaimių turėję 
1968 ir 1962 Pontiacs, 1967 Buick 
ir 1966 Oldsmobile, 1962. 1964 
ir 1966 Chevrolet, 1968 Chevelle 
ir 1960 Standard Ford.

BONA. — Vokietijos kanclerio Brandto susitikimas Erfurte 
su Rytinės Vokietijos premjeru Stophu nedavė jokių konkrečių 
vaisių, tačiau abi pusės sutinka, kad pasimatymas buvo naculįn- 
gas. Abi pusės pakartojo savo seniai skelbiamas pozicijas. Aoį 
pusės sutiko, kad pasitarimai būtų tęsiami. Sekantis susitikimas 
Įvyks Vakarų Vokietijoje, Kasselio mieste, gegužės 21 d. Spauda 
žino,, apie ką buvo kalbėta abiejų delegacijų susitikime, tačiau 
nieko neskelbiama apie Brandto pasikalbėjimus su Stophu “prie 
keturių akių”. Rytų Vokietijos spauda ir televizija nieko ne
sako apie Erfurto gyventojų sukeltas Brandtui ovacijas. Komu
nistų spauda tik rašo apie “masinius mitingus”, kurie reikalauja, 
kad Bona pripažintų Rytų Vokietiją.

Paštininkų streikas palietė 
jau 11 valstijų paštus. Vakar 
vakare Čikagos unija svarstė: 
streikuoti ar ne. Berwyno ir 
Elmhursto priemiesčių unijos 
jau paskelbė streiką. Laiškane
šiai, kurių algos dabar buvo tarp 
6,176 dol. iki S,442 dol. per me
tus, siekia algų 8,500 iki 11,700 
dol. per metus. Čikagos paštas 
per dieną perleidžia. 18 milijonų 
laišku ar siuntiniu.

Senatas patvirtino vakar 
Curtis Tarr, 45 metų, vadovauti 
karinės prievolės Įstaigai. Jis pa
keis gen. Hershey.

*• Pranešama, kad Į Laosą pa
dėti vyriausybei gintis nuo ko
munistų puolimo, atvyko du ba
talionai Tailandijos kariuomenės.

-* Seattle užsidegė viešbutis, 
žuvo 19 asmenų. Įtariama, kad 
pastatas buvo padegtas.

šiandien Maskvoje vėl su
sitiks Vakarų Vokietijos ir so 
vietų delegacijos tartis dėl ne
puolimo sutarties.

♦ Graikija irgi uždarė savo 
konsulatą Rodezijoje. čia da
bar liko tik portugalų ir Pietų 
Afrikos konsulatai.

♦ Argentinoje streikuoja 30,- 
000 gydytojų. Jie protestuoja, 
nes valdžia nori perduoti ligoni
nių administravimą gyventojų 
komitetams.

Vasario mėnesi maisto kai
nos vėl pabrango. Nuo praėju
sių metų vasario maistas pabran
go 8%. Visos kainos vasario 
mėn. pakilo 0.5%.

♦ Ateinančią savaitę keturių 
didžiųjų ambasadoriai pradės 
kalbėti apie Berlyno padėtį. Pa
sitarimus sukvietė vakarų vals
tybės.

MIESTĄ NUO KOMUNISTU PUOLIMU
VIENTIANE. — Laoso vyriausybė paskelbė, kad Long Che 

karinė bazė ir miestelis bus visomis jėgomis ginamas nuo be 
artinančių komunistų jėgų, čia vyksta lemtingos kovos. Miest 
yra vos 75 mylios nuo Laoso sostinės Vientiane. Komunistai j 
yra taip arti, kad raketos apšaudė Long Cheng aerodromą. Tr 
gretimos kari nės stovyklos komunistų buvo užimtos, tačiau ge
nerolo Vang Pao vadovaujami Meo genčių daliniai rengiasi ginti 
lx>ng Chengą. Laoso karo lėktuvai puola besiartinančius komu
nistų dalinius. Iš kitų vietovių siunčiami Laoso kariuomenės 
pastiprinimai.

Mažuose automobiliuose 
daugiausia nelaimiu

Neseniai paskelbta Senato stu
dija rodo, kad mažesniuose (ir 
pigesniuose) 
daugiau žmonių 
užmušama, negu 
sunkesniuose (ir

f ormoza rūpinasi 
dėl JAV politikos 
TAIPEI. — Tautinės Kinijos 

pareigūnai susirūpinę seka Ame
rikos politikos minkštėjimą ko
munistinės Kinijos atžvilgiu. Su
sitikimai Varšuvoje tarp JAV ir 
Kinijos diplomatų, Amerikos ka
ro laivyno patrulių Taiwano są
siauryje sustabdymas, paleng
vinimas kelionių amerikiečiams 
Į Kiniją, — visi tie ženklai kelia 
rūpesti Formozoje.

Paskutinis smūgis buvo vals
tybės departamento- paskelbi
mas, kad jis nėra priešingas, kad 
kongresas atšautų savo rezo
liuciją, duodančią prezidentui 
veikimo galią ginant Quemoy 
ir Matsu salas, kurios yra tarp 
Kinijos žemyno ir Formozos sa-

Japoniįos premjeras Šato laisvu Jaiku mėgsta praktikuoti seną japonu kaligrafijos meną. Nemažai specialiu teptu 
ku savo išrašytu rašto pavyidžiu Šato padovanoja kitiems, vietoj autografu.

WASHINGTONAS. — Balan 
džio mėn. i karinę prievolę Ame- say0 
rikoje bus pašaukta 19,000 vyrų.! vietų pasienio provincijas. Ki-

■ ............. nija visai atsisako kalbėti apie
u^w!!!gĮĮĮMWswĮĮm i sienas, kol sovietai laikys pa- 
L-f , i sienyje kariuomenės dalinius.

i kuriuos kinai siūlo atitraukti 60 
'.:.mvliu atstumu.

Pranešimu iš Barcelono
necueloje, ten mirė 112 metų su Amerika. Imperialistai sten- 
amžiaus sulaukęs Macario Tem-' giasi suskaldyti komunistinę 
po, Venecuelos rytinių indėnų stovyklą, o Kinija jiems pade- 
genčių vadas per ištisus 50 me- danti tai atlikti, — sako laikraš- 
tų. Jo laidotuvėse dalyvavo 3-: 
jo sūnūs, 52 vaikaičiai 
vaikaičiu vaiku.

Komunistai dejuoja
PARYŽIUS. — Ketvirtadie

nio Amerikos ir šiaurės Vietna
mo derybų sesijoje, jau 59-toje, 
komunistų atstovai kaltino Ame
riką dėl Kambodijos valdžios 
pasikeitimo. Viet Congo dele
gatas tvirtino, kad Amerika sie
kianti išplėsti Vietnamo karą Į 
visą Indokiniją, ieškanti “antro 
ir trečio Vietnamo”.

Komunistai skundėsi prancū
zų spaudai, kad Kambodijoje 
stipriai veikė ČIA - Amerikos 
žvalgybos agentūra ir dabartinė 
padėtis kilusi iš Amerikos ban
dymų nukreipti Kambodija nuo 
neutralumo kelio.

Amerikos atstovai derybose 
paneigė komunistų kaltinimus 
ir Kambodijos įvykių nekomen
tavo, kreipdami komunistų dė
mesį į karo belaisvių problemą.

WASHINGTONAS. — Vy
riausybė pasiuntė kongresui pla
ną, kuris leistų viešųjų namų 
nuomininkams pirkti butus, ku
riuose jie gyvena.

LIBERTY CORNER, N. J. — 
Kienastų penketukui grįžtant iš 
ligoninės, vietiniai statybininkai 
nutarė talkos būdu pastatyti 
priestatą prie seno Kienastų šei
mos namo, pridedant dar septy
nis kambarius.

bergždžios derybos
MASKVA. — Kremliaus va

dams nusibodo derybos su Ki
nija, kurios nerodo pažangos. 
“Pravda” ilgame straipsnyje 
skundžiasi, jog Kinija bandan
ti kalbomis apie karą ir propa
ganda prieš Sovietu Sąjungą pa
veikti derybų eigą ir laimėti nuo
laidu. Laikraštis sako, kad Pe
kino vadai turi neužmiršti, jog 
ne vien sovietams tos derybos 
yra svarbios, ne vien sovietams 
svarbu nustatyti sienos liniją 
su Kinija.

Straipsnyje smerkiama Kini
jos politika ir jos “karo psicho
zė”. Kinijos propaganda, pasi
skolinusi buržuazinės .spaudos 
išradimus, skleidžianti pamišu
sius gandus apie Kinijai iš šiau
rės gresianti karo pavoju, — sa
ko “Pravda”.

Jau 5 mėnesiai kai sovietu 
užsienio reikalų viceministeris 
Vasily Kuznecovas sėdi Kinijo
je vesdamas derybas, kurios ne
duoda jokios naudos, šis svar
bus pareigūnas reikalingas ir pa
čioje Maskvoje, kur vyksta svar
bios derybos su V. Vokietija. Ga
limas daiktas, kad deryboms su 
kinais sovietai netrukus paskirs 
kitą asmenį.

Tas pats “Pravdos” straipsnis 
išreiškia sovietų valdžios nepa
sitenkinimą Pekino pasitarimais

Filipinuose siaučiant demonstraci 
joms, kartu su policija riauiiu mal 
iinti žygiavo ir paveiksle matomas dos. 
mažas berniukas, apsirūpinės Šalmu, 

skydu ir lazda. vo 1S

Paštu streikas
NEW YORK AS. — Nelegalus 

New Yorko paštininkų streikas 
išsiplėtė į New Jersey miestus 
ir į Connecticutą. Laiškų su
stabdymas stipriai jaučiamas 
Wall streeto akcijų biržose. Y^pač 
nerimauja New Yorko rūbų siu
vyklos, kurios prieš Velykas lau
kė daug užsakymų.

Kongreso komitetai, kurie rū
pinasi pašto reikalais, pareiškė 
savo nepritarimą streikuotojų 
taktikai. Senato komitetas 
svarstysiąs atlyginimų pakėlimo 
klausimą tik po Velykų atosto
gų. Kongreso komitetai negalį 
pasiduoti spaudimui iš šalies, — 
pareiškė paštų komiteto pirmi
ninkas Atstovų Rūmuose.

Jau ir tolimesnių miestų paš
tininkų unijos svarsto išeiti į 
“simpatijos streiką”. Tokios ži
nios ateina iš Cincinati, Pittsbur- 
gho, Bostono, Houstono ir kitur.
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SAIGON AS. — Praėjusią sa
vaitę Vietname žuvo 101 ameri
kietis ir 620 buvo sužeistų. Per 
visą karą Vietname nuo 1961 
metų žuvo 40,947 amerikiečiai, 
101,791 pietų vietnamietis ir 
610,308 šiaurės vietnamiečių ir 
vietinių komunistų.

WASHINGTONAS. — Imigra
cijos įstaiga paskelbė, kad jau
nas amerikietis, kuris nuo kari
nės prievolės pabėgo Į Kanadą 
1967 metais ir ten Amerikos 
konsulate atsisakė savo Ameri
kos pilietybės, paskelbiamas “ne
nustatytos pilietybės” asmeniu 
ir turi išvažiuoti iš Amerikos 
per 90 dienų. .

NEW LORKAS. — Jugosla- tūra paskelbė, kad “atvyko Kambodijos valstybės galva”, 
vijoje balandžio 7 d. prasidės Sihanouko pašalinimą kinai dar nieko nepaskelbė. Sutikimo 
šachmatų rungtynės tarp sovietų ! monijos 
geriausių šachmatininkų ir liku- 
sio-pą§aųlio.;. Jau suponioti 
keturias partijas loš; Boris 
Spassky prieš amerikietį Bobby 
Fisher, Tigran Petrosian prieš 
Bent Larsen iŠ Danijos, Viktor 
Korčnoj prieš vengrą Lajos 
Portish, Lev Palugajevski prieš 
čeką Vlastimil Hort ir penktoje 
lentoje: Evfim Geller prieš ju
goslavą Svetozar Gligoric.

Susitikimas buvo pradėtas 
abiejų pusių “principų deklara
cija”. Komunistų valdžios prem
jeras reikalavo ne tik pripažini
mo, bet pareiškė, jog Vakarų 
Vokietija esanti skolinga Ryti
nei 100 bilijonų markių už nuo
stolius, kuriuos rytinė zona tu
rėjusi, kai siena tarp abiejų Vo
kietijų dar buvo nepastatyta. 
Vakarų agentai išvilioję tūks
tančius vokiečių specialistų iš 
rytinės zonos ir Bona turinti už 
juos atsilyginti.

Kancleris Brandtas ar>lar.kė 
Rytinėje Vokietijoje nacių Bu- 
chenwaldo stovyklą, kurioje Hit
lerio laikais žuvo daug vokiečių 
socialistų ir komunistų, čia bu
vo sugroti abiejų Vokietijų him
nai: vakarų “Deutschland ueber 
alles” ir rytų — “Auferstanden 
aus Ruinen”. Ir šiuo gestu ko
munistų režimas bandė pabrėžti 
savo, kaip valstybės, statusą.

Vakarų Vokietijos parlamen
te kancleris Brandtas pareiškė, 
kad šiuo metu yra daugiau vil
čių susitarti su rytine zona, ne
gu anksčiau. Jis pabrėžė, kad 
yra reikalavimų, kurių negalima 
patenkinti, kad dar daug tokių 
pasimatymų reikės, kol bus ga
lima galvoti apie susitarimą.

Opozicijos atstovas parlamen
te Barzel kritikavo Brandta už 
nuolaidas komunistams. Jis pri
minė, kad Brandtas turėjo pa
gerbti ne tik Buchenvaldo žuvu
sius nuo nacių, bet turėjo pri
siminti ir žuvusius nuo Stalino, 
žuvusius nuo Ulbrichto režimo, 
kritusius prie jo pastatytos sie-

■

KINIJA DAR NENUTARĖ KAIP ELGTIS 
SU NUVERSTU KAMBODIJOS PRINCU

PEKINAS.-'— Nuverstas Kambodijos valstybės valdovas 
princas Sihanoukas Kinijoje buvo sutiktas taip, lyg Pekino vadai 
nežinotų, kaip su juo pasielgti. Stebėtojai sako, kad kinų valdžia 
lyg nepatogiai jaučiasi jam atvykus tuo metu, kada dar nenusista- 
tyta, kaip žiūrėti Į naują Kambodijos valdžią. Kinijos žinių agen- 

Apie 
cere- 

kaip tinka valstybės galvai. Kinijos radijas pabrėžė 
visų diplomatų atvykimą Į aerodromą, tačiau pranešimuose nebė- 
jSrkaėp.- anksčiau, pagyrimų -princui ir jo politikai.
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Pradeda aiškėti pragaištingo 
miiky naikinimo pasekmės

Neseniai Cornell universitete 
Įvyko pasitarimas vienu nauju, 
labai opiu klausimu: būtent, kad 
mūsų žemės atmosferoje paste
bėtas deguonio (oxygeno) ma
žėjimas...

Deguonį mažina iš vienos pu
sės nuolatinis deginimas įvai
riausio kuro pramonėje ir namų 
ūkyje, iš kitos pusės — girių 
naikinimas ir miškingų plotų 
mažėjimas, tuo pačiu mažinant 
deguonie gamybą. Augmenija 
— medžiai ir žolės, tai yra miš
kai ir stepės — prerijos, yra pa
čios gamtos laboratorijos, ku
riose fotosintezės keliu iš anglies 
dvideginio atpalaiduojamas de
guonis.

Iš vėl kitos pusės pradedama 
nustatyti, kad kitas didžiausias 
pavojus deguoniui atmosferoje 
sumažėti yra vandenų užterši
mas pramonės teršalais. Apskai
čiuota, kad i okeanų van 
suteka apie pusę milijono 
rių Įvairiausių cheminių j

rių nemaža dalis žudo de- 
emei gaminančius plank-

va

ruoni 
onus.

S
|

iena prog^r: 
T dyt o Oraug j

ruozEvicius, 
Certre V edėjas,

Kankakee Ligoninės Psichiatrinės Klimka# D
Moderatorius t>r. EDMUNDAS RINGIS.

ų metų kovo 11 d. čia mirė j 
anas Kazlauskas, gyvenęs Į 
ragoje, 3017 VV. Diversey j

J Avė.
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r tamsta esipsichologus, bet nei vienas iš jų i 
negalėjo mistatyti, dėlko tas ge- į 
ros sveikatom simpatingas pa- į 
cientas nekalba. Vieną kartą, į 
šeimai valgau- vakarienę visų-

Frederikas, j siai pasakė;
nai atvažiuo-Į — Bulvės yra per 
didėdavo sū- į

reiosi, bopnie. Lvov m. gy
venusi 185 Thurber A ve., Brock
ton,

Perveneckas, Antanas, bei jo 
sūnūs: Antanas ir Juozas, gyve
nę Chicagoje.

Remenciūtė, Domicėlė, d. Jo
no, £štekėjtisk)s pavardė nęžino-

žmogus, lankydam 
jos daržą, nustebo pamatu

L gal ir dėl se- j pradėjai ir 
buvo 84 metu Į — džiaugs

l3U, tUOS VISUS r
Kas pasidarė, į 
lame momente, Į 
gerai kalbėtis?!
i stebėjosi tė-j Anton) 

Į nių ap.

teisėj lįsi iš

jose savo rankose ir beskaitant}. 
Žmogus paklausė: “Atleiskite 
man, ar jus tikrai skaitote?”

“Žinoma”, atsakė orangutan
gas. “Skaitau Darvino Evpliuci-

,Įjos teoriją ir Bibliją”.

Rukšėnas, Antanas (Rukson, Į 
. Juozo, gim. švenčio- 
Daugėliskio vL, Vaiš- 

ėtai atsakė sūnus, Į ninų km., gyvenęs 817 Wad wart h
I Ave., Waukegan, DU
• Targonskas, s. Juozos, iš Kra- į

Be augmenijos gyvybė 
neįmanoma

z Tyrimais nustatyta, kad 
kai yra tikri “žalieji filtrai” 
ne įstosią u išvalo orą. v i 
hektaras miško kasmet suvar-1 ^atos s 
toja apie 1,600 kilogramų orejti nuo 1 
esančio anglies dvideginio. Taijnatvės, 
yra to dvidęgio kiekis, koks nor-1 amžiau;
m ai iomis koncentracijos sąlygo-1 Į laidotuves atskrido jo žmona j 
mis randamas maždaug 16 mil i-1 sūnus. \ įską tvarkė laidotu-į
jonuose kubinių metrų oro. Be | rių direktorius lietuvis Adolfo I 
anglinio dvidęgio medžiai iš j Casper. j jkių miest.

.košia žymius kie-j Amanas Kazlauskas^ kaip g atako.J
kęnksmingn me-! nome, buvo laisvų pažiūrų zmo-į

Į gus. Šių metų kovo 14 d. jis be i Penki daktarų patarimai . 
| jokių tikybinių ceremonijų ta- Amerikos širdies draugija 
|vo palaidotas, Hollywood H51hqpraD1,^ tad buvo pravesta 
Forest kawn sapinėse. dviej met!, studi;a Mriant|

? Cikagieciams niaciai žinomas , >-I . flv,UOO nnoniu ir ofisu darbi-ĮPovilas Petraitis pasakė atsr-i - t .i įninku Chicanos sntvje ir nu-
! slaty ta, kati apie 3,000 iš jų 

, . ... vra kandidatai širdies smūgiui.'o laidotuvių visi buvo pa-r
. Dėlto padidėjęs susirū- įvjesįj j svetaine, kur buvo lie- I. .... ,
as gamtos apsauga !-apra-ltm.;šku'v!lliu_ | Rysiumsu tuo Širdies drau-
aukšėiausiu laiko, jei dar Į 5 Jai; ra_ jp;a duoda o patarimus kas

įvėluotai. .t-, • + idarvti, kad tokio pavojaus is-I gavės tokio skanaus maisto. I - r j
'k .\ A j •». i • i vendus.Maistą paruošė Adele Santane- j °

1. Nerūkyti cigarečių.

Į Casper.

gerai.

"Nesu tikras”, sutiko beždžio
nė. “Juo daugiau studijuoju, juo 
neaiškiau darosi, ar aš esu savo 
brolio išlaikytojas ar savo iš
laikytojo brolis”...

It IL’Ub blZNlEKlUb. 
ukie garsinasi

Kas tik turi gerq skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

Marquette Pk.r 6211 So. Western 
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Urba, Leonas, s. Stasio iš 
Krakių miest., po karo gyveno 
Vokietijoje. . 

Urbutįs, Antanas. 
Vasiliauskas, Antanas, s. Ma-

! to, iš Norkūnų km., Krakių vis.
• Zandovaitė, Lydija, gim. 1935. 
į IV JO Tauragės apskr., gyvenu
si Vokietijoje, buv. studentė

Žiogas, Chas, gyvenęs Cedar 
Rapids, Iowa. ,

žuromskas, Česlovas, s. Ka
zio, iš Krakių miest., iš Vokieti- 

! jos atvykęs Į JAV-bes.
Ieškomieji arba apie juos ži- 

______ _______ ____________ I nantieji maloniai prašomi atsi- 
KCRIE^ gars^asi^ ; Tuojau po laidotuvių Algir-i T Nerūkyti cigarečių. Rūky-į liepti: Consulate General of Li- 
’ma 3IŽVYTR Uas išskrido j Chicago, o vėlio-imas nustatytas kaip dažniau-1 thuania, 41 West 82nd Street, 
------------------------ i nies žmona dar pasiliko Kali-Į šia širdies ligų priežastis. , j New York, N. Y. 10024. 
ESMBSSEE.MB formjoje, kad galėtų aptvarkyti 2. Valgyti mažiau gĄ-vulių

l liknsins reikalus riebalų ir daug cholestarolo
Visiems buvo liūdna prie Ka- į turinčių maisto produktų.

i lifornijoje lietuviui Antanui j
i Kazlauskui supilto kapo. Su-1 
prantame, kad dar liūdniau žmo- i tų, atitinkančią amžiui ir fizi-

i nai ir vaikams. K. G. U. niam stoviui.
5. Reguliariai pasitikrinti 

jsveikatą, kad jūsų- daktaras 
žinotų bendrą sveikatos stovi 

i ir galėtų pastebėjęs laiku pra-

atmosferos
kius Įvairi 
džiagu, kt
mų ir fabrikų kaminai nuolat 
meta Į orą.

Dar vienu atžvilgiu miškai

g-ai, tai

v am

garsus, o garsai labai mentai critaikyta. 
žmonių klausai ir nėr h

usirū-

r

k

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

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

Plymouth VaKcnt 
k Ouster 2-Door 

Coupe

4030 Archer Avenue 1515rnone

% and Loan Association

B

PER ANNUM/o
GN ALL PASSBOOK

■O

OF $1000 OR MORE
6 MONTH MATURITY

Passbook Accounts
SieO.OO MINIMUM

I

DIVIDEIMDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.f

OF $1000 
ONE YEAR MATURITY

i

PER ANNUM

I

a

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

PER ANNUM

Kalbina tyliąją daugumą
I Nesenai išrinktas i Amerikos
kongresą atstovu Dr. Philip M. Mėti gydyti aukštą kraujo span- 
Crane (R.-IU.), priimdamas Limą arba diabetes (cukrinę). 
Northwestern u-to mokslininko i
William M. McGovern vardo me- > 

j tini atžymėjimą, kalbėjo čika- 
j gos akademikams apie šių lai
kų mokslo institucijų padėti. Ta 
proga jis priminė tyliosios dau
gumos atbudimo reikalą vaizdžių 
palyginimu:

Augo gražus vaikas, kuris, dėl 
j nežinomų priežasčių, nekalbėjo, 
j Tėvų rūpestis didėjo su berniu- Į
ko brendimo metų skaičiumi. Jie j 

f vedė vaiką į garsiausias klini-

SAFETY Of 
YOUR SAVINGS

UP TO 
S20.ft00

PER ANNUM

John Pakei, Sr., Chairman of the Board

J AVE. TEL. GR 6-7;
HOURS: Mon 12 P. M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri 9 to 8, Sat. 9 to 13;3G

VE

KAINOS VISUR KYLA
Tarptautinė Darbo Organiza-

tlikti mankš-icija praneša, kad visame pašau-
3. Išlaikyti normalų svor
4. Reguliariai al___ __

Nuo

g

s
■

METAMS

m. vasario 1

S

Savings Insured up ta $20,000

AND LOAN ASSOCIATION

„ <40 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 53S22 

PHONE: 254-4472

■ ■ hM K

&

2 Years Savings 
T Certificate 
lIMirtimum ^5.000)

DVIMEČIAMS TAUPYMO 
CERT1FIKATAMS 

MAŽIAUSIAI $5,000

I

Blokuvienė-Sinkevičiūtė, Ieva, 
d. Jurgio, 1935 metais iš Prienų 
išvykusi Į JAV-bes, gyvenusi 
1940 metais^Waterbury. Conn.

Bružas, Jonas ir Justinas, sū
nūs Jono, 1939 m. gyvenę Chi
cago j e.

Brūzga, Vincas, s. Prano, 1943 
metais būk tai gyvenęs Chica
go] e.

Druzgus. William C. ir jo žmo
na Maria Monika, turėjo vaisti
nę Norwood? Mass.

Bulevičius-Balys, Edvardas, s. 
Vlado, iš Krakių miest., po karo 
gyveno Anglijoje.

repukas,' Kazimieras, arba jo 
vaikai, senas1 ateivis.

Dranginiertė-Sinkevičiūtė, Ona, 
d. Jurgio. 1985 metais iš Prienų 
išvykusi Į JAV-bes, gyvenusi 
Waterbury, Conn.

Gasiūnas, Aleksas, gim. Pik
čiumi km., Pašvitinio vi., Į JAV- 
bes imigravo 1913 m., gyveno 
Baltimorėje.

Jagminas,'Antanas ir Juozas, 
sūnūs Antano, gyvenę Chicago- 
je ar jos apylinkėje.

Kaulius, Vincas ir jo žmona 
Antanina gim. Alšauskaitė, d. 
Juozo, gyvenę 1107 Buttler St., 
Easton. Pa.

KEMPKA. Vytautas, gim, 
1963.IV. 16. Kybartuose, gyve
nęs Vokietijoje, studentas.

KOLAS, Juozas, gim. 1912 
metais. 1946 metais iš Vokieti
jos išvykęs Į Kanadą.

Koniušauskas, Valius, s. Igno, 
iš Krakių miest.

Malkvaitytėį M., buv. studen
tė.

■Misiūnas, Albertas, s. Tamo
šiaus.

Nekrošius. Aleksandras ir jo 
broliai: Bronius, Juozas, Vla
das ir Vacys.

ly pirkėjai daugiau moka už 
prekes šiais metais negu praei
tais mokėjo. Maisto produktų 
kainos pakilo nuo 5 iki 10 nuo
šimčių 22 kraštuose ir teritori
jose. Virš 10 procentų ’ kainos 
pakilo 15-j e kraštų.

Midland 
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

i r 7 g

Passbook Savings _____
Ali accounts com- 
pounded daily — 

paid' quarterly

% METINIAMS TAUPYMO 

CERTIFIKATAMS 
MAŽIAUSIAI $1,000

METAMS

Galioja nuo 1970

FE£2Ef?AL SAV/A/GS
3430 South- Halsted / Chicago, Illinois 60608

9FFICE HOURS: Mtjn.-Tees., 9 a.m.-4 p.nr^ Wtd., Thors., 9 p bi, Frk, 9 a.m.-S gun.. Sat, 9 a.m.42 mum
Walk-Up Window Mon.-Sat, 8;4S a.m.-9 a.m„ Wed., closed Sat 12 nooa-1
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!

v. Kamoj us

tusiųjų uz 
reitų metu

liti ūikAtėso. KodH i 
sakyti, kad tas ar ta 
dytas ar pakartas’ 
Įėjimas kai kam g

II tomas; 195 pusi.
Į Laisvę Fondo Lietuviški 
Kultūrai ugdyti leidinys Nr. 9 
Spaudė pranciškonų spaustuvė 
Brooklyne
Dailininkas Pr. Lapė 
Kaina ir tiražas nepažymėta

Pirmoji Vlado Ramojaus kny
ga buvo “Lenktynės su šėtonu”, 
išleista 1956 metais. Tai gyvi 
reportažiniai pasakojimai apie 
antrojo pasaulinio karo pabaigos 
nuotykius, kuriuos išgyveno dau
gelis su vokiečiais į vakarus be
sitraukiančių lietuvių karių, įs
kaitant ir patį autorių. Po dau
giau kaip dešimtmečio, 1967 me
tais V. Ramojus išleido antrą
ją knygą, pavadintą “Kritusieji 
už laisvę” vardu. Tai knyga apie 
mūsų partizanus, praėjusius be
viltišką, žūtbūtinę kovą 1944 
metais, antru kartu Sovietų Są
jungos okupuotoje Lietuvoje ir 
išsilaikiusius kuo ne visą dešimt
metį. Nepaisant, kad didelė da
lis toje knygoje skelbtos me
džiagos jau buvo, paskirais 
straipsniais, spausdinta Drauge, 
nežinau kiekos egzempliorių jos 
tiražas bematant buvo išsemtas. 
Beveik porai šimtų puslapių me-

laisvę” II tomu. Pe- 
data pažymėta, kny

ga rinkoje pasirodė tik šių me
tų vasario mėnesį.

Šiam tomui medžiagą auto
rius telkė, atrodo, dviem pagrin
diniais būdais: kontaktuodamas 
paskirus liudininkus, turėjusius 
ką apie vieną ar kitą partizaną, 
vieną ar kitą jų grupę pasaky
ti (šiame krašte su dypy banga 
atsiradę, vėliau pas gimines čia 
apsigyventi atvykę, okupuotos 
Lietuvos dabartiniai turistai 
etc.); naudodamas sovietinius 
šaltinius, paskutiniu metu vis 
atviriau ir atviriau ten skelbia
mus. Tokie šaltiniai, tiesa, ne 
visada patikimi, dažnai vienas 
kitam prieštaraują, o ir sura
šyti taip, kad laisvės kovoto
jai vadinami “banditais”, ir vi
sur kur turi būti balta, tai ten 
juoda. Vis dėlto, gerokai “nu- 
utėlinus”, nuo sovietinio bar
barizmo (ne barbarizmų) nuva
lius, atvertus galva aukštyn, tie 
šaltiniai čia gerai pasitarnavo.

Tokio žanro knygą, kaip “Kri
tusieji už laisvę”, yra nepapras
tai sunku recenzuoti. Nei čia 
pradžios, nei galo, net nei įvy
kių chronologinės tvarkos. Nei

UNion 6-9206

j

723 WALNUT STREET, PHILADELHIA, PA. 19106 
Phone (215) 925-3455

. 220 PARK AVENUE SOUTH, NEW YORK, N. Y. 10003 
TELEPHONE (212) 982-8410

arba i bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:

Globe Parcel Service, Ine. yra įgaliota Podarogifts, Ine. priimti 
dovanų užsakymus Sovietų gamybos prekėms: automobiliams, šaldy
tuvams, televizijoms, motociklams, drabužiams ir t. t.

JAU DABAR YRA ĮSIGALIOJĘ DĖL APMOKĖTŲ 
SIUNTINIŲ Į L I E T U V Ą.

Suprastinta daiktų klasifikacija, pakeisti muitai kai ku
riems dalykams ir kt.

7643 H ADDING, AVĖ NUt

MIAMI BEACH, 41, FLORIDA 
BLOKAS NUO PAJŪRIO 

Sophie ir Bemice Welicka

PHILADELPHIA, PA. 19123 
1013 N. Marshall Street 

WA 5-8378
BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
390 West Broadway 

AN 8-8764
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4144
BRANCH:
CHICAGO, ILL. 60622 
2242 W. Chicago Ave. 

BE 5-7788
CLEVELAND, OHIO 441T9 
787 East 185th Street 

486-1836
DETROIT, MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue'

354- 7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212
11415 Jos - Campau Avenue

355- 6350
KANSAS CITY, KANSAS 66102
18 So. Bethany 

AT 1-1757
MIAMI, FLA. 33138
6405 Biscayne Blvd.

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55414
217 E. Hennepin Avenue 

FE 2-4908
NEW BRITAIN, CONN. 06052
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-0829

TARNAUJA IR TOLIAU SAVO NUOLAT AUGANČIAI 
KLIJENTŪRAI 40 METŲ EGZISTENCIJOS

TRADICIJOSE
Jei Jūs esatee vienas iš tūkstančių mūsų patenkjntų klijen- 

tų, mes dėkojame Jums, už palaikymą.
Jei nesate, mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą ir 

Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų kreipkitės į:

NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-3930
OMAHA, NEBR. 68107 
5524 S. 32nd St.

731-8577 Z
PITTSBURGH, PA. 15222 
346 Third Ave. 

GR 1-3712
LOS ANGELES, CALIF. 90026
2841 Sunset Blvd. 

382-1568
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue 

LO 4-7981
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street 

LY 9-9163
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-3347
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3033
ROCHESTER, N. Y. 14621 ‘ 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5923
VINELAND, N. J. 08360
Parish Hall
West Landis Ave. 

(609) 691-8423
SEATTLE, WASH. 98103 
1512 N. 39th St. 

ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2113
HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255

ija i Norėčiau su autori 
ir vyko to-.sibarti dėl kelių ue-'
se apygaj'dose partizaninio karo i kinių ir dėl kelių kl 
metu, tai subyra į pora tuzinų; somų žodžių. Bet 
poskyrių ir, kaip minėjau, chro-1 smulkmenos. Bene 
nologinės tvarkos nepaisant, pa-i graži, vaizdi, taisyk ng 
sakoj ami atskiri kovų epizodai, t 
O ir už tos “sritinės kompozici- j 
jos” ribų dargi iškrinta trys pi r- ■ 
mieji straipspiai apie tris kovo- i 
tojus, kadangi tai buvo vadai, ne
priklausę kuriai vienai apygar- Į da moteris su sept 
dai, o visom (Kazys Veverskis,: vijais širdy, rank 
.Generolas Motiejus Pečiulionis; maldai, tai kartu ir Madona, ir 
ir Leit. Adolfas Eidimtas). į partizano Motina, ir Sesuo.

Daugumoje autorius arba pats į Knygos gale, įdėros 87 žuvu-! 
vaizdžiai pasakoja, arba paren- j sjų partizanų pavardės, tiksli ar i 
ka vaizdžias citatas, štai, kas dė-! apytikslė žuvimo data ir nuro- [ 
josi Dubysos-Mituvos ruože: domas puslapis, k .riame apie!

“Tą naktį Raseinių-Kėdainių - J žuvusįjį rašoma. Taip pat, pa-! 
Kauno apskrityse į dangų lieps-Į sinaudojant soviet!.”.ts mažosios! 
nojo ugnys, šaudė patrankos ir | enciklopedijos pir 
kulkosvaidžiai, ūkininkui Liau-1 pateikiamas net 171 vieto 
danskui gyvam nulupo odą, su-: rasas, kur buvę p: 
degino namus. Urbučio namus! 
užrėmė ir visą šeimą iš septynių 
asmenų, dar su svečiuose atėju
siais dviem kaimynais, sudegino 
gyvus. Rytą kaimypai degėsiuo
se atpažino atostogų atvažiavu
sios iš Kauno studentės Urbai- 
tytės geltonas kasas”. (112 p.).

Arba jaudinantis nuo pradžios 
iki galo, per ištisus 14 puslapių, 
suvalkietės moters pasakojimas, j vieną kitą užtikome ir “Kritu- 
kurio pabaigą (170 p.) čia ei- s jų jų” pirmame tome, tai šitas, 
tuoju:

“Šiandien atėjo anūkai ir iš
sivedė grybauti. Išradėjo lyti, 
ir mes apsistojom po medžiu. 
Vaikutis pastebėjo ant eglės iš- tizanas, o antroje — stribas, abu 
piaustytas raides: ‘Aš mirštu 
už tėvynę’. Ir man prisiminė, 
kaip mūsų jaunimas kovojo su 
okupantu. Buvo nušautas mū
sų partizanas. Aš nuėjau ap
lankyti jo motinos. Radau ją 
verkiančią. Tuo metu parėjo jos 
antras sūnus keturiolikos metų 
amžiaus. Jis sako: ‘Ko tu, ma
ma, verki? Ar kad mūsų parti
zanų sumažės? Neverk. Aš jo 
vietoj stosiu

Išsitraukęs tris granatas jis iš
bėgo pas savo brolio draugus ir 
daugiau nebegrįžo...

Gal jo, gal kitų partizanų pa
liktas užrašas : ‘Aš mirštu už 
tėvynę’ ir šiandien dar mato
mas Lazdijų ar Seirijų apylin
kės miškuose”.

Tokių šiurpių ir vaizdžių ci
tatų galėčiau pririnkti begales. 
Autoriui visur puikiai sekasi, 
žurnalisto pastabumas jungiasi 
su šiltu protu. Kiek blogiau, kur 
jausmai ima viršų. Kad ir šičia:

“Neaprašomai žiaurių stribų 
. pavardės skambės per kartų 
kartas. Jų eiles sudarė daugiau
sia pavainikiai, bedieviai (ma
no pabraukta, A. N.) ir Lietuvos 
burliokai”. Na jau, na jau, mie
las Ramojau! “Pavainikiai ir be
dieviai” tai jau ne okupantų pa
likimas (1945-53 metais dargi!), 
o mūsų “šventos Lietuvos”, mū
sų “Marijos šalies”, mūsų... pro
duktas. Labai liūdna, kad toks 
sakinys knygoje, praėjęs, kad 
ir tik paties autoriaus, korektū
rų skaitymus,, išliko. Jau, ro- 

! dos, ir patys aršiausi “tikintie
ji” pripažįsta, kad pavainikis 
yra toks pat Dievo vaikelis, kaip 
ir gimusieji iš teisėtos santuo
kos. O “bedievio” sąvoka? Ja 

' žaisti “dievotiesiems” dabar la
bai pavojinga.

Ir čia, kaip I tome, autorius 
keliose vietose mini partizanų • 
teismus komunistams bei stri
bams, visokiems šnipams, išda-: 

j vikams, bet vengia pasakyti iki ■ 
; galo. Va: “...pasigavo Antaną 
Jurkštą ir jam paskelbė savo i 
teismo sprendimą”. (55 p.); ar- i 
ba; “...Sarpalienė... — vieną die- i 
na pateko į partizanų rankas ir 

I gavo užpelnytą jų teismo baus- 
j mę”. (146). Kodėl autorius ne
pasako, kad vienas ir kita buvo ' 
nuteisti mirti ir kad egzekuci-!

I ja buvo įvykdyta? Juk taip bu- . 
[ vo, tiesa? Ir nieko gi nuosta- j 
j baus. Partizanai ne tik buvo žu- j 
. domi, bet prieš tai dar baisiau- [ 
| šiai kankinami (jei gyvi pateko j 
jį raudonųjų nagus), o nužudy-i 
i tųjų lavonai buvo niekinami ir j 
pūdomi, išpjaustytomis akimis,. 
nukapotomis galūnėmis, mieste-i

idingai 
įsa tai 
ai, kalba

ra

Prano Lapės virše’is ir aplan
kas, man regis, lai ai prasmin
gas. Tamsiai rudas fonas čia ti
kriausiai vaizduoja seniai pra
lietą, uždžiūvusį kraują. O juo- 

liais kala- 
sudėj usi

i Kiek tokių šKundikų dabar gy-i žmonės Lietuvon nuvažia 
į vena Čikagoje, Detroite — vi-! siems turistam. V. Ramojus 
Isur? Kiek vienas kitam panie- du tomus paskelbė apie pusi 
! kos, pagiežos, šmeižtų mūsų pus-1 čio šimto pavardžių, o jų, sa 
I lapiuose? Gerai, kad čia bent | ma, žuvo apie 30,000! Kuo d 
į nesilieja kraujas. O tenai, auto- giau jų iš po beržų ir drebi 
J rius pripažįsta, ne aziatai ir mas- ’ atkasime, kuo daugiau š durpy- Į maišelyje 

ežerų dugno iškel- Igrvbu —
I padaryti,
Į Max-Plank Institutas 

!e. 1 
rūpinąs

Grybus jau galima 

bus auginti namie
: įiįV įsi

kas galės savo 
plastikiniame 

ilginti gražių 
koliai palaužė partizanų rezisten-j ny, raistų ir ežerų dugno iškel-|grvbu - - šampinjonų. Kaip tai 
riją, o savieji. išimo, kuo daugiau iš žvyrduo- j padaryti. priemones išradęs

Skaičiau V. Ramojaus pasi-l^V> užkastų sulinių prirink-Ma\-I>|ank Institutas Ahrens- 
sakymą Drauge, kad po šio “Kri- : s*me> geriau ous mūsų ^^’Iburge. Institutas norinčius ap* 
tusiųjų” tomo jis darysiąs ilges-! ^os žmonijos istorijai, Gerai! rūpinąs maišiukais, kuriuose 
nes atostogas ir net nebeaišku, Į būtų, Kad atsirastų visas tuzi-Įyra įpilta dirbtina “žemė” su 
žada medžiagą toliau telkti, Bamojų. Gal kada ir atsi- j joje jau įmaišytais grybų ge
ne, ir žada kada sekantį tomą’ras- ^uo tarpu jis tikrai tė-jlua|ajs \ ;sa Las belieka dary- 

jit* np T bū-! vienas ir tegu jis pasilieka. į . . .v .leisu, ar ne. gana ou-. - L . . ti, tai maisa nunešus i tamsų
tu ipicni čia viqam nastatvJ Mes turime j} remti, o ne truk- .

i dvti kad kas metai ar bent kas ’• rūsio kampą atidaryti, o visa tų tašką. Man regis, kad dabarĮdyti, naa Kas metai, ar oenr Kas. -
kaip tik yra atėjęs laikas, kada i dveji pasirodau po naują “Kri- kHa pasuku ą savaime.. I o 10 

| jau ima kalbėti ne vien bolševi- [tusiųjų už laisvę tomą. jiki 1(5 dienų galima būsią skin- 
I kinių autorių raštai, bet ir gyvi* Alfonsas Nakas Ui pirmąjį savo grybų derlių.

uoj u tomu, i 
ų są-j 

reiškę par
tizanų veiksmai (iki J raidės). 
Blogai, kad nėra visų knygoje 
minimų asmenų indekso.

Paskutinį knygos viršelį už
vožus, baisiai knieti dar pora iš
vadų padarytu

Jeigu Daumanto "Partizanuo
se už geležinės uždangos” rado
me kovų su okupantu-maskoliu, 
jeigu dar panašių prošvaisčių

j antrasis “Kritusiųjų” tomas — 
ištisa išdavysčių aprašymų py
nė. Daugumoje čia kautynės 
brolžudiškos: vienoj e pusėj e par-

lietuviai. Jeigu čia per Lietu
vos mišką ir maskolis klampoja, 
tai jis yra už rankos vedamas 
lietuvio-išdaviko, einančio prieš 
savo brolį (ai, vienoje vietoje 
ir prieš tikrą, kraujo brolį!). 
Nepaisant- šioje knygoje ir ki
tur pagyrimų už vieningumą Si
biro tremtyje, vėl ir vėl prasiki
ša lietuvis-išdavikas. Prisimena 
Unrros skryningų laikai Vokie
tijoje; lietuviai, sako, buvo be
ne antroje vietoje iš kelių de
šimčių tautybių, skundimais sa
vo brolių, kad tik jie negalėtų 
pasilikti lageryje, o vėliau kad j 
negalėtų emigruoti Amerikon, i

-ri< ■
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GF $5,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

ON SAVINGS CERTIFICATES 
Of $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY

90 DAY NOTICE GOLD EAGLE 
PASSBOOK ACCOUNT 
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PER
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PER
ANNUM

PER 
ANNUM

ON SAVINGS CERTIFICATES 
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PER 
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SSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO $20,000
Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts. Standard Federal 
pays the highest legal rate of interest on all savings. Deposits received by the 
10th of any month earn from the first of that month. Deferred Income Certificates 
are available at rates of '6% and 5%%.
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Kas kaltas?
New Yorke prasidėjęs laiškanešių streikas plečiasi. 

Palietė jis ne tik New Yorko kaimynines valstijas, bet ir 
vidurvakarių: Ohio, Minnesotos ir net Illinois. Jau skel
biama, kad sustreikavo vieno Chicagos priemiesčio laiš
kanešiai. Nerimsta ir Chicagos laiškanešiai: jie bile 
valandą gali paskelbti streiką.

Laiškanešiai ir pašto tarnautojai neboja federalinio 
Įstatymo, kuris draudžia streikuoti. Nesiskaito jie ir su 
teismo drausme. Pavyzdžiui, New Yorke teismas už-
draudė laiškanešiams streikuoti ir Įsakė grįžti Į darbą, 
bet tai streikuojančiųjų nepaveikė.

Kaip apskaičiuojama, jau septyniolika milijonų žmo
nių yra laiškanešių streiko paliesti. Jie paliesti ta pras
me, kad jiems yra nutrauktas pašto patarnavimas: jie 
negauna laiškų bei kitų siuntinių ir negali laiškus, laik
raščius ir kitokius siuntinius kitur pasiųstu

Kai kurios biznio Įstaigos nuostolius jau apskai
čiuoja milijanais dolerių. Skaudžiausia, žinoma, yra 
paliestos tos Įstaigos, kurių biznio transakcijos yra atlie
kamos beveik išimtinai per paštą. Jos nebegauna nei už
sakymų, nei anksčiau gautus užsakymus begali išpildyti. 
Ir kas blogiausia: nutrūko ir jų pajamos, kurios čekiais 
ir pinigų perlaidomis buvo gaunamos per paštą. Kai ku
rios tų Įstaigų jau pareiškė, jog jos bus priverstos visiš
kai užsidaryti, jei pašto streikas ilgiau užsitęs.

Pašto patarnavimas yra laikomas tiesiog gyvybiniu 
krašto reikalu. Štai kodėl ir yca. išleistas Įstatymas, ku
ris draudžia pašto tarnautojams streikuoti, atseit, nu
traukti. pašto patarnavimą. Iki šiol to Įstatymo buvo 
paisoma ir jis nebuvo pažeistas. 0 tai reiškia, kad šis 
laiškanešių paskelbtas streikas yra pirmas Amerikos 
istorijoje!

Reiškiama nuomonė, kad tas streikas yra nepatei 
sinamas, nes streikininkai atvirai laužo Įstatymus ir su 
jais nesiskaito. Tai esąs stūmimas krašto Į anarchiją.

Nėra jokios abejonės, kad tas streikas yra nelegalus, 
priešingas Įstatymams ir atvirai juos pažeidžia. Patei
sinamas streikas ar nepateisinamas, tai jau toks klausi
mas, dėl kurio gali būti Įvairių nuomonių. Ir jų yra.

Turint galvoje visuomenės interesus, laiškanešių 
streikas nėra pateisinamas. Bet ar buvo pateisinami

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

10
ŽYMUS BARITONAS IR ŠIAUDINĖ 
LIETUVIŠKŲ PROTĖVIŲ PASTOGĖ

Lietuvių enciklopedijos XXVII tomo 92 
puslapyje randame baritono, operos ir 
koncertinio dainininko Schlusnus Hein
rich trumpą biografiją, kurioje minima, 
kad jo proseneliai buvo lietuviai Slušniai. 
šia proga čia norėčiau kiek plačiau palies
ti Slušnių šeimos istoriją, kuri kartu duo
da ir įdomių iliustracijų iš Mažosios Lietu
vos lietuviu gyvenimo.

Slušnių šeimos istorija yra tampriai 
surišta su Darkiemio ir Unguros apskričių 
sritimis, per kuria i Prieglių savo vande
nis gabena Unguros ir Galdapės upės, pir
moji maitinama skaidrių Maino ežero 
vandenų, o antroji savo pradžia gaunanti 
Romintos šilo apylinkėse, abi juosdainos 
paslaptinga. iš priešistorinių laikų išsili
kusią Skaliskių girią su joje prieglaudą 
randančiais majestotiškais briedžiais.

Savo kilme didžiuodamasis ir savo pro
senelius didžioj pagardoj laikydamas, 
garsiu tapęs baritonas kruopščiai surinko 
visas randamas žinias apie savo lietuviš
kuosius protėvius. Iš praeities miglų išny
ra Jurgis Slušnius (vokiškuose dokumen
tuose pavarde kartais rašoma Sluznus,

Jau nuo 1918 m. vasaris mū
sų tautai yra lyg sugrįžtančio 
pavasario simbolis. Visiems 
suprantama, kad okupuotoj 
Lietuvoj kiekvienas tą šventę 
gali prisiminti tik savo minty
se, ar uždaruose gerų pažįsta
mų rateliuose. Laisvajame 
pasaulyje Vasario 16 gali mi
nėti kaip kieno širdis ir sąžinė 
jaučia.

Kiekvienais metais šiai di
džiajai šventei ruošiamasi iš 
anksto. Apie ją kalbama, ra
šoma ir tariamasi. Ypač mūsų 
bendrinės organizacijos šiai 
šventei skiria daug dėmesio. 
Jos ir visų lietuvių dėmesį krei
pia ta linkme.

Praėjo vasaris, pasibaigė ir 
visai tautai brangios dienos 
minėjimai. Laikraščiuose bu
vo daug tų minėjimų aprašy
mų ir nuotraukų. Ir kovo mė
nesyje vis dar aidi minėjimų 
atgarsiai ne tik spaudoje, bet 
ir privačiuose pasikalbėjimuo
se. Dabar pravartu pažvelgti 
kiek ir kokio atgarsio tas ne
kasdieninis istorinis įvykis 
randa mūsų visuomenėje.

Pasižvalgius didžiausioje lie- 
tuvoų kolonijoje, Chicagoje, ir 
pavarčius laikraščius, matosi, 
kad Vasario 16-tos skleidžia-

ima šviesa mūsuose dar neiš
blėso, nors ir neramūs sūku
riai kartais padrumsčia. Mi- 

{nė j imu sab s visur buvo pil
nos. Kai kuriose vietose, pvz. 
Chicagoje, be pagrindinio mi
nėjimo daug buvo įvairių or
ganizacijų, Lituanistinių mo
kyklų ir įvairiose miesto daly
se ar priemiesčiuose gyvenan
čių lietuvių minėjimai. Visur 
salės buvo pilnos. Tas rodo, 
kad mūsų išeivijos visuomenė
je ne tik ši šventė, bet ir Lietu
vai laisvės reikalas dar yra 
gyvus.

Minėjimai praėjo įvairiai. 
Priklausė nuo organizatorių, 
programų pravedėjų sugebė
jimo ir programų dalyvių. Ne
skaitant aikštėse ar prie pa
minklų vėliavų pakėlimo ir pa
maldų, salėse minėjimai bu
vo iš kalbėtojų ir meninės da
lies. Kaip kur dar buvo ir su 
vaišėmis.

Paprastai pradedama, pub
likai atsistojus, vėliavų Įneši
mu. Nekaip atrodo anglų kal
ba garsiai šūkaujamos koman
dos. Anksčiau dar būdavo ir 
barabanai, kurie primindavo 
viename filme matytą nusikal
tėlį, vedamą Į kartuves. Daug 
gražiau būtų, jei minėjimą ati-

kai kurių miestų gaisrininkų ir net policijos streikai? Tie 
streikai taip pat yra Įstatymų draudžiami, nes sudaro 
pavojų visuomenės saugumui ir sveikatai.

.Taigi, laiškanešiai nėra pirmi, kurie pažeidė įsta
tymus, susijusius su visuomenės “saugumu ir sveikata”. 
Gaisrininkai ir policininkai pažeidė tuos Įstatymus ir iš
liko, taip sakant, “sveiki”. Faktiškai buvo pabota jų 
reikalavimų.

Laiškanešiai jau kuris laikas kaip klabino Kongresą, 
kad jiems būtų pakeltas atlyginimas. Bet su tuo atlygi
nimo klausimu buvo vis delsiama ir delsiama. Ir ne tik 
buvo delsiama su atlyginimo pakėlimu, bet ir iš viso šu 
pašto reikalų sutvarkymu.

Laiškanešių streikas, galima sakyti, yra “despera
cijos streikas”. Jis parodo, kaip netikusiai yra tvarkomi 
pašto reikalai. Sakysime, atlyginimas laiškanešiams yra 

i nustatomas vienodas, nežiūrint kur jis begyventu: ko
kiame dideliame mieste, ar mažame miestuke. Vadinasi, 
nėra atsižvelgiama i tai, kur pragyvenimas yra branges
nis ar pigesnis. z

Su atlyginimu., irgi tas pats: kai kitų federalinių 
departamentų tarnautojų atlyginimas Buvo žymiai pa
keltas, tai pašto tarnautojams teko tik trupiniai.. Ir kas 
blogiausia, kad ir tuos trupinius Kongresas nenoriai 
numetė.

Ir jeigu dabar statomas klausimas, kas kaltas dėl 
prasidėjusio pašto tarnautojų streiko, tai gal tinkamiau
sias atsakymas yra: politikavimas.

Sakoma,' kad kas vėją sėja, tas audrą piauna. Kon
gresas ilgai, ilgai vėją sėjo pašto atžvilgiu. Sėjo tą vėją,
kol susilaukė audros, kuri dabar skaudžiai palietė visą 
kraštą. •

kartais Szlusnus). Gimęs 1735 metais, 
į Jurgis Slušnius 1792 metais įsigyja ūki

Kalpokų kaime, Darkiemio apskrityje. 
, Tačiau vos spėjęs čia įsikurti, jis užbaigia 
» šios žemės kelionę 1795 metais, tik ką per- 
; kopęs 60-ties metų amžiaus ribą. Jo sūnus, 
i taip pat Jurgis, gimęs 1761 metais ir vos
• ne šimtą metų nugyvenęs (miręs 1859 me-
• tais), anksti praranda Savo pirmąją žino- 
’ na Anurtc. kuri mirė po gimdymo, būda

ma 32 metų amžiaus. Likęs taip anksti
I našliu su mažais vaikais, jis veda antrą 

žmoną Eufroziną ir jos pasogos pinigais
< perka ūkį Ežerėnų (Eszerinen) kaime, 
I
I 
I

I

I i
i

i

t 
i 
i

i

Baritonas H. Slušnius markizo Posa rolėje 
"Don Carlos" operoje.

įdarantis, vėliavų pagerbimui 
i publiką paprašytų atsistoti ir 
Į vėliavos įeitų be triukšmo. Kur 
j sąlygos leidžia, dar galctų bū
ti grojamas nuotaikįngas mar
šas. Maršų muziko Br. Jonušo 
sukurtų lietuviškomis melodi
jomis turime labai gražių.

Jau ne pirmi metai vis nusi- 
skundžiame ilgom kalbom, 
ypač kai tose kalbose vis kar
tojami visiems žinomi dalykai. 
Prieita prie to, kad kviečiant 
į minėjimus publiką, reikia ją 
raminti, kad kalbos bus trum
pos, Deja, metai po metų tas 
vis dar kartojasi. Ir šiais me
tais iš kai kurių vietų girdisi 
nusiskundimų dėl ilgų kalbų. 
Kalbėtojai dažniausiai kartoja 
jau visiems žinomą istoriją, 
arba dabartinę pasaulinę poli
tinę padėtį, kuri tiek mūsų, tiek 
svetimoj spaudoj jau buvo iš 
visų pusių vartyta.

Chicagoje labai nejauki pa
dėtis susidarė kalbant pagrin
diniam kalbėtojui. Jis kalbėjo 
gal ir ne perilgai, bet kartais 
nutoldavo nuo mikrofono, kal
bos tad nesigirdėjo. Be to, jis 
vis suko apie visiems jau žino
mus reikalus. Publika tiek 
įsismagino, kad buvo pavojus 
kalbėtoją visai nušvilpti. Ne
galima pagirti ir publikos. Vis
gi ji turėjo atsiminti, kad čia 
ne koks mitingas, bet minimas 
labai brangus, istorijoj tik 
šimtmečiais pasikartojantis įvy 
kis. Ypač, kad salėje buvome 
ne vieni. Iš kitos pusės, minė
jimų rengėjai aiškiai pamatė, 
kad šią, jau senai nepasiten
kinimą keliančią programos 
dalį reikia labiau apgalvoti.

Ieškome draugų šios šalies 
įtakingųjų žmonių tarpe. Jų 
tarpe jau turime žinomų as
menų, kurie įvairiomis progo
mis ir Įvairiose institucijose 
atvirai remia mūsų reikalus. 
Tačiau, ypač rinkiminiais me
tais, daug patys veržiasi ir to
kiu, kuriu Lietuvos reikalams 
rodomo dėmesio niekad nema.- 
tėme ir nematome. Kaip ma
tyti ir iš šių metų minėjimų: 
jie pas mus atvyko tik pasaky
ti savo priešrinkimines kalbas. 
Po rinkimų Jų vėl nematysi
me.

Pakviestiems svetimiesiems 
kalbėjimo laiką sunkiau nu
statyti, bet gal būtų galima pri
minti apie ką mes norime iš
girsti. Būtent, kad ir apie tarp
tautinius vingius ir numatomas 

’ politines perspektyvas. Žino- 
ma, jie nepasakys apie ką vie
šai nekalbama, bet daugumai 
bent padės susiorientuoti esa
moje padėtyje. Mes keliame 
ovacijas, jei jie mus pavadina 
draugais, jei primena, kad 
senovėje Lietuva buvo galinga

taip pat Darkiemio apskrity, šis Jurgis 
Slušnius gal būt būtų tapęs ir šimtmečių 
patriarchu, jei nelaimingas įvykis nebūtų 
per anksti nutraukęs jo gyvenimo siūlo. 
Kaip ir didysis senovės lietuvių kunigaikš
tis Vytautas šis žvalus seniukas nukrito be
jodamas nuo arklio ir to pasėkoje pasimi
rė kiek pasirgęs.

Tame Ežerėnų kaimo ūky 1793 metais 
gimęs Jurgio Slušniaus sūnus Simonas 
Slušnius nusiperka sau atskirą ūkį Kuisių 
kaime, esančiame Unguros apskrities ri
bose. Jis ten pasimiršta 1868 metais, savo 
gv venime buvęs tris kartus vedęs ir išaugi
nęs dešimti vaikų. Iš to jo vaikų būrio, 
sūnus Augustas Slušnius (dabar dokumen
tuose rašomas Schlusnus pavarde) buvo 
gimęs 1842 metais, gi mirė 1D00 metais. 
Jis buvo baritono Henriko Slušniaus tėvas.
dirbęs pašto vaidininku Ragainėje. Jam 
čia bevaldininkaujant, 1888 m. rugpjūčio 
mėn. 6 d. gimė sūnus Henrikas Slušnius, 
vėliau tapęs pagarsėjusiu baritonu. Hen
rikas buvo aštuntas ir jauniausias vaikas 
šeimoje, kur be jo dar augo viena sesuo ir 
šeši broliai.

Tėvas Augusias Slušnius turėjo melo
dingą boso baisą, buvo muzikalus, suor
ganizavo kvartetą, todėl ir savo vaikams 
jau iš vaikystės Įdiegė meilę dainai. Deja, 
jis gana anksti pasimirė, teturėdamas lik 
58 metus. Maitintoją praradus, gan skait- 

; lingos šeimos materialinė padėtis pasun
kėjo ir tai. turbūt, buvo priežastim vertu
sią našlaitį Henriką tapti taip pat pašto 
tarnautoju. Iš mažens pamilęs dainos me- 

’ ną tėvų namuose, bei turėdamas pasigėrė-

Del kalbų ilgumo yra ir to
kių nuomonių, kad. esą, sava
noriai ir partizanai mirties pa
vojuose ir šaltyje kovojo mė
nesiais ir metais, o čia jaukio
je salėje valandą kitą pasėdėti 
sunku. Argi jau tiek neverta 
mūsų istorija, kad nenorime 
jos pakartotinai išklausyti. 
Bet reikia atsiminti, kad minė
jimas nėra kovos laukas, ku
riame1 susirinkę kantrybe turė
tume Įrodyti savo didvyrišku
mą. Istorijai mokytis turime 
lituanistinių mokyklų ir jauni
mo organizacijų. Suaugusiems 
būna specialių paskaitų. Ir 
spaudos lapuose istoriniai įvy
kiai dažnai pagvildenami. Į 
minėjimus ateiname paminėti 
paties įvykio ir sustiprinti sa
vo pasiryžimą tolimesniems 
siekimam. Minėjimai turi bū
ti ne kaip paprasti susirin
kimai, bet kaip didinga šven
tė. Iš jų kiekvienas turėtų iš
eiti su šventiška pakilia nuo
taika ir tvirtesnis Lietuvos rei
kaluose negu atėjo...

Išvadoje galima būtų pasa
kyti tiek: Minėjimų žodinė 
dalis turėtų būti trumpa, kon
densuota, be ilgų pristatinė- 
jimų ir be visiems žinomų 
pasakojimų. Kontraversiniams 
pasireiškimams minėjimuose 
irgi ne vieta. Jiems vieta spe-

IiiuUbC pdftl K d LU-t J LUIUXJfev.
i o žodines dalies reiKėty duo- 
ti stiprią meninę pi nyramą. 
Tur būt, neapsiriksiu pasakęs, 
kad į minėjimus daug kas ei
na ne tik iš pareigos, bet ir 
menine dalimi pasigerėti. Me
ninius pasirodymus lietuviai 
mėgsta ir juos gausiai lanko. 
Tai matome iš Lietuvių Ope
ros pastatymų, ansamblių, cho
rų ir įvairių solistų koncertų. 
Taip pat iš dainų ir šokių šven
čių. Minėjimams, ypač Vasa
rio 16, turi būti sutelktos pa
čios stipriausios lietuviškos 
meninės pajėgos. Jas su pasi
didžiavimu galėsime parodyti 
ir svetimiesiems.

P. Venclova

MAŽA PATAISĖLĖ

Į šefo ofisą įėjusi jo sekreto
rė referuoja: “štai laiškas, ku
riame kostiumeris rašo: Stačiai 
nesuprantu Jūsų begėdiškumo, 
kaip Jus savo bevertes prekes 
parduodate po dvidešimt dole
rių” !

Šefas turėjo gatavą atsaky
mą: “Išbraukite žodžius “Begė
diškumą” ir “bevertes” ir laišką 
Įdėkite į bylą “Padėkos laiškai”, 
pasakė jis sekretorei.

bKAUiK.PAib EAMAū IMK
Kiltie SKAITYTI

>• J i.jji a.s

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuck
pointing; chimney repairs; cement 
work. Basement water proofing. Spe
cial! Gutters painted inside and out. 

All work guaranteed.
Call 561-1738

A. S. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwell Clreet. Tel. LAfayefte 3-1.083
' NEMOKAMAI VIETA AUTOMOBILIAMS

MOKAME NUO 1966 METU SPALIO 1 OILNCS
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį.

Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauįą mūšy namą.

VALANDOS: Pirmad. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro; Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; Šeštadieniais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

Šiaudinė pastogė Kulsiu kaime, Unguros apskrity, 
kur gimė baritono H. Slušniaus tėvas Augustas 

Slušnius.

tina baritono balsą ir dalyvaudamas meno 
saviveikloje — choruose, jis greit atkreipė 
i save žinovų dėniessį. Jam buvo suteikta 
stipendija balso lavinimo studijoms ir 
taip pat su laiku jam pasisekė tapti vienu 
iš žymiausių baritonų pokaizerinėje Vo
kietijoje. šeimą jis sukūrė vesdamas taip 
pat žymią operos dainininkę. Jie turėjo 
vieną sūnų, kuris, jau baigęs mokslus, 
buvo mobilizuotas ir žuvo karo fronte.

Būdamas savo karjeros viršūnėse, Hen- 
I rikas Slušnius su šeima kas metai svečiuo
davosi savo tėvo gimtinėje Kuisiuose, kur 
protėvių ūkį veide jo giminaičiai, su ku
riais ir jis po karo atsirado kaip pabėgėlis 
Vakarų Vokietijoje. Iki 1951 metų jis dar 
aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime, 
daug jo Įdainuotų arijų buvo užrekorduo- 
ta plokštelėse, kurias ir dabar dar galima 
užsisakyti. Ligai prie jo prikibus, jis mirė

1952- m. birželio mėn. 18 d. Jo atminčiai 
pagerbti yra išleista 256 puslapių jo bio
grafijos knyga, gausiai iliustruota, gauna
ma Wolfgang Kruger Verlag, Hamburg.

j GIRDAVOS APSKRITIS
Pagal iki antrojo pasaulinio karo pa- 

: baigos egzistavusi Mažosios Lietuvos ad
ministracini padalinimą, Girdavos apskri
tis priklausė Karaliaučiaus apygardai. 
Prieš ordinui Įsibraunant į šį kraštą, Gir
davos apskrities žemės tarnavo riba tarp 
lietuvių gy venamų žemių, ir Bartos bei Un- 
satrapio sričių, apgyventų lietuviams gi
miningų senprūsių. Ordinui prūsus paver
gus, lietuviams teko nuolatiniai kariauti 
ištisą šimtą metų (1293 - 1393 m.) su į šias 
žemes besiveržiančia ordino kariauna. Gin
damasis nuo lietuvių nuolatinių puolimų, 
ordinas Bartos srities pakraščiuose prisista
tė virtinę sargybinių pilaičių Alnos ir Gub- 
rės upių pakrantėse. Ši ordino Įsitvirtini
mų linija ir iki šių dienų žymėjo Girdavos 
apskrities vakarinių ir pietinių ribų sienas.

Ordinui anksčiau neįstengus šios srities 
nukariauti, ji taip ir liko mažai kolonizuo
ta, taip kad čia iki pat paskutinių laikų 
tarp Gubrės ir Ilmenos upių, o ypač ryti
nėje ir šiaurinėje Girdavos apskrities sri
tyse, palei Ašvinę, kurią su laiku buvo 
pradėta vadinti Svinės upe, bei Livos, 
Aptos, Ameitos. Vikravos ir kitų mažes
nių upokšnių slėniuose visur išliko kom
paktiškai lietuvių apgyveti kaimai, bažnyt
kaimiai ir ištisos parapijos.

J (Bus daugiau)
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OR. ANNA BALIONAS
AK!ų AUSų.

x E •* K L E į ,yu Ax

foau teL 239-4683

OR. K. G. BALliKAS 
akušerija ir moterų ligos 
ginekologine chirurgija 
6449 So, Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Tvlef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Žurnalas įsteigtas 1951 m., lei-1 
džia ALIAS Chicagos skyrius,] 

I redaguoja xnz. G. J, Lazauskas; 
su K. Kaunu, J. Slaboku, A. Ke- Į 

I rolių ir J. Rimkevičių.
šiame numeryje be informa-1 

ei jų iš ALIAS veiklos ir ilius- į 
traeijų yra eilė profesinių straip- į 
snių, k. a.; Ramojus Vaitys: 
Dabarties ir ateities geležinke
liai — ilga studija su schemo
mis; A. Vadopalo: Medžiaga 
surišimui; arch. J. žaikauskas, 
Australija: Lietuvos kartografi
jos klausimu; V. Petraitis: Avi
acijos pažanga; G. J. Lazauskas: 
Lietuvos patentai, pateiktos 38 
išradėjų pavardės ir patentų pa
vadinimai. Toliau dar iliustruo-

įaus
lurmyje be kt. yra Jono žmm— 

džino: Istorijos bėgyje lietuvis 
neklydo — teisė laimėjo; A. Pa
džiaus eilėraščių ciklas: Nakties 
paveikslas; K. Petrausko: Al- 
vudas; R. N.: Genocido paroda 
perduota Altui, ir skyriai: Kny
gos ir autoriai; Veidai ir vaiz
dai, žmonės, datos ir darbai. En
glish section.

nraaeių 
atitinkama I 
&ų būti ra- j

S3vo pū-

t binu ir pradėti pcinisJį vr i. • x .....Kabineto virsim nk
Į miai pradėjo kasyti 
k auš į*

—Čia tai sUiLKiausia, drauge 
premjerai. Sunkumai yra ob
jektyvūs.

— Kas tie sunkumai? Argi 
nėra tai vietai tinkamo kandi
dato?

— Kandidatų netrūksta, pons 
premjere. Tik visa bėda, kad 
visi, visi jie yra ne žydai...

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5349 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CLARA j 
2709 W. 51sf STREET

Tel.: GR 6-2400
VA. pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
-—1, 7—9, antrad.,'penkt. 10—4, ir 

šeštad.- 10—2 vai. 1.

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

Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
| dažai. Speciali pagalba ko jonu 

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

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

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EiSihi - EISIMAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

| MOVING
Apdraustas perkraustymas
* iš įvairių atstumy.

ANTANAS VILIMAS
823 W. 34 Place

? Tek: F Rentier 6-1882
------

■! i   i i

| PERKRAUSTYMA1

' /MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
R. i E R Ė N A S

I 2047 W. 67th PL WAIbrook 5-8063
... - ----------------- -------- --.......

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS: ~ 

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai!
Treč. ir šeštad. uždaryta

Ofiso tel.: Portsmouth 7-6000 
Rebid. tetef.: GArden 3-7273

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 
Priima tik susitarus. *

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad. 2—4.

DR. iŠ. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS -

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago/ HL 606’8 Tel. 525-0952

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

L MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dienį nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
UPTCMETRiSTAS

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

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

RADINSKAS
AM-FM RADIJŲ

i KAINOS PRASIDEDA NUO
S1500

2512 W. 47 ST. — FR 6-1998 
LIETUVI, EIK PAS LIETUVJL

hoPHIi BARČUS1
| RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

s Visos programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M.

I Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma-1 
I dienio iki penktadienio 10—111 
I vai. ryto. — šeštadieni ir sek-J 
I madieni nuo 8:30 iki 9:30 vai. | 

ryto. |
Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v. |

TeL: HEmlock 4-2413
7159 Sc. MAPLEWOOD AVE. || 

CHICAGO, ILL. 60629

&R. iEONAS SABUTIS 
fMKSTŲ, PC’SLėS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71 sf ST.

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

Ofiso telef.: 776-2880 
Na-ups rex. telef.: 443-5545

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

Ofisas 2750 West 71 st St. 
Tek 925-8296

Valandos: 2—8 vai. vak. Penktadienį 
1G—12 ir nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
EKSKURSIJOS

• Į LIETUVA
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31
Kiekviena kelionė tęsis 21 dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės j 
tuojau. Išrūpiname leidimą ilgesni 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame! 

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės Į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU I

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

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.T 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susi tarimą.

WINTER SALE
Take advantage of off-season prices, j 
Completiy finisch your basement 225! 
sq. feet for only $995. Includes cei- i 
ling tiles, tiled floor, No-Mar or wood < 
paneling, panelled bar with formica 
top, finished trim and boxed- in posts.

D & L CARPENTRY 
AND REMODELING 

383-1012
LADDY V. V1NTIKA,

General Remodeling: porches, 
kitchens, room-additions 

also repair work.
rT—III-JĮ IIIIIJ11 Iiiuiimir'i iitwwfii • -• I inunrx. I iil . m.-11L I. _1J ,-.njr

DR. V. P. TUMASOHE
CHIRURGAS

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

Priima ligonius pagal susitarimą. DeL 
valandos skambinti telefonu HE 4-21ZJ1 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6195

Kosygino nesėkmės 
su sovietų žydais

Pasakojamas toks anekdotas.
Nesiliaujančios Sovietų Są

jungos priešų atakos prieš tary
binę santvarką ir skundai dėl 
antisemitizmo pridarė daug nuo
stolių socialistinei stovyklai, kad 
atkirčio nebebuvo galima toliau 
vilkinti.

Taigi buvo sušauktas Polit- 
biuro nepaprastas posėdis aptar
ti, kaip tai priešų hidrai nusu
kus galvą.

Pačiam premjerui Kosyginui 
staiga švysterėjo geniali idėja 
ir jis tuojau ėmęs pasiūlė radi
kalią priemonę sovietų priešams 
sykį ant visados užkimšti bur
nas, būtent Maskvos Raudonoje 
aikštėje prieš paties Lenino pa
minklą pastatyti didžiausią ir 
puošniausią pasaulyje žydų si
nagogą.

Visas politbiuras nudžiugo ir 
premjero idėją priėmė plojimais. 
Nutarta sinagogą tuč tuojau 
pradėti statyti.

Ketvertą savaičių palaukęs 
Kosyginas pasišaukė kabineto 
viršininką,

“Na, kaip su sinagoga? Ar 
toli pažengė?” jis pa-

Bulvių augintojai 
degina daug bulvių

Idaho bulvių augintojai f ar
mėnai, reikalaudami aukštesnių 
kainų ir jų negaudami, susitarę 
pradėjo deginti jau nuimtu pir
mąjį bulvių derlių.

Pietiniame ir rytiniame Idaho, 
kur auga geriausios bulvės, jie 
suvežę į krūvas laukuose jau su
degino 20,000 centnerių bulvių.

“Farnieriai ir toliau kasdien de-1 
gins bulvei, kol bus mokamos | 
kainos, kurių mes reikalaujame’,’ 
pareiškė nacionalinės farmerių 
lygos Minidoka apskrities va
das George Brandon. Jo orga
nizacija produkuoja 60 nuošim
čių visų Idaho bulvių. Būsią su
laikyti nuo rinkos milijonai mai
šu bulvių iki fermeriams pradės 
mokėti po $3.50 šimtui svarų. 
Jiems siūloma po $2.50.

Didžiausias šviežių bulvių "ke
pimas” įvyko Magic Valley fer
moje, kur buvo sunaikinta 10,- 
000 maišų ir 20 sunkvežimių 
bulvių.

' Jau dabar bulvės mieste kaš
tuoja ko ne daugiau kaip apel
sinai. Galima įsivaizduoti, kiek 
dar bulvių kainas pakels įvai
rūs biznieriai-tarpininkai, pasi
naudodami šia proga...

SKIRTUMAS
Koks yra skirtumas tarp 

nininko ir šunies?
Skirtumas yra toks, kad 

dėjus švilpti šuo ateina, o 
nininkas nueina.

dai-

pra- 
dai-

j

PHOTOGRAPHER
Jei norite nuotraukomis įamžinti savo Į linksmumo arba liūitoio v. 
vestuves ar kitas Šeimos šventes, tai j gražiausius gei^ ir vainiaai, 
kreipkitės į mūsų virš 30 metų paty-i 
rimą turinčią studiją. Darbą atlieka j 

Meniškai paruo-
I 5525 So. Harlem

patyrę fotografai.
šiame vestuvinius albumus,

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288

kapams gėlės.

586-122*

BEVERLY HILLS GĖLIHYČIA
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 3-0833 ir PR 8-0834

SALOMĖJAI JAKAVIČIENEI
mirus, Jos dukterims Lidijai ir Gražinai

nuoširdžią užuojautą reiškia

statyba 
klausė.

“Jau
S

baigta, drauge premje-

į

Susirinkimų ir parengimų

— LB Bridgeport© apylinkės valdy
ba kviečia visuotinį metinį narių susi
rinkimą ir prašo visus susirinkime da
lyvauti, nors kartą metuose atlikti 
lietuvišką pareigą. Taip pat Jkviečia 
aukotojus ir kitus, kurie remia ir pri
taria musų lietuviškai veiklai dėl Lie
tuvos laisvės. ‘ ,

Susirinkime bus renkama nauja val
dyba, ~revizijosv komisija, atstovai į’ 
apygardos suvažiavimą ir aptariami j 
kiti LB reikalai.

Susirinkimas Įvyks 1970 metų kovo 
22 dieną 2 vai. po pietų Lietuvių Au
ditorijoj; 3133 So. Halsted Street. Pa
kvietimai nebus siunčiami.

Valdyba

— Lietuvių Žagariečių Klubo susi
rinkimas įvyks sekmadienį, kovo 22 
dieną 1:00 vai. po pietų, Hollywood 
salėje. 2417 W. 43rd St. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti susi
rinkime, nes yra daug svarbiu reika
lų aptarti, taipgi bus renkami darbi- 
ninkai jdubo parengimui, kuris įvyks 
balandžio 4 d. toje pačioje salėje.

J. Keturakis, rast.

Call and ask for EDDIE BURBULYS

Laidotuvių direktoriai:

B

J

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

iBsrean-.
i

k

H

f

1
DOVYDAS P. GAIDAS

TĖVAS IR SUNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

S

Senojo Britanijos Lietuviu Klubo Čikagoje i

ANTON STRAZDAS
Gyveno 2422 West 64th Street

Mirė 1970 m. kovo mėn. 18 dieną, 10:30 vai. vakaro, sulaukęs 76 
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Anykščiuose.

Paliko nuliūdę: žmona Bertha Kilikevicz, sūnus Paul ir kiti gi
minės, draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Mažeikos-Evans koplyčioje, 6845 So. Western 
Avenue.

šeštadieni, kovo 21 dieną 1:30 vai. po pietų bus lydimas iš koply
čios į Lietuvįų Tautines kapines.

Visi a. a. Anton Strazdo giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Vieneriu Metu Mirties Sukaktis4^ A-

SENIAUSIA IR DIDŽLAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

PETER WILSON 
(Kuržikauskis}

Gyv. 10634 So. Indiana Avė.
Mirė 1970 m. kovo 19 d., }

3:25 vai. p. p., sulaukęs 77 me- 1 j 
tų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, B4 I 
Rozalimo v., Juškūnų km. ;

Amerikoje išgyveno 57 me- B. 
tus. 1

Palikę nuliūdę: sūnus Ed- B 
ward Wilson, marti Louise, du 8 i 
anūkai — Glenn ir Tracy Wil- g Į 
son, ir daug draugų bei pažįs- 1 
tarnų. Lietuvoje liko sesuo S 
Charlotte Kuržikauskis.

.'Priklausė 9 V’ardo Liet. De- B 
mokratų klubui, BALFo rėmė- g 
jams. Lietuvių Bendruomenei 8 
ir SLA 63-čiai kuopai. į

Kūnas bus pašarvotas 7 vai. | 
vakaro Leonard koplyčioje. I 
10821 So. Michigan Ave.

Pirmadienį, kovo 23 dieną 1 
10 vai. ryto bus lydimas iš kop- S 
lyčios i kapines.

Visi a. a. Peter Wilson gimi- B 
nės. draugai ir pažįstami nuo- 8 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- f ■ 
dotuvėse ir suteikti jam pasku- K 
tini patarnavimą ir atsiiveiki- B 
nimą.

Nuliūdę lieka: 1 g
Sūnus, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Leo- j į j
nard Bukauskas ir Sūnus, Tel. 1! I
CO 4-2228. IiiM__ __ _ ___________  a h

V

i

l

■

JULIAN LULEVICH f
LIULEVIČIUS t

Buvęs Laidotuvių Direktorius Brighton Parke
Gyvenęs Palos Park, Illinois i|I

ag I S 
Mirė 1969 metų kovo mėn. 18 dieną, sulaukęs 74 metų amžiaus, g j | 

Gimęs Lietuvoje, Utenos apskrityje.
Palaidotas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse, 1969 m. kovo mėn. 

22 dieną.
Paliko nuliūdę: žmona Vera, brolis William su šeima, pusbrolis 

Vincas LiUlevičius su šeima.
Mūsų brangiajam Julian pagerbti bus laikomos Šv. Mišios šv. P. 

Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 1970 m. kovo mėn. 22 dieną 
9:15 vai. ryto ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 10 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus atsilankyti i pa
maldas

Mes Tavęs, Mūsų Brangiausias, niekuomet neužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesugrįši. bet mes anksčiau ar vėliau pas Tave nueisime. 
Tebūna Tau lengva ši žemelė.

Nuliūdę lieka:
Žmona, brolis, pusbrolis.

Tel.: YArds 7-1741 - 1742

$

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTJ 
tY 

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

■
i

■

I
-

i 
I

JONAS MACAS
Mano mylimas vyras mirė 1970 m. kovo mėn. 7 dieną ir buvo 

palaidotas kovo mėn. 10 d. Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse, Chi
cagoje.

Noriu padėkoti visiems, kurie suteikė jam paskutinį patarnavi
mą ir palydėjo į amžino poilsio vietų.

Nuoširdžiai dėkoju kan. V. Zakarauskui, kuris atlaikė gedulingas 
pamaldas už jo sielą ir palydėjo velioni į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias nž jo sielą. 
Dėkoju visiems, kurie prisiuntė velioniui gėlių, bei pareiškė man 
toje liūdesio valandoje užuojautą žodžiu, spaudoje ir laiškais.

Dėkoju kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje, Jonui Vazneliui 
už giedojimą bažnyčioje. Dėkoju visiems lankiusiems velionį ligo
ninėje laike jo ligos.

Dėkoju dr. A. Maciūnui už rūpestingą prižiūrėjimą velionies lai- 
jo ilgos ligos.
Dėkoju Seselei Joel Anna už dalyvavimą laidotuvėse.
Dėkoju visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems, atskirai ne

turime gal mybės padėkoti.
Dėkojame grabnešiams ir Laidotuvių Direktoriui Steponui Lack 

ir Sūnums už malonų patarnavimą.
Visiems, visiems nuoširdus dėkui.

CICILIJA MACAS

ke

iii

I

?
I

■ ¥1

S
I
7

I I I y

I

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

VASAITIS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-7 003

C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

i
;■

i

2424 WEST 69th
2314 WEST 23rd

STREET 
PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

i

I

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

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

■

3319 So. LITUANICA AVĖ. Tel.: YArds 7-1138-1139

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

T

liGARSINKITĖS NAUJIENOSE 
I 
3 i
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Berwyno paštas 
sustreikavo

» I

&

R

Woodchuck mieste, Kalifornijoj, prie "laukinių vakaru" stiliaus vy
ru kirpyklos yra ir laidotuvių įstaiga, o prie jos — iš grabo padary- 

, tas telefono kioskas.

žydu velvkos
Nuo šio šeštadienio iki sek

madienio saulėlydžio žydai 
švenčia vieną savo džiaugsmo 
švenčių. vadinamų 
Ta šventė primena, 
vėje. žydams esant 
vergijoje, persų
Ahasuero ministeris pirminin
kas Haman pareikalavęs žydą 
Mordekajų. kad šis atsiklau
pęs jį pagarbintų kaip “dievą”.

Mordekajui atsisakius tai da- 
rvti, Hamanas tiek įsiutęs ant 
žydu, kad jau ruošęs visų žy
du išnaikinimą. Ju lai 
viena Ahasuero žmona E: 
buvo žydė, kuri karaliui 
įtikinančiai užtarė žydus, 
vietoje Mordekajaus buvo 
kartas pats Hamanas.

siera 
tiek

pa-

"Purim”. 
kaip seno-

Pcrsijos

tu amžiaus juodukai;
“Black

Cennak 
paskelbti

Pirmas Chicagos srityje su- 
streik a vo p r i em iesčio Be r wy n 
paštas, esantis 6625 
Rd. Mes nutarėm
streiką ir paremti savo brolius 
laiškanešius visame krašte”, 
pasakė Berwyno laiškanešių 
sąjungos pirmininkas, . kai iš 
77 • laiškanešiu 72 nubalsavo |

Kam pinigai pigus
(Ihicagos mokyklų superin

tendentui Jame Redmond nau
ju keturių metų kontraktu pa
keliamu alga iš 18,500 iki $56,

•ia algos vos š35,000, guberna
torius Ogilvie gauna 845,000. 
facia u I Hi noj a us uni versi teto 
prezidentas David Henry gau
na 850,(KK), o Pietinio Illino- 
iaus u-to prezidentas Delyte 
Morris su visais priedais gau
na 858,(KM) metams...

DIRECT FROM CED.AR MILL FARM. 
STOCKADE. RAIL. PICKET & CEDAR 

WEAVE FENCES.
Farm phone KE 2-67?

Chicago Hl 5-0327.

r FA2SĖ

Suimti du pasalūnai 
apšaudę policininkus

Vakar buvo suimti du gat
vės gaujos nariai, 14 ir 15 nie- 

keturi 
Aces”

j gaujos nariai trečiadienio va
karą 14 gatvės ir S. Springfield 
Ave. kampe iš pasalų šautu
vais apšaudė pravažiuojančius 
policininkus, sunkiai sužeisda- 
mi du ?4arquette parko patru
lius Othello Stokes ir James 
Wilson, abudu negrai. Išaiš
kinta, kad užpuolimas planuo
tas iš anksto, 
tas

Call: Frank Zapolis 
320872 W. 95th St.

net nusibraižy- 
“strategijos” žemėlapis su 

nužymėtomis vietomis, kaip 
pabėgti.

. ROOF REPAIRS
Asphalt shingles.

Expert workmanship.
Reasonable prices.

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RUDIS Tel. CL 4-1950
272-6382

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL

D & J CONSTRUCTION COMPANY 
All kinds of carpenter work. Remodel
ing. room additions, porches, base
ments. Also brick work, tuckpointing, 

roofing, cement work, painting. 
Specialize in chimneys. 
Guaranteed - Insured. 

472-7105.

VI 7-9327 i----------------------------------------------------
■ PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

HIGH RATES PAID QUARTERLY
5% 

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

S5,000 minimum 
2 year certificate

53/.%
$1,000 minimum 

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
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

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

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

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ūgy metų patyrimas.

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

S.-------------------------------------------------------------—____  ... . ,, -_ ___
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, leme — Pardavimui

HELP WANTED — MALE 
D«rbininkv Reiki*

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat. U, žarna — Pardavimui

GENERAL FACTORY
Draft exempt. Start at $2^8^ an 

hour with rapid increases.
Excellent Company Benefits.

Must be able to speak and understand
English.

HELP WANTED - MALE-FEMALE 
RwikU Darbminfcv lr D«rtUnmkiv

VEPL’SIV PORA 
Prižiūrėti Laidotuvių Namus. 

Virš 50 metų amžiaus. 
' Kalbėti angliškai. 
AtlvgininK S ir butas.

Tel. 235-6812

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės kitur

X) MYLIŲ NUO ČIKAGOS, prie Kan- 
jkakee upės įr&nto ant plataus skly
po 4 kambarių namas pardavimui. 
Idealu žvejybai ir poilsiui. Čikagos 

Tel. 847-8985 po 7 vai. vakaro.

WISCONSIN pietryčių vasarvietėse 
aviniokas parduoda TAVERNĄ — 

TESTORANĄ, su visais gerais Įrengi
mais, leidiniais, gyvenamomis patal
pomis ir % akro žemės. Sezonas pra

sideda gegužės mėnesi.
STANLEY ZUREK, Box 153 

CĄMP LAKE, WISC.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ŠNUOMOJAMAS 4 KAMB. NAUJAI 
DEKORUOTAS BUTAS suaugusiems.

Kreiptis 1019 W. 32 ST

PERSONAL
Asmenų Ieško

PAIEŠKOMA 
ONA PETRULIENĖ

VINSKAITĖ,
. . . gimusi Bokštų kaime, Kvėdarnos vals.

subversyvių organiza- Paieško'sesers sūnus
KLEMENSAS STASITIS.

Tel. 434-8744,
ČIKAGOJE.

$600,000 riaušininkams
Senato vidaus saugumo sub- 

’ komisijos investigatoriai išty-
* r<\ kad per praeitus 2 metus 
Į daugiau kaip 86(X),000 buvo iš- 
i dalinta i
Įcijų nariams ir pavieniams 
į militantams. Ton sumon įeina 
182,000 stipendija žinomam ko- 
jmuniskii ir 42 stipendijos ki-
• tiems “militantams”, dalyva- 
ivusiems praeitų metų riaušėse.

— Vladas Rasčiauskas, di
delio pietinėje Chicagoje esan-j 
čio Ranch motelio dalininkas, 
atpirko J. Puodžiūno dali. Ras
čiauskas dabar turi dvi dalis, 
o J. žalga vieną trečdali. Be 
motelio. Rasčiauskas yra dar 
American Travel Bureau savi
ninkas. Kasdien įskaitant ir Į 
sekmadienius, jis dirba po 18 
valandų. Pasilsi beskraidyda- 
mas po pasaulį.

Įvairaus dydžio deimantai, 
aukso apyrankės, sagės ir kito
kios puošmenos, auksiniai ir 
paprasti laikrodžiai dideliame 
pasirinkime A. Tvero krautu
vėje. 2646 W. 69 St

Kaip geram pirkėjui dera, 
Viską perka tik pas Tvera.

(Pr).

o Chicagos Lietuvių Opera sta;
to G. Verdi prologo ir 4 v. operą lyvauti.

LABORATORIES
4221 So. WESTERN BLVD.

FULL TIME.
DAYS.

Apply in person.

PHOTOGRAPHERS
1131 W. SHERIDAN

EXPERIENCED

CABINET

PARTS ASSISTANT 
EXPERIENCED 

VOLKSWAGEN PARTS 
MAN 

Apply in Person.
DES PLAINES 

VOLKSWAGEN, INC. 
855 E. RAND RD.

PHOTOGRAPHIC PRINTER
Experienced Man to take charge 

of contact and enlarging room.
Black and white only.

BEACON PHOTOGRAPH CO.
ST 2-6213

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJ1MAIS

DĖL VISŲ INFORMACLJŲ, KREIPKITĖS | 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS * NOTARIATAS

• PATVIRTINTI VERTIMAI ♦ IMIGRACIJOS POPIERIAI
• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

2735 WEST 71st STREET

CLERK TYPIST
Excellent salary for a good typist. 
Diversified duties. Periodic raises. 
Pleasant working conditions in mo
dern office bldg. f

program. 5 day, 36% hr. week.

' TEL. 925-6015

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

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

DĖL SKUBAUS IŠVYKIMO i FLORI
DĄ, parduodu 2 aukštu po 6 kamb. 

namą. 5417 So. Hoyne.
Tel. 476-8430.

MEDINIS ŠVIESUS 5 kambarių bun
galow. Brighton Parke. Didelė vir
tuvė. Geras plasteris. Gazo šiluma. 

Geras. Pigus. Tel. PR 8-6916.

Superior benefit TAVERNA su S kamb. buriu

o š. m. kovo mėn. 22 d., 12 
vai., sekmadieni Čikagoje, Jau
nimo Centre, kamb. B-2, kvie
čiamas Lietuviu Fondo nariu ir 
organizacijų atstovų pasitari
mas svarbiais Fondo klausi
mais. Bus pranešta Įdomių ži
nių iš įvykusio š. m. vasario 
mėn. 28 d. LF nariu visuotinio 
suvažiavimo. LF nariai, orga
nizacijų atstovai ir visuomenė 
prašomi pasitarime gausiai da-

Lietuviu Fondo Valdyba

o Chicagos Medžiotoju ir Meš-

Gros Ramonio orkestras.

“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 v. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d., 4 vai. popiet, 1970. 4. 25
d., 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 keriotojų klubo linksmavakaris 
d., 2:30 vai. popiet Bilietai gan- su margučiais ir pąmarginimais 
narni Marginiuose, 2511 West 69 įvyks balandžio 4 d. 8 vai. vak. 
St., Chicago. Darbo valandos: Marquette salėje, 6908 So. We- 
pirm.. ketv. 9—8 vai., antraad., stern Ave. Veiks bufetas ir ba- 
treč.. penkt. ir šeštad. 9—6 vai., ras.
sekm. 10—1 vai. Bilietus užsa-(Įėjimas $1.50. (Pr). > 
kant paštu siusti čeki, nurodant! 
datas ir kainas: Mr. Pr. Naris, 
6538 So. Washtenaw Ave., Chi
cago. Ill. 60629. Bilietu kainos: 
Parteris — S8.00. $6.50, 85.00; 
Balkonas — S7.00, $5.00, $3.00. 
Premjerai bilietai vienu doleriu 
brangesni. Spektakliai vyksta 
Marijos A. M. auditorijoje, 6700 
So. California Ave., Chicagoje.

Premjerai S9.00 vertės bilie
tai išparduoti.

o “Puotos Jūros Dugne” mi- 
dučio skaidrumu rūpinasi paty
ręs gelmių dvaro šeimininkas 
papa Bear. Gelmių puota įvyks 
balandžio mėn. 4 d. Western 
Ballroom. Štai rezerv. Tel. 
LA 3-5499. L. J. S. (Pr)

(Pr).

Personality Lodge ■

Lietuvių Fondo tradicinė 
vajaus vakarienė su menine 
programa įvyksta š. m. balan
džio mėn. 19 d., 3 vai. vakaro 
Čikagoje,
banketų salėje. 4740 So. Cicero 
Avė.

Čikagos ir apylinkių lietuviai 
ir organizacijos kviečiami vaka
rienės proga įstoti į Lietinių 
Fondą ir dalyvauti vakarienėje. 
Gali dalyvauti ir nenariai. Jiems 
įėjimo auka 810.00. Vakarienei 
užsiregistruoti reikia ne vėliau 
kaip iki š. m. balandžio mėn. 15 
d. Registracijos bei informaci
jos reikalu kreiptis i LF būstinę 
6643 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629. tel. 778-2858 
arba pas vietos LF vajaus komi
tetus bei Įgaliotinius. (Pr).

Danutė Balčienė. žinoma 
skaučių veikėja. 3357 W. 66 St. 
išskrido į Kaliforniją. Suinte
resuoti pirkti jos namus, gali 
kreiptis po balandžio mėn. 1 
dienos. (Pr).

Kviečiame Į talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa- 
kartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas vra iau išleistas. Ma
loniai kviečiame Į talką ją užsi
prenumeruojant.

Čikagoje prenumeratas pri
ima: Naujienų. Draugo, Bar- 
caus. Margučio. Jaunimo Cent
re pas p. Rožanską įstaigose, 
Marginių ir p. Tvero krautuvėse.

Iš anksčiau išleistų leidinių 
dar turime:

1. Lietuvių Enciklopedija — 
36 tomai,

2. Vinco Krėvės raštai — 6 
tomai,

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai.
Tai yra vertingos dovanos bet 

kuria proga. Jų kainos yra že
mos. leidžiant dabar kaštuotų 
beveik dvigubai. Nedelsiant už
sisakykite, nes atsargos yra ne
didelės.

Adresas: Juozas Kapočius, 
361 W. Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston. Mass. 02127. USA. 
Tel.: leidyklos (617) 268-7730,

Namų (617) 282-2759.
(Pr).

Vieno 
aukšto mūro namas Marquette Parke. 
Puiki vieta — geras biznis. S31,500 
arba pasiūlymas. Tel. WA 5-6015.

STEBĖKITE !
MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 

miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai Įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori S27.000,

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

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

* rpTx A T> K C A TTA.rT’T i - i 1 Marouette Parke. Š20.000.ATDARAS APŽILREJIMUI 1—a vai. j pRIE F0RD' GITY 555 kamb 8 m.
5258 W. WINONA

6 kamb. Cape Cod tipo rezidencija su 
.židiniu, valgomuoju, 3 dideliais mie
gamaisiais, pilnais kilimais, 1% ply
telių voniomis, centriniu vėsinimu. 
Įrengtas rūsys su baru ir dušais. Pa- 

REIKALINGA PATIKIMA MOTERIS _P_a-tio’.
vime. Savininkas prašo 

^45,000.

2720 DES PLAINES AVE. 
Suite 4 

DES PLAINES

padėti senesnei sveikai moteriai leng- mašinų šoniniu Įvažia
vo je ruošoje ir virime. Gyventi vie- 
toje ar atvažiuoti. Pastovu. Susikal
bėti angliškai. Geri namai tinkamam 
asmeniui. Rašyti: > •

BOX AF 275
225 W. WASHINGTON ST.

CHICAGO, ILL. 60606

į modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas. auto garažas. S22.900.

LUXUS 4 BUTU MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas £azu šildvmas. alu- 
minijaus laneai. mūro garažas, platus 
sklvuas.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

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

$45 000.

LAIKRODŽIAI IR 3RANOEMYBŽS
VIRĖJA — ŠEIMININKĖ

3 asmenų šeimai su 8 metų berniuku. 
Gyventi privačiose patalpose, puikia
me name, Lake Forest. Mokėti vai

ruoti ir kalbėti angliškai 
Tel. 234-6449.

Jei neatsako — 
(312) 225-8802.

2646 WEST 6^th STREET 
Tel.: REpvbUc 7-194*1

BERWYNE. 39-tos ir Harlem apylin
kėje. mūrinis pajamų bungalow. 5 ir 

3 kambariai. Garažas. $27.900.
SVOBODA. 2134 So. 61st Ct. Cicero 

Tel. BI 2-2162. Jei neatsako — 
LA 1-7038.

SECRETARY } 
for law office. $105 per week. I 

Must be H. S. graduate.
Type 50 W. P. Mi. į I

427-4821

GIRL FRIDAY
Interesting & varied position 
sharp girl with good typing & 

ical skills.
Excellent salary — working 

ditions and Co. benefits.
Call 427-7791

Miss SHARP
623 So. WABASH
BELL - HOWELL

An equal opportunity employer.

clef- I

con- ”

Federaliniy ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas - 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

SIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

APŽIŪRĖKIT ŠĮ SEKMADIENĮ 11-2 
vai. mūrini 7 kambariu bungalow su 
visais moderniais Įrengimais gražiau

siam Maria HS rajone. 
6430 So. FAIRFIELD AVE.

PERKAME. PARDUODAME. MAI
NOME įvairaus dvdzic n?mu« visur. 
Parūpiname paskola. visokeriopą ap- 
draudą. veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILDERS 
2653 WEST 59th STREET 

PRpspect 8-5454

a

NOTARY. INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE 

Tel. CL 4-/4o0

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER 

Excellent opportunity for experienced 
secretary to assist general manager for { 
a National Organization. Must have, 
excellent typing and shorthand skillsj 
Modern Loop office, excellent salary 

and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

CORRESP. CLERK 
NO TYPING

Immediate opening for experienced 
woman in modem Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit program. 

NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS
330 So. DEARBORN. 663-1900

ŠEIMININKĖ
Gyventi vietoje. 5 dienas 
4 mokyklos amžiaus vaikai, 
bėti angliškai. Reikalingos rekomen
dacijos. $90 savaitėje ir kambarys 
su TV naujame Glencoe apyl. name.

savaitėje.
Susikal-

kambarys

F. P. SMITH CORP. 
BILLER — TYPIST 

Good starting salary. 
Fringe benefits.

Ask for Mr. BENNETT
2030 JANICE AVE.

MELROSE PARK
Vicinity of Mannheim Rd.

681-5500

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo- 
sawbiu pirkimas - pardavimas. Be to 
sioie kontoroie daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietvbės prašy
mai, income tax ir įvairūs kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

A.

T

& L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

TO5

TERRA
Brangenybių, Laikrodžiai, Dovanot 

visoms progoms
3237 WEST 43rd ST., CHICAGO

Telet 434-4660

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba ir Remontas

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

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. ABALL ROOFING
Įkurta prieš 50 metų

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

KAMINUS IŠVALOME ir pataiso
me. Nudažome namus iš lauko ir at
liekame “tuckpointing” darbus. Esame 
apdraustą visas darbas garantuotas.

Skambinkit 
LA 1-60-47

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada




