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lėktuvų, stebėtojų manymu, ga
ji būti pradžia naujų Amerikos-

m. vidurio išvežti iš Vietnamo 
pusę visų amerikiečių. Ten liktų j 
tik artilerijos, aviacijos ir tie
kimo daliniai, su juos saugan
čiais kovos daliniais.
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BERLYNAS. — šiandien keturių didžiųjų: Amerikos, Sov. 
Sąjungos, Prancūzijos ir Britanijos atstovai susirenka svarstyti. 
Berlyno miesto klausimų. Komunistai tvirtina, kad bus kalbama,! 
kaip išvengti Berlyne “provokacijų” iš Vakarų Vokietijos pusės. Į 
Vakarai sako, kad pasitarimai lies klausimus, kaip išplėsti Ber
lyno santykiavimą su Vak. Vokietija. Berlynas yra sukėlęs pra
eityje daug nesusipratimų tarp Vakarų ir Rytų. Komunistai ne- ■ 
kartą bandė įjungti visą Berlyną į savo sistemą, tačiau jiems tas 
sumanymas nepavyko.

1945 m. rugpiūčio 2 d. Pots
damo konferencijoje keturios di
džiosios valstybės svarstė nu
galėtos Vokietijos ateities klau
simus ir nutarė Vokietiją pada
lyti į keturias zonas. Berlyno 
miestas irgi buvo paskirtas vi
siems nugalėtojams.

1947 m. lapkričio-gruodžio m. 
keturių valstybių užsienio rei
kalų ministerial Londone nesu-' riausybė tikisi galėsianti iki 1971 
sitarė dėl Vokietijos ekonomi
nės ateities. Sovietai pareika
lavo dar didesnių reparacijų, ne
gu buvo sutarta Potsdame, o
1948 m. mėnesį sovietų atstovai 
išėjo iš centrinės Sąjungininkų 
Kontrolės Tarybos, kuri buvo su
daryta valdyti Vokietijai. Tų pa-

• čių metų birželio mėn. sovietai 
uždarė susisiekimą tarp Vaka
rų Berlyno ir vakarų zonų ir pa
reikalavo, kad vakariečiai išeitų 
iš savo valdomų Berlyno mies
to zonų. Prasidėjo blokadą, 
Amerikos aviacijos skridimai su 
maistu ir anglimis į blokuojamą 
Berlyną. Blokada atšaukiant
1949 gegužės 12 d.

Vakarų Berlynas ir komunistų 
reikalavimai, kad jis nebūtų 
įjungtas į Vakarų Vokietiją, bet 
turėtų visai atskiro, laisvo mies
to statusą yra labai charakte
ringas komunistų ' taisyklėms: 
“Derėtis galima tik dėl to, ką 

jūs turite, o ką mes valdome — 
tas mūsų”. Rytų Vokietija, bu
vusi sovietų, zona, Rytų Berly
ną valdo be jokių derybų, net 
įrašė Berlyną, kaip valstybės 
sostinę į savo konstituciją. So
vietai ir Ulbrichto režimas de
rėtis nori tik dėl kitu trijų są
jungininkų prižiūrimo Vakarų 
Berlyno.

Berlyną visai atskirti nuo Va
karų Vokietijos pabandė Stali
nas, po jo 1954 m. ir 1960 m. 
Nikita Chruščiovas. Nepavy
kus jų bandymams, 1961 metais 
komunistai pradėjo statyti savo 
garsiąją “gėdos sieną”.

Paskutiniu metu sovietai pa
rodė norą atsipalaiduoti nuo Eu
ropos įtempimų. Reikia manyti, 
kad sovietai nenorės įklimpti į 
naujas komplikacijas Berlyne, 
kada jiems užtenka rūpesčių Si
bire, Kinijos pasienyje.

WASHINGTONAS. — Valsty
bės sekretorius Rogers vakar tu
rėjo susitikti su sovietų amba
sadorium Dobryninu ir kalbėti 
apie Viduriniųjų Rytų padėtį.

WASHINGTONAS. — Vy-

BUENOS AIRES. — Argen
tinoje ginkluoti teroristai pagro
bė Paragvajaus konsulą ir pa
reikalavo, kad iš kalėjimo bū
tų paleisti du komunistai. Do
mininkonų respublikoje buvo 
pagrobtas JAV armijos pulki
ninkas. Už jo paleidimą kaina 
jau pakelta — paleisti 25 poli
tinius kalinius.

CORDOBA. — Dti ginkluoti 
asmenys, vyras ir-nėščia žmo
na, revolveriais grasindami, pa
suko Argentinos keleivinį lėktu
vą Į Kubą.

SAIGON AS._ — Amerikiečių 
helikopteris buvo numuštas La
ose, kur ieškojo užvakar numuš
to JAV lėktuvo lakūnų. Visi he
likopterio Įgulos keturi nariai žu-
VO.
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Pasikeitus Kambodijos vyriausybei, kovos buvusioje prancūzu In
dokinijoje išeina iš vien Vietnamo riby ir komunistu agresija vis 
daugiau pasireiškia neutraliose Kambodijos ir Laose valstybėse. 

Pilkai pažymėtos vietos yra komunistu kontrolėje.

U

WASHINGTONAS. — Val
džios papsikeitimas Kambodijoj 
nutraukė pasaulio dėmes} nuo 
Amerikos prekinio laivo “Co
lumbia Eagle”, kuris dviejų gin
kluotų hipių buvo priverstas pa
sukti iš kelio (jis plaukė su avia
cijos bombomis Į Tailandiją) ir 
sustoti neutralioje Kambodijoje.

Valstybės departamentas pa
reiškė, kad jis neturįs žinių apie 
to laivo kapitoną Donald Swann 
ir 13 įgulos narių. Amerika for
maliai paprašė Kambodijos vy
riausybės. kad tą laivą su krovi
niu ir įgula Kambodija paleistų. 
Pasitarimai su Kambodija nu
trūko dėl perversmo. Nežinia,

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

šiandien Čikagos paštas jau 
tiktai dirbti visai normaliai. Kon
greso vadai tariasi dėl paštinin
kų atlyginimų pakėlimo. Tik 
New Yorke dar yra streikuojan
čių tarnautojų. Unijos vadai pa
reiškė, kad jei kongresas greit 
nepakels algų, tai bus streikas 
visoje Amerikoje.

♦ Prezidentas Nixonas prašo 
kongresą pagriežtinti Įstatymus 
prieš bombų teroristus, sprog
dintojus. Jiems turi būti skir
ta mirties bausmė, — sako pre
zidentas.

♦ Izraelio aviacija vakar oro regaciją. 
kovose numušė keturis Egipto;
lėktuvus. Izraelis labai sustipri
no Egipto taikinių puolimus, ne-' 
norėdamas leisti egiptiečiams 
pastatyti naujų sovietų raketų 
lizdus. Sakoma, kad Kairo ae- į 
rodrome per valandą nusileidžia ■
7 sovietų lėktuvai su ginklais rjkos nenoras patenkinti Izrae-J 
Egiptui. }į0 DrašjTno ir parduoti daugiau Į .S.

1 i siekti

APIE RASENI MOKYKLŲ INTEGRAVIMĄ
Tautinės bendruomenės praturtina Amerika

WASHINGTONAS. —'Prezidento Nixono kongresui pasiųstas 
raštas apie pradinių ir vidurinių mokyklij desegregaciją sukėlė 
negrų vadxj nepasitenkinimą. Prezidentas kaltinimas, kad jis, 
pagerbdamas Įstatymų draudžiamą negrų atskyrimą nuo baltųjų, 
kartu pasisako už segregacijos išlaikymą. Prezidentas pasiuntė 
kareivius pašto tvarkyti, tačiau jis sakosi negalįs sutvarkyti mo
kyklų segregacijos, vyriausybė tam neturinti galios, — pareiškė 
NACCP švietimo direktorius Jack Greenberg. Prezidentas savo 
rašte aiškiai skiria “de jure” segregaciją, kuri daugiausia veikia 
pietinėse valstijose, nuo “de facto” segregacijos, kuri pasitaiko 
šiauriniuose miestuose grynai dėl geografinių rajonų, baltų ir 
juodų apgyvendintų miesto dalių. Pasmerkdamas “Įstatyminę” 
segregaciją, prezidentas pateisina faktinę, šiaurinių miestų seg-

i Prezidento Nixono projektas 
• sako, kad yra nelegalu tyčia at- 
; skirti mokinius pagal jų rasę. 
! Mokytojai irgi turi būti integruo- 
I ti visoje Amerikoje, kaip reika- 

WASHINGTONAS. — Ame-Ilauja Mokinių vėžio-

Izraelio santykių. Izraelio mi- 
nisterių kabinetas posėdėžiauja 
ir svarsto, ką daryti. Manoma, 
kad. bus iš pagrindų peržiūrėtai 
visa Izraelio gynybos strategi

ja.
Izraelio premjerė Goldą Meir,

iš vienos geografinės vie- 
kitą, vien tik norint pa- 
mokyklos rasini balansą, 
reikalingas. Federalinės

Įstaigos prižiūrės, kad mokyk
lų rajonai nebūtų kaitaliojami. 
Tačiau tos Įstaigos nebandys pri
mesti savo nuomonės, neis virš 
Įstatymų reikalavimų, patarda
mas vietiniams švietimo orga
nams.

PEKINAS. Kambodijos 
princas Sihanoukas ir jo žmona 'ja 
princesė Monika savo bute, Ki- i Izraelio premjerė Goldą Meir, 
nijos sostinėje, sušaukė spaudos būdama Washingtone prieš pusę 
konferenciją, kur pakartojo, jog metų, prašė prezidento Nixono 
Sihanoukų šeima esanti netur- 35 naujausių Phantom lėktuvų 
tinga. Nors Kambodijoje nauja jr 120 senesnių Skyhawk lėktu- 
valdžia skleidžia gandus, kad Si-. yų. jų tiekimas būtų prasidėjęs 
hahoukas turįs daug pinigų slap- ■ 1971 metais. Sakomai kad kai 

. - c-.——, ------ nuxit tose Šveicarijos bankų sąskaito- kurie Izraelio ministeriai žiūrė-
patys savo ūkiuose negyvena, turėti žemės ūkio nuosavybes. Vy- j se Britanijoje, princesė Mo- j0 jau tada i ši prašymą pesimis- 

nika pareiškė, kad. tai netiesa.. tiškai ir kalbėjo, jog Amerika kyklose. Tam tikslui — sustip- 
Sihanoukai prašė sovietų ko-. pasitikėti negalima. Kiti, jų tar-...............................

mumstų partijos vadą Brežne- pe paįj premjerė, tikėjosi, kad 
vą ir Čekoslovakijos prezidentą; Amerika Izraeliui ginklų duos, 
Liudviką Svobodą, kad jie pa-: nors, gal, apie tai viešai ir ne
dėtų Sihanoukų vaikams, kurių i paskelbs.
vienas studijuoja Maskvoje, ki-; Izraelio generolai spaudžia vy
tas Prahoje, baigti studijas. 1 riausybę, reikalaudami ilgalai- 

...j gynybos planavimo ir stip-
• rios aviacijos. Jie bijo, kad mi-

SAIGONAS. — Šiandien Pietų Vietname Įsigalioja naujas 
žemės reformos įstatymas, kuris draudžia dvarininkams, kurie

JERUZALĖ. -— Hebrono mies
to arabai svarstė savo susirinki-! džia sumokės 20 nuošimčių že
me ar nevertėtų steigti buvusio- mės vertės pinigais, o kitą dalis 
je Jordano teritorijoje, dabar t>us atlyginama vyriausybės ga- 
okupuotoj Izraelio kariuomenės, ■ rantuotais bonais, kurie bus iš-

riausybė paskelbė kovo 26 d. tautine švente. Įstatymas populia
riai vadinamas: “žemė — ją dirbantiems!” Stebėtojų nuomone, 
Įstatymas yra pažangus ir nelengvas bandymas paskirstyti žemę 
kaimuose gyvenantiems bežemiams. Kartu tai yra ir politinis 
žingsnis, siekiant atimti iš komunistų propagandinį ginklą.

Įstatymas prievarta “konfis
kuoja” iš dvarininkų didelius že
mės. plotus. Savininkams val-

Prezidentas nurodė, kad mo
kyklų integravimui priešinasi ne 
vien baltieji, bet yra daug ir pa
čių juodųjų piliečių ar jų or
ganizacijų, kurios nepageidau
ja integracijos, tik' reikalauja, 
kad švietimo lygis būtų lygiai 
aukštas baltųjų ir juodųjų mė

naują Palestinos, valstybę. Tam 
sumanymui pritaria kai kurie 
žydų vadai, tačiau premjerė 
Meir tam priešinga, sakydama:

arabų valstybės?”

WEST POINT. — Generolas 
William Knowlton perėmė West 
■Point karinės akademijos vado
vavimą, pasitraukus gen. Koster, 
kuris kaltinamas padėjęs nu
slėpti Amerikos kareivių prasi
žengimus Sing My kaime, P. 
Vietname. Gen. Knowlton yra! 
jau 49-tas akademijos superin
tendentas.

į perkami per aštuonerius metus. 
Ūkininkai, kurie patys žemę dir
ba, negalės turėti daugiau, kaip 
37 akrus. Naujieji žemės sa-

gono vyriausybė siekianti pa
mėgdžioti komunistus, norinti t 
suproletarinti V letnamo liaudį. Į pončai neturi iš ko užmokėti už ^;0 
Gyventojų dauguma šiuo ista-! mokslą ir sūnų išlaikymą. | •

Kambodijoje nauja valdžia su-jjjonaj arabų anksčiau ar vėliau 
šaukė valdančios, princo Siha-. ne įj]. apsjginkluos, bet ir iš- 
nouko Įsteigtos, partijos šuva- moks naudoti naujausius gink- 
žiavimą. Jame buvo Išrinkta jus_ 'pa<ja Izraelio karinis prana- 
nauja centro valdyba, pirminin- §umas nebeteks reikšmės, 
kaujama In Tam, Kambodijos j Arabų spauda labai patenkin-

tymu patenkinta. Jei jis bus 
teisingai Įgyvendintas, preziden
to Thieu populiarumas krašte 
smarkiai pakils.

ČIKAGA. — Aerodromu kon-

Kam mums reikia dar vienos "rinkikai: kariuomenės vetera
nai, pabėgėliai, senieji žemės jo “sirgti”. Daugelyje vietų lėk- 
nuomininkai gaus po 7.4 akrus tuvų
Mekongo deltoje, kur auginama Vien tik New 5

j daug ryžių, arba aukštumose — 149 kontrolierių pranešė, kad jie j bė. 
po 2.4 akrus.

žemės reforma palies apie 60 
nuošimčių Vietnamo dirbamos 
žemės. Iki šiol turtingi žemės 
savininkai gyvendavo miestuo
se, žemė -išnuomodami beže
miams, kurie atiduodavo apie 
30% gauto derliaus savinin- 

. kams. Nacionalizuota žemė bus 
į išdalinta 600,000 žmonių. Sai- 
I gono vyriausybei šį darbą atlik
ti padeda ir amerikiečiai su di
džiuliais IBM korporacijos kom
piuteriais. žemės sistema, kokia

♦ Miami gyveną kubiečiai j 
pradėjo organizuoti išlaisvinimo 
armiją, vadovaujamą buv. Ku
bos generolo Eulogio Cantillo.

Į Viduržemio jūrą atplau-
, • , . • x i_ vi x i piuteriais. žemes sistema, KOKiake dar vienas sovietu helikopte-1;. , . v. , , y., . <rr • i j- ‘i Ji buvo iki šiol, laikoma pačiarių laivas “Leningrad”, palydi
mas dviejų naikintuvų. Sovie
tai Viduržemio jūroje turį jau 
60 karo laivu. a.

blogiausia, kokią amerikiečių 
ekspertams teko kur matyti.

Nedalinami bus tokie žemės 
j plotai, kur įsteigti ūkių kopera- 
.tyvai, religinių organizacijų že-

kaip Kambodijos nauja valdžia! mės, plantacijos, druskos lau- 
pasielgs ir su dviem jaunais kai ar miestų augimui skirti plo- 
amerikiečiais hipiais, kurie tą tai.
laivą pagrobė.

Naujasis Kambodijos premje-' ma ir kad vėl nesusidarytų tur- 
ras Lon NoI užvakar pareiškė tingų žemvaldžių luomas, įsta- 
britų korespondentui, kad Kam-. tymas draudžia 15 metų parduo- 
bodija Amerikai šito laivo ne- 'ti iš valdžios gautą žemę, 
atiduos. “Tegu jis sėdi, kur da- į Vietnamo parlamente prieš šį 
bar yra” — pareiškęs premje- įstatymą stipriai kovojo didieji 
ras. I žemvaldžiai, sakydami, kad Sai-

Kad žemė nebūtų supirkinėja-

trolės tarnautojai vakar prade- Taut™es Asamblėjos pirmimn-'ta paskutiniuoju Washington© 
i ko. ši partija, Sangkum, apima nutarimu.
j gan plačius Kambodijos politi-' bių spauda prezidento Nixono 
----- ------------- Suvažiavime pareiškimams duoda daug vie- 

Yorko apylinkėje dalyvavo visa naujoji vyriausy-; tos Beiruto laikraštis sako, kad 
. l ra Kabose buvo smerkiamas Amerikos politika nors nėra pa-

F o r» o Q -J Vi n i _ . . . « ,v» •• •lanki arabams, tačiau ji nėra 
; palanki ir žydams.

Pasaulio spaudoje pripažįsta-
■ ma, kad Amerikos žibalo intere- 
• sai privertė vyriausybę sugrįžti 
j į didesnio neutralumo kelią. Arą- 
Į bu valstybėse bendrovės yra in- 
j vestavusios bilijonus dolerių, 
! daugiau pusės viso arabų žibalo 
Į koncesijų yra amerikiečių ran-
■ koše.

Visų arabų valsty-

judėjimas sumažintas, j nius sluoksnius. Suvažiavime' parejškimams duoda daug vie-

serga. Tai neoficialus streikas, i nuverstas “despotas” Sihanou- 
siekiąs geresnių darbo sąlygų. Kas.

.........

Kairėje matome bluer n Bergo miesto buvusią Adolfo Hitlerio aikš
tę su gilumoje matoma apgriauta sv. Sebaldo bažnyčia. Dešinėje 
— šioje aikštėje veikia turgavietė, 13-to šimtmečio bažnyčia irgi 

atstatyta.

M •
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fBIlloii'O- Kas yra “košer”?
LONDONAS. — Britanijos 

žydų rabinatas, pasitelkęs tei
sininkų komisiją, bando nusta
tyti, kas yra iš tiesų “košer”. 
Reikalas ŠĮ žydų religinį įstaty
mą apvilkti teisiniu rūbų atsi
rado, kad rabinatas nutarė pa- 

i traukti Į teismo atsakomybę du 
Londono mėsininkus, kurie par
davinėjo “košer” mėsa, kuri, pa- 

1 sorodo. visai nebuvo “košer”. 
i Tie mėsininkai, nesilaikydami 
žydų religinių nuostatų, apgau
dinėjo klientus.

Pradėjus bylą paaiškėjo, kad 
britų teismai nežino, koks yra

rinti mokyklų lygį, vyriausybė 
skiria pusantro milijardo dole
rių.

Prezidentas, gindamas “de 
facto” segregaciją, nurodė, kad 
Amerika turi atvirą, laisvą, ly
giateisę visuomenę. Ji yra plu- 
ralistinė. Negalima reikalauti, 
kad piliečiai būtų spaudžiami sa
vo gyvenimą derinti su jokiomis 
taisyklėmis. Lygi visuomenė ne
būtinai turinti būti homogeniš
ka ar visai integruota. Turi bū
ti vietos visuomenėje atskiroms 
bendruomenėms. Tautoje, kaip 
Amerikoje, yra visai natūralu 
turėt italų, airių, negrų ar nor
vegų bendruomenes ir rajonus. 
Yra natūralu, kad tų grupių na
riai jaučia grupinę tapatybę ir 
išdidumą. Svarbiausia, kad 
tokioje visuomenėje kiekvienas 
narys turėtų teisę ir galimybes, 
kur jis nori gyventi: savo etni
nėje grupėje ar kaip didesnės 
bendruomenės dalis. Mūsų kul
tūriniai skirtumai mus praturti
na, o galėjimas judėti leidžia 
mums naudotis tais turtais, — 
pareiškė prezidentas Nixonas sa
vo mokyklų integravimo pasiū
lyme kongresui.

Čekoslovakija dar daugiau 
suvaržė piliečių keliones Į užsie
nį. Tik labai patikimi asmenys 
gaus kartą j metus leidimą išva
žiuoti, jei jie turi užsienyje la
bai artimų giminių.

skirtumas tarp “košer” mėsos 
ir “nekošer”. New Yorko įsta
tymai aiškiai aptaria visas “ko
šer” • procedūras, ir Įstatymai 
numato bausmes už tų procedū
rų laužymą. Londone tokių įsta
tymų nėra ir dabar žydų reli
giniai ir teisiniai ekspertai kar
tu dirba tiems Įstatymams pa
ruošti.
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Pušys, išpažintis ir pašto ženklai
Tai buvo Lietuvos uepri-^ 

klausoinybės laikais. Vieną šil
tą šeštadienio popietę į Bitėnų 
pasienio policijos rajono būs
tinę pasienietis Grybe atvedė 
kibino iš Jurbarko apylinkės 
keistokai apsirengusį apie 50 
inetų amžiaus vyrą.

Nežiūrint šiltos vasaros die- 
no^yjis buvo žieminiu paltu 
ajisirengęs. šiltą vatinę kepu
rę ant galvos užsimaukšlinęs. 
Iš jo elgsenos ir kalbos susida
rė įspūdis, kad gerokai, kaip^ 
sakydavo, nedakepęs — kvai
lokas.

Pasienietis Grybe jį atvedė 
dėl to, kad pastarasis palei Ne
muną vaikštinėjo ir į Vokieti
jos pusę žiūrinėjo. Pagal vei
kusius Lietuvoje įstatymus bei 
pasienio policijai 
tiukcijas, asmenims, turiu-jr |0 negalįs darvti. Vie- 
tiems asmens dokumentus, už;^ jis galiSi _ tai juos su. 
vaikštinėjimą, kad ir prie pat naįLinti 
sienos jokios bylos nebuvo ga
lima sudaryti bei pilieti bausti.

Vokiečiams Klaipėdos kraš
tų atplėšus, teoretiškai buvo 
paskelbta 10 metrų nuo sienos 
draudžiamoji zona. Toje zo-l 
noje galėjo tik vietiniai gyven
tojai buvoti. Praktikoje neži
nau atsitikimo, kad bent vie
nas asmuo būtų buvęs baustas 
už šios zonos pažeidimą. Bet 
šis vyras buvcr-^ulaikytas, kai 
dar tokios 10 metrų draudžia
mos zonos nebuvo.

,kol gy vas bus, pašto ženklų at
siradimo istorijos jokiu būdu 
negalėsiąs papasakoti. Net ir 
tuo atveju, jęi būtų kankina
mas. %

Baisiai užintrigavo. Ėmėm 
jau nebe juokais klausinėti ir 
net bauginti, ka<| būsiąs etapo 
keliu ^su polieininku į Jurbar
ko ^policijos nuovadą pristaty
tas, o ten turėsiąs prisipažin-

Neprisipažįsta ir tiek. Sakė 
kad jam tie pašto ženklai ne
reikalingi. Mes galime juos jo 
akyse sunaikinti. Iš tiesų susi
darė įspūdis, kad tas žmogelis 
visai kvailas.

Mes sakome, kad galime iš 
jo tuos pašto ženklus atpirkti. 
Ne, sako jis, to negalįs daryti, 

duotas veltui atiduotų.

Po ilgesnio kamantinėjimo, 
mes tikrai manėme, kad jis 
kur nors bus tuos pašto ženk
lus pavogęs.

Kuriam laikui praėjus mūsų 
sulaikytasis pareiškė, kad jis 
sutiksiąs pasakyti visą teisybę, 
bet mes turime pasižadėti, kad 
jokių bylų jam nekelsime. Pa
žadam, kad jeigu koks men
kas nusižengimas, tai jokių 
protokolų nerašysime.

Žmogelis pradėjo nervuotis: 
raudonavo, balo ir jaudinosi. 
Pagaliau persižegnojęs pradė
jo maždaug taip kalbėti.

Darau mirtiną nuodėmę, iš
duodamas išpažinties paslaptį.

reikėjo antro na-
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minu mnutcs susi

: lifornijoje miręs A. Kazlaus-I 
I kas, ilgametis klul>o narys.

Kai klubo reikalai buvo bai
gti svarstyti, tai ant stalų bu-Į 

Į vo sudėti įvairūs valgiai. Susi- 
Į rinkusiems buvo i 
[kad tai Juozo Tarno ir jo žino- 
I nos Bronės surengtos vaišės. 
“Juozapinių” proga.

Vaišės dar labiau pagausėjo,! 
i kai prisidėjo Juozas švedas, Į 
ponios Jakubauskienė, B. Smal 
lalienė, Čepaitienė, Marė. San- 
dūkienė, Stanionis ir kiti.. - ’ . t

Susirinkimas nutarė, kad ki
tos vaišės bus surengtos klubo 
lėšomis, vaišėmis rūpinsis po
nios B. Smalaiienės ir A. Čepu
lienė.

Bus 
klubo 
rupi: 
ko prisidėti su auka bei parem-|

uvos laisvu
K. č e pūkas

1NKETA

Vienoje valdžios įstaigoje ši- 
ip išpildyta anketa:
Gimęs? — taip.
Lytis? — tvarkoje.
Vedęs? — kitos išeities nebu

vo.

• Ar girdėjote apie tokį iš
radėją, kurs sukergė karvelį su 

, geniu, kad nunešęs į kitą mies- 
pranesta, mokėtų į duris pabarš

kinti.

pravartu priminti, jog į 
nariams ne tik vaišės* 

klubas niekad neatsisa-

nėšių laikotarpyje išsiskyrė iš 
mūsų gyvųjų.

Skaudus smūgis čeimai: sūnui 
ir jo šeimai, taip ir dukrai ir jos 
šeimai. Mieli kaimynai Žeimiai 
ir Puniškai, mes jumis nuošir
džiai užjaučiame netekus -abie
jų tėvelių. Vėjo aplaužyta palmė St. Petersburg©, 

Floridoj iš toliau pasižiūrėjus prime
na prieš vėją žengiančią moterį.Onutė ir Antanas

Švedijoje viena šeima nusipirko 
aiškėjo, kad namas per platus, 25 
pagalbą atėjo Švedijos aviacija, 
rėmu. Namo laiptai yra kartu ir

Nors sulaikytasis aiškinosi, 
kad jis atvykęs į Bitėnus Ram- 
byno jkalno pamatyti, bet 
mums susidarė įspūdis, kad jis 
ar pats žiūrinėja vietoves kon- Buvo taip:

arimo galui grindis įdėti. Neturė-
Jis jau lentų. Pirkti brangiai kai-

kad nesąs?navo. šilinės valdiškame miš-[nuostolius ir skriaudas, negau- 
nei pats kontrabandininkas, ^ke, netoliese kelio, pabaly au- 
nei kitų kontrabandininkų pa-i go lieknos, storos kaip tik len- 
gelbininkas. i toms tinkamos pušys. Pasita-

Vistiek buvo nutarta oada-!rę su žmonele nutarėm kad 
ryti asmens kratą. Darant kra-į Dievulis mišką augina visiems, 
tą kišenėje buvo rastas dido- ne vien valdžiai, kuri didžiau- 
kas lenktinis peilis.

Žmogelio būta dievobaimin- duoda, šie gi į Vokietiją, Au
go: ant kaklo ir rožančių irįgliją ar kitur išveža, 
škaplierius nešiojo. Be" įvairių 
popiergalių ir ‘kelių šventųjų 
paveikslėlių, buvo rasta ir gra
žiai į popierni įvynioti 40 litųižėm į namu 
vertės nauji pašto ženklai. Sa-’kai supiaust

trabandos pargabenimui, 
kitų pasamdytas jos ieško, 
griežtai užsigynė,

neatsiteisiąs už padarytus

sius miškų plotus žydams par-

Siaučiant 
pūgai, nuvažiavome į mišką 
nupiovėm dvi pušis, užsirito- 
me į dvigubas roges ir atsive- 

Pavasarį pilsči- 
į lentas. Per va- 

kėsi. jog tik pasirašyti mokąs.[sąrą išdžiūvo. Rudenį jau nau- 
Susidomėjome, kam reikalingi jas grindis turėjome, 
jam tie pašto ženklai.

Jeigu žmogelis būtų buvęs 
gudresnis ir būtų pasakęs, kad 
kokiam nors mokytojui ar 
kam nors kitam juos pirkęs, 
tai būtumėm patikėję. 1 
užklaustas dėl rastų pas jį pas-j kino, kad kiekviena vagystė 
to ženklų. pareiškė,

Tą rei
kalą buvau jau ir bepamirštąs. 
Taip gerai pasisekė, kad nei 
šuo nesulojo. Miško sargai ne
išaiškino.

Viena sekmadieni v*

siąs per išpažintį kunigo išri
šimo. Priminė, kad ir iš val
diško miško medžių vogimas 
yra nuodėmė.

Išėjau iš bažnyčios visas iš
prakaitavęs. Juk aš jau buvau 
velykinės išpažinties ir apie 
pušų vogimą nieko neužsimi
niau. Priėmiau komuniją šven t 
vagiškai. Nusigandęs bėgte at
bėgau į namus. Pasitaręs su 
žmona kita sekmadieni, eida- 
mas išpažinties, viską kunigė
liui per išpažintį pasakiau. 
Kunigas pasakė, kad tai esą 
vagystė ir iki neatsilyginsiu, 
negausiu nuodėmių atleidimo. 
Atsitraukęs nuo klausyklos be 
nuodėmių atleidimo, svarsčiau 
kokiu būdu galėčiau už tas pu- 

Jau buvau be-per pa-|*įs atsj]yginti.
Dabar • mokslą Jurbarko klebonas aiš- veįj^ nuįares nuvykti i Šilinės
.. V !.. 1 1 1 • 9 . t • *• - *~

girininkrją pas girininką Iva
kad jis, Įyra nuodėmė ir iki nusidėjėlis L.a ir viską papasakojęs. Bet

"SS
- į į į J J

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS 11 t.. 336 psl. $5.00
2. Juozas Liudžius, RAŠTAI, 246 psl....................................... S3.00
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ............. S2.00
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA LIE

TUVA. 699 psl................................   $12.00
5. Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.......... $4.00
6. J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl........................    $150
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl....................... S2.G0 ir $3.00
8 Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl. $5.00 
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl.................................. $2-00

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai. .......... ;........................................  $6.00

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ........................ $3.00
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 156 psl., minkštais

viršeliais 32.00, kietais ......     $4.00
f 13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl.................. $2.00
S 14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl..................... $5.00
į 15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIU KARALIENĖ. ... $5.00
I 16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION. $10.00
■ 17. Petronėlė Orintaitė, KA LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl $3.00
f 18. Kip^s Bielinis, TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA.

310 psl......................     $1.00
I 19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psl.

angliškai.............................................................     Šn.vO
1 20 Pranys Alšėnas, MARTYNAS JANKUS, biografija. 294 psl M.-00
I 21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, Ivrika, 152 psi S2.50
8 22. V. D. Sruogienė, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl..........  $6.00

šitas knygas galite Įsigyti “Naujienų” ofise arha gauti 
paštu, atsiuntę nurodytas sumas čekiu arba money 

orderiu, šiuo adresu:

I “N A C HE NOS”
! Halstad St. ChWffo. TU.
3

j vėl teismas. Pabaudos, o svar
biausia — jau būsiu kaip miš
ko vagis apylinkėje žinomas.

Grįžęs dar kartą prie klau
pyklos paprašiau kunigėlio pa
tarimo. Kunigėlis pagalvojęs 
liepė pačiam nustatyti tų pušų 

jkainą. Už tuos pinigus, kuriuos 
j būtų reikėję už pušis sumokė
ti, nupirkti pašto ženklų ir 
juos nesunaudojant sunaikinti. 
Taip kungėliui prižadėjau pa
daryti. Gavau nuodėmių atlei
dimą. V

Nutarėm su žmona, kad tos 
pušys daugiau 40 litų nebūtų 
kainavusios. Per vasarą sutau
pęs 40 litu šiandien rytą užė
jau į Smalininkų pašto įstaigą 
ir šiuos pašto ženklus nupir
kau. Ten pat įsukau į popie
rių ir norėjau nunešti žmone
lei juos parodyti ir po to sude
ginti. O dabar už kvailystę ir 
tų ženklų nešiojimą daug ne
malonumų turėsiu”.

Patvirtinimui, kad jis teisin
gai apie tuos pašto ženklus yra 
pasakęs. dar kartą persižeg
nojo. Esą galįs ir pas kunigą 
priesaiką padaryti.

Šia jo istorija patikėjome. 
Ir jam išaiškinome, kad jam 
nėra jokios nuodėmės — nei 
mirtinosios nei paprastosios — 
už pasakymą .teisybės. Tik 
kunigas, sakėme, negali pa
sakyti per išpažintį sužinotą 
paslaptį.

kurį fabrikas jai pristatė į geležinkelio stotį. Pa
ir gatvėmis įo atgabenti į sklypą negalima. Į 

helikopteriu ir nuleidusi jį ant specialiu metaliniu 
Jas uždarius, namas labai panašus į "skraidančią lėkštę".

narna,

vežusi narna 
durys. Jas

TAMPA, F1A.
Jau pavasaris Floridoje

Po penkių žiemų, kurios kan
kino floridiečius, atrodo, kad jau 
daugiau tos nelabosios žiemos ne- 
atsibalados pas mus. Pas mus 
būdavo, jei paukštelis ‘rabinas” 
pasirodo apie sausio mėnesį, tai 
daugiau šalčių nebūdavo, šiais 
metais žiefea visus suklaidino, 
net ir gražiuosius “rabinus” šal
tis apgavo, šie paukšteliai atlė
kę čionai pabūna tik apie keletą 
mėnesių ir vėl dingsta ligi kito 
pavasario.

žurn. J. Pronskus tankiai ap
silankydamas ir gražiai aprašy
damas apie Floridą rašo, kad 
jam Florida nelabai patinka, kad 
nėra metųjaertraukų, visuomet 
vasara. Mums flcridiečiams už
tenka metų permainos, žiemos 
čia irgi turime užtenkamai. Ypa
tingai praeita žiema gana pri
vargino su savo šalnomis ir šal-

lą. Nors man Lietuvoje neteko 
pažintiJ. Puniškos, nes jis buvo 
išemigravęs Į Ameriką prieš ma
no atsiminimą, bet. aš prisimenu 
visą J. irUniškos šeimą.

Abudu Puniškai buvo man 
kaip artimi giminės čia Florido
je ir gyvenant Čikagoje. Florido
je vėl buvom visuomet artimais 
kaimynais. 'Kartais net kelis 
kartus savaitėje susieidavom 

j vieni kitus. Gaila,'abiejų Kūniš
kų kad abudu tik septynių

Jau galini a įsigyti muziko Juozo Strolios knygąLIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS.
i puslapiai, yna fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.06 
Tai .geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galima gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiau t-Money Orderį arba čekį tokiu adresu.

taisiais vėjais. Tiesa, sniego tai 
nėra čia, bet jei norima šalčio, 
tai jo yra ligi ausų. Jūs, ponas 
Pronskus. kitą žiemą mėginki
te apsilankyti pas mus į Floridą 
kai čia tas jūsų mielasai šiaurės j 
vėjelis 30 mylių į vai. greičiu' 
pradeda šėlsti, tai jums užtek
tų žiemos

šis pavasaris pas mus nelinks
mas, netekome vieno garbės ver
to kaimynu Jono Puniškos, ku
ris taip greitai išsiskyrė iš mū
sų. J. PuniŠka buvo žmogus iš
silavinęs, suprato ir mokėjo 
gerbti savuosius lietuvius ir kai
mynus.

. j

Jei tik buvo koks reikalas, Jo
nas visuomet buvo neskūpus sa
vo auka ir vis stambesne. J. Pu- 
niška priklausė vietiniam Tam
pos klubui ir per keletą metų 
buvo klubo pirmininku, vėliau 
finansų iždininkų, vedė visus 
klubo finansus tvarkingai. Man 
teko kartu su Jonu darbuotis 
klube. Niekados tarpe mūsų ne
buvo jokių ginčų — nesusipra
timų. Jonas Puniška buvo tik
ras, teisingas suvalkietis, gimęs 
ir Kugęs Lauckaimio kaime, bu
vo baigęs rusų pradinę mokyk-

*You wouldn’t like it, of course.
.You see, one of the nice 

things about buying ILS. Savings 
Bonds is that you don’t have to.

That’s because you happen 
to live in a free country where 
nobody forces you to do anything.

.Rather, your country asks 
that you simply consider the 
many advantages of Savings 
Bonds.

First of all, if you think 
they’re a get-rich-quick scheme, 
forget it Bonds aren’t for you. 
They only pay off in the long 
haul. For a quick return, there 
are a lot better ways to make

They do pay off, however. 
Handsomely, as a matter of fact

A little -over'4 dollars for 
every 3 you invest Phis, the 
privilege of buying the new 5% 
Freedom-Shares along with 
your Bonds.

But these are the selfish 
reasons for buying Bonds-

Good, but selfish.
There’s one other very im

portant reason why American^ 
already own over $52 billion 
in Bonds.

It’s called pride.
It just so happens that most 

Americans still choose to think 
this is the best piece of real 
estate going.

If you happen to be one of 
these Americans who thinks 
there’s something to this coimCry 
of ours, why not buy into it.

Sign up for the Payroll Sav
ings Plan where you work.

Or go to your bank.
And cough up that $18.75.
Please.

2mogelis nuoširdžiai padė
kojo ir patinęs nua stalo paš

uto ženklus, čia pat vieloje juos 
suplėšė į smulkius gabalėlius, 

4 * Stasy s Juskėnas

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, ill 60008
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KAS GIRDĖTI NEW YORKE
Narkotizuojamas jaunimas

New Yorko tėvų ir mokytojų 
didysis rūpestis ir painus gal
vosūkis mokyklose plintąs tarp 
mokinių narkotikų vartojimas. 
Kovai su narkotikais įstaigos ve
dėjų surinktomis žiniomis New 
Yorko miesto mokyklose moki
nių tarpe plačiai vartojami nar
kotikai.

Ar tai vien tik New Yorke ši 
blogybė plinta tarp mokinių?

Susidarė lyg savotiškas po
grindis iš narkotikų vartotojų, 
kurie turi saugotis ne vien tik 
tėvų, mokytojų, bet ir policijos. 
Veikia slapti agentai, narkotikų 
platintojai. Apsukresni narkoti
kų pardavėjai per dieną uždirba 
iki kelių dešimčių dolerių.

New Yorko mieste veikė rajo
ninės mokyklos. Besimokąs jau
nimas privalėjo lankyti tik sa
vo gyvenamo rajono mokyklą. 
Tokios mokyklos tapo lyg rasi
nėmis ar tautinėmis, nes gyven
tojai taip pat arčiau savo tau
tiečių laikėsi. Priemiesčiuose, ir 
tai ne visuose, tirštai gyveno 
negrai. Dar prieš kelis metus 
narkotikų vartojimas buvo pa
stebėtas tik priemiesčių kai ku
riose mokyklose. Patvarkius, kad 
tėvai gali pasirinkti bet kurią 
mokyklą savo vaikams ir tuo 
būdu susidariusiose mišriose 
mokyklose tolydžio pradėjo la
biau jose plisti narkotikų var
tojimas tarp mokinių.

Su ta blogybe kova yra sunki, 
nes platieji visuomenės sluoks
niai, bent iki šiol, laikėsi nuo
šaliau. Tik gal dabar toji kova 
taps visuotina, nes vien tik pe
reitais metais mirė nėr tris šim
tus jaunuolių, užsinuodijusių^ 
narkotikais. Laukiama, kad 
šiais metais tokių nelaimingų at
sitikimų bus per keturis šimtus.

Mokyklose žadama Įvesti pa
mokas apie narkotikų vartojimo 
žalingumą. Policija taip pat stro
piai toje srityje budi.

Kita jautrioji vieta

Netolimų rytų karo veiksmais 
New Yorke daug kas gyvai Įdo
maujasi. Čia daromi susirinki
mai, bazarai - pobūviai, aukoms

l ma prieš tuos, kurie tvirtai pa- 
j laiko arabus. Prancūzijos pre- 
; zidento atsilankymo metu New 
Į Yerkan taip pat įsisiūbavusi de- 
i monstraeija prieš tą garbingą 
svečią dėl jo vyriausybės sutiki- 

Į mo arabų vienai valstybei par- 
į duoti karo lėktuvų. JAV prezi- 
; dentas Nixonas, kad bent dali- 
i nai tos demonstracijos vertę nu- 
! mažinti, netikėtai atsilankė New
Yorkan į suruoštą atsisveikini
mo vakarienę Prancūzijos prezi
dentui tPompidou.

Nenuostabu, New Yorke gy
vena 1,856,000 žydų, (Izraely
je jų yra 2,436,000). JAV viso 
žydų gyvena 5,896,000 arba 
2.94% visų JAV gyventojų, tai 
du kartu daugiau negu jų esa
ma Izraelyje, šiuo metu viso 
žemės rutulyje gyvena 13,786,- 
000 žydų, tai jų veik pusė gy
vena JAV. Vakarų Europoje jų 
esama 4,019,000 ir Sovietų Rusi
joje — 2,594,000.

Tad suprantama, kodėl New- 
Yorke (o dalinai ir visose JAV) 
taip jautriai pergyvenami Izrae
lio įvykiai. Turėkime galvoje ir 
tai, kad žydų tauta yra gerai 
organizuota, tautiniai atspariai 
išsilaikanti. JAV jie turi pilną 
galimybę kultūriniai bręsti, kil
ti aukštyn ir savo gimtąją kal
bą Įvairias mokyklas išlaikyti. 
Panašias savo tautiniai kultūrai 
ugdyti sąlygas žydai turėjo ir 
Lietuvoje.

Tiesa, žydų tauta nėra vienom 
da. Yra ir žydai sroviniai su
mažėja tiek kultūriniai, tiek po
litiniai, bet Izraelio byloje jie 
yra vieningi, štai JAV yra stip
ri žydų anglų kalbos šalininkų 
srovė. Jie ir savo maldos namuo
se, o ne vien tik mokyklose, yra 
Įvedę anglų kalbą. Bet tas ne
kliudo jiems tvirtai remti besi
kuriančią Izraelio valstybę. Veik 
kasmet Izraelio valstybės skel
biamos vidaus paskolos kelių 
šimtų milijonų dolerių sumai. Ir 
tos paskolos ūmai realizuojamos, 
kaip ir šiais metais. Piniguočių 
žydų karo Įvykiai nenubaido ir 
jie visokeriopai remia savąją se
nąją valstybę. Ir šių nejaukių

Amerikos Lietuviu Tarybos delegacija Lietuvos Nepriklausomybės sukak- Į kus, kongresmenas Edw. Derwinski, evangelikų - liuteronų kunigas Dr. M. ' 
ties 52 metų proga pas JAV Kongresmaną Edw. Derwinski, Illinois. Iš kai- j Kavolis, skaitęs maldą Atstovų Rūmuose, ALT narė E. Paurazienė iš Dėt- 
rės j dešinę: ALT narys Dr. L. Kriaučeliūnas, ALT pirmininkas E. A. Bart-lroit, Mick. ir Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkas S. Staniūnas.

tai suvokia ir organizatoriai, 
slapukiškai susibūrę už “komi
teto"' skydo. Būdinga ir tai, kad 
beveik visi “komiteto nariai 
nustojo lankyti lietuvių patrio
tinius parengimus. Tuo tarpu 
šiai “operation quick” istorijai 
asmeniškų aukų pripilta su kau
pu ir pokoncertiniam banketui. 
Taip degeneruoja, kaip reika
lauja laiko mada ir orientacijos 
stoka, patriotinis celibatas. Tai 
kova dėl sovietinio guolio!

J. N.

5,200 mylių pas daktarą
Pirmadienį iš Kongo respubli

kos Afrikoje sostinės Malegbwe 
į Chicagą 5,200 mylių tolumo at-

Įvykių akivaizdoje veik kas mė- 
parinkti ir kartu demonstruoja-įnesį iki 150 tūkstančių atvyks-

Su dideliu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas | 
| POVILO LAURINAVIČIAUS 404 puslapių romanas
S ■ ■ . IĮ BE DRUSKOS

Kieti viršeliai — S4.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai. I
■

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu- | 
f vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai | 
| ir kit
I i

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE. I
B "" ■

Prašorhe siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:
I I
| NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois 60608. g 
I

JAV vyriausybė žada panaikinti Robert Dick darbą. Jis yra fede
ralinis valdininkas, o jo darbas — ragauti Amerikon importuojamą 

arbata.

ta žydų Į Izraelį ir ten įsikuria, 
ypač iš jaunimo tarpo, žydai 
tvirtai tiki savo tautos ir valsty
bės ateitimi.

Kiti New Yorko margumynai

Nors New Yorke SLA turi 
būstinę savo name, bet SLA sei
mai daug jau metų kaip šau
kiami kituose miestuose, šiemet 
tuo požiūriu padaryta išimtis — 
SLA atstovai suvažiuos birželio 
22-24 d. posėdžiauti Į Hotel Com- 
madore, Lexington ir East 42 st.

Šių metu SLA seimas žada 
būti Įdomus ir Įvairus su meni
ne dalimi ir sukviestais garbin
gais svečiais imtinai iki miesto 
mero, o gal ir gubernatoriaus ar 
senatorių.

SLA atstovų suvažiavimu ir 
būsimu pobūviu rūpinas apygar
dos valdybos sudaryta komisija 
SLA apygardos žymiuoju veikė
ju yra adv. St. Bredis, SLA iž
do globėjas ir dabar kandida
tuojąs Į tas pačias pareigas. Jam 
kaip teisininkui tenka kaip kada 
ir teisės klausimais duoti nuro
dymų.

Be adv. St. Bredžio, komisi- 
jon SLA seimo sušaukimo ir 
svečių priėmimo reikalais išrink
ti dar šie: L. Šateikienė, J. Pe- 
trėnas, Gudelienė ir kiti.

LDD

Kovo 1 d. įvykusiame LDD na
rių susirinkime buvo aptarti ir 
SLA būsimi rinkimai. Mat, LDD 
nariais yra tokie žymūs SLA na
riai, kaip St. Bredis, E. Mikužy- 
tė, Br. Spūdienė ir kiti. Visi vie
ningai pasisakė už rėmimą kan
didatų to sąrašo, kuriame kan
didatais yra adv. St. Brelis, kaip 
ižd. globėjas ir E. Mikužytė kaip 
iždininkė.

ŠĮ karta LDD nariu posėdis 
Įvyko Spūdžių bute, 8833 Eldern 
La, Woodhaven, N. Y. Mat, su
simesta pagerbti LDD veikėjus 
Sateikus, kurie jau išgyveno 20 
metų vedybiniu gyvenimu, šiuo 
laiku skyrybos madoje, kas il
giau išsilaiko nesuardytoj šei
moj, tokie gerbtini, ypač jei tu
ri savo prieauglių.

Ta proga Šateikiams buvo 
Įteiktos dovanėlės ir visų pasi

HI .. ■. ,,.

Okupuotos Lietuvos dainininkas Vaclovas Daunoras 
koncertuoja Los Angeles salėje

Vaclovas Daunoras labai jau
nas iškilo Vilniaus akademinia
me operos ir baleto teatre. Nu
vežtas į Sovietų Sąjungą, jis lai
mėjo Glinkos varžybas. Už tai 
jis buvo komandiruotas dviem 
metams tobulintis dainavimo 
mene Italijoje. Ten pat, Sovietų 
Sąjungos remiamas, turėjo ir 
asmeniškų pasirodymų koncer
tuose. Vėliau buvo komandiruo
tas kaipo Sovietų Sąjungos dai
nininkas Į Kanadą, Suomiją ir 
Angliją. Jaunas dainininkas tu
ri malonų, nedidelės apimties ba
ritoną, su kuriuo jis vykusiai pil
do . ir baso-baritono roles. Kon
certinėje scenoje jį vadina so
vietiniu Peri Como. Pildydamas 
savo pasiimtą repertuarą, jis de
monstruoja ir savo asmenišką 
išgyvenimą: nubraukia piršteliu 
ašarą. Lygiai vienodai, ar tai 
“Tarybinės Liętuvos himnas” 
(Antano Venclovo padlaižiški 
posmai) prieš Kompartijos akty
vą, ar “Lietuva brangi” prieš 
buvusius dipukus Kanadoje, ar 
“Šlovė Leninui”, prieš maskvi- 
nę auditoriją — sovietinis Peri 
Como demonstratyviai nubrau
kia savo susijaudinimo ašarėlę. 
Jis nuo jaumens yra komparti
jos narys.

Los Angeles mieste dar ne
buvo tarybinio dainininko kon
certo, todėl nuolatinė tarybinių

turistų invazija čia ruošė 
dirvą. Rašytojas Saja, šlutienė, 
Laucevičius, Smilga ir kiti, čia 
naudojosi daugelio pasiturinčių
jų ir profesionalų parama bei tal
ka. čia lankėsi ir garsioji grupi
nė ekskursija, čia ir kryptelė
jo, po nostalginėmis ašaromis, 
visa akademiškoji skautija, su
dariusi pirmąją atramą “nau
joms nuotaikoms”, ir bendra
darbiavimui. Santa Monikos 
mokykloje mokoma bemaž tik iš 
sovietinių abėcėlių. Studentų 
prieglauda Topanga kenjone pa
sidarė, savo laiku, tarybinių li
teratūrų studija. Todėl ir ne
nuostabu, kad po tarybinės poe
zijos rečitalių gydytojų Balio
nuose, atvežamas sovietinis Per
ri Como.

tam

skrido 17-metė Yvonne Yazali į 
i švedų ligoninę, kur jai bus pa-tion quick”. Tai yra pastatyti 

visuomene prieš įvykusį f akta, i _ , . ’ v. . .. 1 ,. ’ ' darvta kojos operacija. Miss ^a-Tyloje ruošiant, bijoma galimu, .. . , o .., : . . ’ J fc • žali dar būdama 2 metu amžiauspiketu ir protesto. !e, . ... , susižeidė kojos Keli ir tiek susi-Savaime aišku, kad visas tas , , . . , ... * . , ......... žalojo, kad tik ropėmis begali• jvykis turi gilesnes saknis. Tai; . v- . ., .. ,
. j .... x .... judėti, ivonei pagelbėjo patsyra pastanga parodyti establis-1L ., , T ,.„ ..... . , Kongo prezidentas Joseph Ramentui , kad vietos lietuvių ko- j 

Jonija jau palinko į kairę. Daugi 
triukšmo sukėlęs komunistės Į 
Angelos Davis paskyrimas 
Kalifornijos universitetą, lygiai 
buvo Universiteto demonstracija i 
savo posūkio kairėn. Tuo nori- , 
ma paveikti, kaip pavyzdžiu, vi-! 
suomenę per rinkimus. Ir čia, 
rodoma, kad Los Angeles lietu
vių kolonija nėra nei konserva
tyvi, nei santūri. Juk vietos or
ganams atvykęs iš Sovietų Są
jungos gastrolierius yra tiktai 
“komunistinės visuomenės re
prezentantas”. Niekas čia ne
svarsto, kaip jis dainuoja “Lie-j

j butu, kurs lankydamas misijos 
: ligoninę ją pastebėjo. Swedish 
I Covenant ligoninę ir operaciją 

: : Chicago;e jai sutvarkė švedas 
'i daktaras Fernly Johnson, prak

tikuojąs Kongo, buvęs šios šve
dų ligoninės Chicagoje viršinin
kas.

Miss Yazali tiek susižavėjusi 
Chicaga. kad netekusi žado, kaip 
jos įspūdžius išreiškė ją atlydė
jęs kunigas Bembala.

NAUJIENOS" KIEKVIENO
DARxSC ŽMOGAUS 

J.RAD 4S IR BIČIULIS

sakyta. Pasidžiaugta, kad JAV 
gimusi, čia ir mokslus išėjusi 
Sateikienė-Stilsonaitė gyvai rei
škiasi savų tautiečių tarpe. To
kiais veikėjais buvo jos tėvas ir 
motina, kuri dar gyva ir lietuvių 
tarpe veikia ir spaudai korespon
dencijų parašo.

LDD balandžio 4 d. A. Bručo 
svetainėje, 8616 Jamaica Ave., 
Woodhaven, ruošiama margučių 
parodėlė. Atsilankusiems bend
ra užkanda. Tai LDD tradicinis 
pobūvis. J- Vlks.

Į koncerto rengimo komitetą 
Įeina, kaip vadina tikri šalti
niai, nuo Lietuvių Dienų redak
torius Tininis, nuo skautų aka
demikų Barmienė ir Grinius, 
nuo žurnalistų Raila, nuo Dra
mos sambūrio Peterienė., Tačiau 
programose visi iniciatoriai mi
nimi kaipo bevardis “Komite
tas”. Akompanuoti atvyksta 
Lietuvių operos dirigentas A. 
Kučiūnas, sumanęs iš to sovieti
nio biznelio surinkti keliolika 
Amerikos prezidentų portretų. 
Kviestiesiems į komitetą, bet 
nepritarusiems tam sumanymui, 
tenka pasiduoti tokios “galybės” 
rūpesčiui.

Visą tą sabruzdį atvelka čia 
Čikagos sponsoriai ir, kaip vo
kiečiai garsinosi savo “blitz 
krieg”, taip čia, amerikoniškai 
iniciatoriai garsinasi “Opera-
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Švelnūs žodžiai ir šiurkštūs faktai
Kovo mėnesio “Reader’s Digest” žurnalas išspaus

dino du labai Įdomius straipsnius bendru pavadinimu 
“Ar mes galime patikėti Kremlium?”

Tų straipsnių autoriai yra ne kokie eiliniai asmenys, 
bet pagarsėję ir plačiai žinomi autoriai. Su jų pasisaky
mais tikrai pravartu susipažinti, juo labiau, kad tie pa
sisakymai yra susiję su šio krašto gyvybiniais klausimais.

Pirmas straipsnis yra pavadintas “Švelnūs žodžiai ir 
šiurkštūs faktai”. Jo autorius yra Hanso W. Baldwin, 
buvęs ilgametis New York Times karo reikalų skyriaus 
redaktorius. Pirmiausia jis stato klausimą, ar galima 
tikėti Kremlium, jo pažadais, jo švelniais žodžiais?

Atsakydamas Į tą klausimą, jis sumini visą eilę fak
tų, kurie rodo, kad Kremlium tikėti jokiu būdu negali
ma, kad jis vienaip kalba, o kitaip daro ir tiesiog per 
akis meluoja. Kad taip yra, bus aišku iš jo paduotų faktų. I

Kaip galima užmiršti Andrei Gromvko. kuris 1962 
m. spalio mėnesį bandė Įtikinti prezidentą John F. Ken
nedy, kad sovietai neturi balistinių raketų Kuboje, ne
žiūrint to, kad Prezidentas ant savo stalo turėjo nuotrau
kas tų balistinių raketų, kurios buvo atkreiptos Į Ame- i 
riką I

Daug kalbama apie būtinumą nusiginkluoti. Girdi. I 
tai gyvybinis reikalas, nes didėjantis apsiginklavimas 
gali privesti Amerika prie katastrofos.

Tačiau, sako Baldwin, klausimas susiveda ne prie i 
nusiginkluok arba žūsi, bet ar nusiginklavusi ir patikė
jusi Kremlium Amerika turės daugiau šansų išvengti 
katastrofos? ' '

Kad nusiginklavimas yra pageidaujamas, to niekas 
negali nuginčyti. Bet vargu būtų išmintinga Amerikai 
nusiginkluoti, neturint užtikrinimo (ir tai tikro užtik
rinimo, kuris negalėtų būti pažeistas), kad nusigink
luos ir Sovietų Sąjunga. Tokio užtikrinimo iki šiol Ame-

I gimnazijos sukakties 
m u. Už tų minėjimų 
nose pasisakė Nakas 
nas ir Nelis. Jie įrodinėja, jogjbūti paini 
būtinai reikia tų sukaktį pami-inę veikt 
nėti, tik nenurodo kaip tai at- dar tebėra gyvi 
likti, atseit, kokį turinį tam 
minėjimui priduoti bei kas tu
ri imtis iniciatyvos.

Susidaręs iŠ trijų asmenų 
iniciatorių komitetas, kovo 13 
d. buvo 
Centre susirinkimų pasitari
mui. Dalyvavo iš viso tik ke
turi asmenys. Jau pačioje pa
sitarimo j 
nesklandumai. Nuomonės sky- ti aptarta minėjimo programa 

bei pasisakyta dėl išleidimo 
veikalo. Kiek man žinoma, pri
tarimas tokiam veikalui rokiš
kėnų tarpe yra gana didelis. 
Esu tikras, kad ir bendradar
bių atsirastų gana daug.

I pasirodžiusią žinutę apie 
nesėkmingą kovo 13 d. inicia
torių sušauktų susirinkimą ne
reikėtų kreipti daug dėmesio, 

jog rokiškėnai teigia
mai atsilieptų, jeigu būtų šau- 

manymu, * kiamas visuotinis susirinki- 
kultūrinio mas. Aš iš savo pusės siūly-

Tam dar j ui suorganizuoti
nepakanka vien tik iniciatorių, 
kurie net pačioje pradžioje ne
gali susitarti Būtinai reikia kaip 
galima greičiau sušaukti vi-

sušaukęs Jaunimo suotinj rokiškėnų (bent Chica- 
goje) susi rinkimą, kuriame 
būtų sudarytas organizacinis 
komitetas minėjimui pravesti.

pradžioje pasireiškė į Susirinkime taip pat galėtų bū-

rėsi dėl to, kas turi teisę minė
jimą rengti ir kokio pobūdžio 
tas minėjimas turi būti.

Mano manymu, Toliūno siū
lymas yra vienas iš teisingiau
sių ir praktiškiausių: rokiškė
nais reikia laikyti ne vien iš 
Rokiškio kilusius ar ten gyve
nusius, bet ir tuos, kurie Ro
kiškio apskrityje gyveno ir kul
tūrinį darbą dirbo. Visi jie tu- Manau, 
retų teisę minėjimą rengti.

Min ė j i m as, mano 
turėtų būti grynai 
pobūdžio: be jokių balių ir iš-lčiau mokytoją K. Toliūną, kad

sub veršy vių veiksmų Italijoje ir Prancūzijoje, paskelbė 
Berlyno blokadą, Įvykdė perversmą Čekoslovakijoje ir 
išprovokavo Korėjos karą!

Tie biaurūs ir provokaciniai Kremliaus veiksmai pri
vertė Ameriką iš naujo ginkluotis, ir apsiginkluoti taip, 
kad Kremlius būtų priverstas skaitytis. Beveik nėra abe
jonės, kad tas apsiginklavimas prilaiko Kremlių.

Dar dėl pasitikėjimo Kremlium. 1958 m. Amerika pa
darė savo rūšies “džentelmenišką sutarti”, susijusią su 
nutraukimu branduolinių ginklų bandymo. Ir tos sutar
ties ji laikėsi. 0 kaip buvo su Kremlium? Prisiminkime 
tik 1961 m. kai Chruščiovas pradėjo sprogdinti didžiau
sias atomines bombas ir grūmoti visam pasauliui.

Visa tai turint galvoje, naiviai pasitikėti Kremlium, 
jo geromis intencijomis būtų tiesiog lemtinga klaida-.

Kokia tad išeitis?
Baldwin laikosi tos nuomonės, kad Kremliaus sal

dūs žodžiai apie nusiginklavimą bent,šiuo tarpu negali 
būti suderinti su jo veiksmais: ginklavimu Vidurio Rytų 
arabų, siuntimu ginklų šiaurės Vietnamūi bei teikimu 
paramos vadinamiems “laisvinimo sąjūdžiams”. Ir kol 
Kremlius ves tą “laisvinimo” politiką ir naudos Brež
nevo doktriną (pvz., Čekoslovakijos atžvilgiu), tol apie 
visišką nusiginklavimą negalės būti ir kalbos.

mis ir savo verte yra lygios su Į 
vyrais, bet Kristus jų neKvie- i 
tė būti kunigais...

Osservatore Romano ta tema!
straipsnis tilpo kaip atsakymas 
j Olandijos nacionalinės pasto
ralinės tarybos praeitą sausio 
mėnesĮ rekomendaciją “prileis
ti moteris prie eklezjastinių
funkcijų, neišskiriant nė mišių) 
celebravimo”.

Į rašytojo Divo Barsotti klau- Į 
simą, ar evangelija nėra prie- Į 
šinga moterims, tame straips- ‘
nyje atsakoma: “Ne, Evangeli- \ 
ja nėra moterims priešinga. Ta- |

jis imtųsi iniciatyvos tokiam 
susirinkimui sušaukti. Viena, 
jis yra užinteresuotas tokio mi
nėjimo surengimu; antra, jis j 
jau daug toje srityje yra pada-i 
ręs. Paulius Erdvys Į

\ ibibKai pasenę ir oereiKsnuai . iiKristus apaštalais paskyrė • 
vienus žydus, tačiau niekas ne- ( 
tvirtina, kad tik žydai tegali bū
ti kunigais”, ji argumentuoja.

Kristus “tik vyrams sakė, 
kad jie turi krikštyti; tačiau 
šiandien ir moterys gali krikš
tyti. Tik vyrai dalyvavo Pasku
tinėje Vakarienėje, tačiau mo
terys lygiai su vyrais dalyvauja 
komunijos priėmime. Yra daug 
kitų priežasčių, dėlko Osserva
tore Romano pozicija neišlaiko 
kritikos, kaip pavyzdžiui tokia, 
kad Senajame testamente mo
terys buvo pranašesnės, o Nau
jajame (testamente) moterys 
buvo šventinamos diakonėmis.

“Aš esu tikra, kad ..•.moterys 
bus ordinuojamos.. kunigais, ir 
daugelis katalikų teologų pare
mia šią pažiūrą... Iš šventraščių 
imami pavyzdžiai prieš moterų

kimą ignoruoja pagrindi- 
ą, kad socialinės sąlygos 
Inikų csniinlaj

£ali būti taikomos moters 
u šiandien”, atsakė Dr. 
ia Vatikano organui.

Niekuomet nesakyk... nie
kuomet ! (Vietnamiečių išmin
tis) .

> Jauni poromis, suaugę bū
riais, seni pavieniais. (Korėja)

• Kvailiai daro pabaigoje tai, 
ką išmintingi daro pradžioje.

(Turkų išmintis)

• Kas nori, kad asilas būtų 
be pavadžių, tegul eina pėsčias.

(Meksika)

© Kiekviena gentkartė parei
na Į gyvenimą kaip kokie barba
rai ; vėliau tampa kiek civilizuo
ti. (Anglų)

® Lengviau pažinti dešimtį 
kraštų negu vieną žmogų.

(Izraelio išmintis)

REMXTE£ TUOS BIZNIERIŲ?
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

rika neturi. Kiekvieną kartą, kai ji pasitikikėjo Krem
liaus žodžiais, turėjo labai skaudžiai nusivilti. Prisimin- 
kime tik 1945 - 46 metus. Amerika, kurios ginkluotos 
jėgos siekė vienuolika milijonų, patikėdama Kremliaus 
geromis intencijomis, tas jėgas sumažino astuoniais mi
lijonais. Na, ir kokios buvo tos demobilizacijos pasekmės?

Pasinaudodamas Amerikos demobilizacija. Kremlius 
tuoj pasinešė subolševikinti Graikiją ir Turkiją, ėmėsi

Kito straipsnio autorius yra buvęs viceprezidentas 
Hubert H. Humphrey. Jis Įrodinėja, jog nusiginklavi
mas, ypač susitarimas dėl branduolinių ginklų yra gy
vybinis klausimas ir bendras tiek Amerikai, tiek Sovie
tų Sąjungai. 0 kadangi jis yra bendras, tai. ir susitari
mas esąs Įmanomas. Tik reikia daugiau pasitikėjimo. 

Į Prie ko privedė ankstyvesnis Amerikos pasitikėjimas, 
jis apie tai beveik nekalba.

Vokiečiai ne tik atstatė savo karo metu sugriautus miestus, bet bandė išlaikyti architektūrini so 
no miesto charakterį. Viršuje Nuernbergo viena Judriausiu gaiviu su Šv. Sebaldo bažnyčia tuoj 

po karo, apačioje — šiandien.

HENRIKAS TAMAŠAUSKAS

V Dalis

Pradėjus dirvų nusausinimo darbus, 
melioracija durpyno plotą sumažino iki 
752 margiu nes iš ankstyvesnio durpyno 
ploto 113 margų jo pakraščiuose buvo pa
versti dirvomis. Visas durpyno plotas pri
klausė keliems savininkams: Volertas 
valdė 170 margų, kiti 230 margų priklausė 
Nelsonui. 120 margų buvo Kolbergo nuo
savybėje. o likusi dalis priklausė keliems

kitiems savininkams, kurių žemės susi
siekdavo su Gerkėnų durpynu.

Volertui priklausančioje daly durpynas 
• liko beveik nepaliestas melioracijos, nes 
Į čia tik 20 margų plotas buvo tinkamas nie- 
i lioravimui. Todėl iki pat paskutinių die- 
. nų i šį kampą užkliuvęs gamtos mylėtojas 
! turėdavo bristi per liekno kemsynus, kur 
i iš samanų patalo trykšdavo rudas durpy

no vanduo, o kojos iki riešo kauliukų su
smegdavo į šlapią samanyną, čia taip pat 
reikėjo būti ir labai akylam, nes tarp kem
synės kupstelių tyvuliavo gilios atviro eže
ro akys, kurių pakraščiuose augo tirštai 
sužėlė gailiai, arba kalvoriai (Sedum pa- 

i lustre), skleidžia stipru svaiginantį kvapą. 
! Virš liekno samanynų driekėsi spanguolių

Gerkėny durpyno ir apylinkių situacinis planas.

rezgynai. gi kiminai ir kupstai buvo pa
dengti šiluogių krūmeliais, ant kurių taip 
gausiai sirpsta mums gerai "pažįstamos gir
tuoklės. šios uogos namų medicinoje bu
vo naudojamos įvairiems reikalams, todėl 
moterys ir vaikai suplaukdavo į liekną tų 
uogų rinkti iš ])lačių apylinkių^ Gerkėnų 
durpyne buvo apstu ir mėlynių krūmelių. 
Jos tačiau nemėgsta šlapio raisto ir dau
giausia koncentruojasi jo sausesniuose 
pakraščiuose.

Tarp įdomesnių liekno augalų reikia 
paminėti saulės ašarėlę (Droscra rolun- 
difolija). šis insektus gaudantis ir virški
nantis augalas, užtinkamas Gerkėnų dur
pyne. dėl savo retumo lietuviškuose miš
kuose yra įstatymais apsaugotas nuo nai
kinimo. šio simUnecio pradžioje durpyne

augančiame miške prisilaikė ir juodieji 
gandrai, bei melioracijos darbus pradėjus 
ir vis mažiau jiems tinkamo maisto besi- 
randant, su laiku jie iš čia išsikėlė į jiems 
patogesnes apylinkes.

Kai kuriose raisto vietose prisilaiko iš
tisos kolonijos labai nuodingi! pantinių gy
vačiukų (Vipera bėrus), žmonės jas va
dina įvairiais vardais: kanapinėmis, mar- 
guolėmis, angimis.. Nesvarbu kokiuo var
du jas bevadmsi, su jomis reikia būti at
sargiam. Tačiau aplinkinių kaimų paaug
liai liekne suorganizuodavo tikras ekspe
dicijos toms gyvatėms duobti. Nudyrę ne
gyvoms kailius, vaikėzai juos pa verdavo 
ant lazdų ii' paraduodavo sugrįžę po kai- 
4ną, sukeldami didžiausią motinų išgąstį.

Aplinkinių kaimų gyventojai taip pat

prisimindavo senųjų pasakojimus apie per 
šias apylinkes 1812 metais traukusias mil- 

: žiniškaš Napoleono armijas, kurioms per 
; Gerkėnų raistą teko tiesti rąstų kelią, kad 
į nenuklimptų ir nepaskęstų raiste.

Pirmajam pasauliniam karui dar tebė- 
• siaučiant, vokiečių valdžia užsimanė nu- 
! sausinu Gerkėnų durpyną, prakasė per jį 
! gilius ir plačius ravus ir šalutinius kana

lus. Tie ravai buvo iškloti virbais, kad jie 
vėl iš naujo neužželtų ir neužaktų. Tada 
viršutinis raisto paviršiaus sluogsnis su 
susiraizgiusiais viržynais, įvairiom pelkių 
žolėmis, nendrėmis, viksvomis bei kitokiais 
raisto brūzgynais buvo nuvalytas, nude
gintas, ant nuvalyto ploto buvo priversta 
daug kalkių raisto žemėms sušarminti. To- 
kiuo būdu nemaži raisto pakraščių plotai 
buvo paversti pievomis ar ariamom dir
vom, kur gerai augo bulvės, runkeliai ir 
avižos.

Bet greitai pasirodė ir kita to meliora
cijos medalio pusė. Išlikusioje raisto daly 
prisiveisė greit augą berželiai, pušys ir 
įvairios gulosnių, karklų bei žilvičių rū- 

I šys, gi užakusi aukštutinio tipo pelkė su 
į savo išgaubtu paviršium buvo padengia 
į tankiais šilinojais, labai mėgiamais jų 
I žydėjimo metu medui nektarą renkančių 
; bičių. Gi prieš melioraciją raiste neaugo 
jokie ši Ii no jai.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite
i Dienraštį “N a u j i e n a s”
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DR. ANNA. BAliUHAS
AKIŲ, AUSŲ, MOSiBiS 
1ft GERKLftS UGOS 
PRTTAIKO AKINIUS

2858 W. 63rd STftfsET
Ofiso telaf.; PRespect 84229
Rand. taiaf.; WAibrook $4076

Kasdien nuo 10 iki 12 v&l. ryto, 
ouo 7 iki 9 vat vak. Treė. uždarytai 
Ligonius p priima tik susitarus.

Rax. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
ginekologine chirurgija 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinu 3744012

DR. S. BIEŽIS
FU e f.: PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

Vai.: kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ūkiai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas nedarytas 

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

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.; 333-2233
OFISO VALANDOS.

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

ir seated. tiktai susitarus.

p. Šileikis, o. p.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS

Aparatai - Protezai. Med. Ban* 
lį datai Speciali pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t t
Vai.: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—L 
ORTHOPEOIJOS TECHNIKOS LA B.

2850 West 63rd St., Chicago, HL 60629
Teief- PRospect 6-5084

MOVING 

Apdraustas psrkraustyma* 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Placa

T.L: F Rentier 6-1882 
fcTwrn—w~r. -----~v~ ......... . ' 11.....

^jgjggįįg^^g^į^įj^aaajgSa^įssįįSeftasggįgHaigaa^^Ba^š^aMSisisaš^

I PERKRAUSTYMA!
I MOVING 

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS
2047 W. 67th Pk WAIbrook 5-8063 |Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

optometristas

DR. EDMUND E. GARA
27u9 W. Sist SiREfcT

Te!.: G R 6-2400
VuL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
-—4, *—a, an trad., penkt. lū—4, ir 

šestad. 10—2 vaL

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISIMAS 
>uUUSERiJA IR MOTERŲ LIGOS 

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

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

DZZHiais 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 WEST 63rd STREET 

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

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. teief.: GArden 3-7278 

j iriwn» i.- 'in n ■!

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

dr. a. Maciūnas
CHIRURGAS
Priima tik susitarus.

Valandos: pirmad., ketvirtad., ' 5—8, 
— - an trad. 2—4.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue

j
ĮSOPHIE BARČUS 
į RADIJO ŠEIMOS VALANDOS i

I Visos programos iš W0PA, | 
1490 kiL A. M.

i
Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma- j 

dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškas: Pirmadieniais 7 v. v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629
MMUia'JW'-mwI^ywin'-'gwr.iS

PHOTOGRAPHER

UJUU?

EDISONO PAGERINIMAS
■

Chicaga man

@ Daktaro profesija yra ge
riausia pasaulyje! Koks kitas 
profesionalas galėtų paliepti mo
teriai nusirengti ir jos vyrui pa
siųsti sąskaitą?

@ Kodėl Tadas Blinda apiplė
šinėjo turtinguosius? Todėl, kad 
beturčiai neturėjo pinigų.

(PUTRAMENTAS: 
Av<

teisybės, tai 
kad ne, ne-

Paveiksle matoma Goodyear gaminta padanga skirta didžiulei žemės 
kasimo mašinai. Padanga yra 10 pėdu, 4 coliy aukščio, ji sveria 

4,180 svary ir kainuoja 24,000 dol.

vainiKai

enio. ROY It

Chicago, III. 60612 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir peaktad. 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.

<.nu ui   hwwbs—m:—aee—ar—

DR. FRANK PLJCKAS
OPTOMETRISTAS

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

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

CANDID PHOTO’S

Chicago, Illinois
927-6288

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
į Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ 
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8 ■

sūnūs dirba. 
Į Dubauskienė 
ūgio, judri ir energinga juoda- 

Į plaukė. Gyva, viskuo domisi, 
gražiai lietuviškai kalba. Iš 

(Lietuvos išvažiavo beveik prieš 
į 40 metų, bet neužmiršo nei 
gražios kybartiečių tarmės, nei 
būdingų tos apylinkės žodžių.

— Jūs taip gražiai lietuviš
kai kalbate, o kaip yra, kad 
Ignas tos tarmės neįsiklausė, — 
jos paklausėme.

— Iki šešių metų jis kalbėjo 
taip, kaip aš dabar kalbu, — 
greitai atsakė motina. — Ir iš
tardavo kaip aš ištariu, ir žo
džius vartodavo tokius, ko
kius aš vartoju. — Bet kai pa
leidom į mokyklą, tai primir
šo. Tada aš jį pamėgdžiojau, 
nes norėjau portugališkai pra
mokti. .. O kai nuėjo į aukš
tesnę mokyklą, susidraugavo 
su vietos jaunimu, tai ir lietu
viškai primiršo... Jis supran
ta, bet kai reikia kalbėti, tai 
jau sunkiau.

Kaip Jums Chicaga patin
ką? — paklausėme užėjusios 
viešnios.

— Jeigu norite 
Jums pasakysiu, 
patinka.

— Kodėl?
— Todėl, kad 

yra panaši Į dideli kaimą, o 
ne į didmiestį. Teisybe pasa- 
kiusus, aš jos gerai nepažįstu. 
Buvau miesto centre, pavaži- 
nėjau po įvairius priemiesčius, 
bet visvien man geriau patin
ka Rio, negu Chicaga. Gal ten 

jesu pripratus, gal ten viskas 
[gražiau atrodo. Reikia pasa
kyti, kad švara jūs čia negali
te pasigirti... Be to, čia šal
ta. .. ir nesaugu. Kasdien laik
raščiai pasakoja apie užpuoli
mus, vagystes, prievartavimus. 
Naktį nesaugu vaikščioti. Vie
tomis ir dienos metu pavojin
ga, 
riame kitame didesniame Bra-1 
žilijos mieste gali be pavojaus Į Naujienų spaustuvę, 
ne tik dieną, bet ir naktį vaik-jir pasikeitusi 

Įščioti, o Chicagoje aš 
niekur nedrįstu eiti. Viena, kad 
kalbos nemoku, o antra, kad 
čia pas jus vakarais mieste vis 
dėlto nejauku... Taip jau
čiuosi ne aš viena, bet panašiai 
yra nusiteikę ir tie lietuviai, 
kurie iš Brazilijos atvažiavo į 
Ameriką ir čia apsigyveno. 
Man čia dar nieko neatsitiko, 
mano sūnus taip pat nesiskun
džia. bet žmonių šnekos pa

keikia. ..

tikslais... Jis parsivežė Chica- 
goje padarytas santaupas, kad 
galėtų nusipirkti didelį žemės 
sklypą, gal kokį dvarelį, par
sivežti savo žmoną ir čia gy
venti, bet jam taip neišėjo... 
Pradžioje gal ir galėjo dvarelį 
pirkti, bėt vėliau, kai pamatė, 
kad dvareliui mažai teliko, tai 
daugiau irmesivaržė... Vėliau 
mums papatsakojo, kad Ame
rikon parvažiavęs jis turėjo 
šiek tiek bėdos, bet apie jo 
vargus mes daugiau nieko ne
patyrėm. Iš viso, nieko neži
nojome. .. Išvažiavo, nieko į 
Kybartus neparašydamas.,.

— Pabūkite ilgiau Chicago- 
je, gal dar kokį pėdsaką sura
site?

— Kad reikia grįžti namo, — 
atsakė ponia Dubauskienė.

— O ko ten skubėti, vaikai 
jau suaugę, o vyras mokės 
sitvarkyti...

— Dėl vyro tai nebijau, 
žinau, kad jis vienas.. . Jis 
Ii tvarkytis ir vienas,
vien reikia prižiūrėti... Vyrai 
be priežiūros nemoka gyventi, 
aš jau žinau... Be to, mes 
rengiamės iš Rio išsikelti. Sū
nus statosi gazolino stotį už
miestyje, netoli aerodromo... 
Reikės jam padėti. Kai tik pa
sistatys, tai ir mes ten turėsi
me išsikelti. -

Dubauskienė, apžiūrėjusi 
rinkyklą

keliais žodžiais 
viena Į su redaktoriais, atsisveikino, 

kad galėtų pasiruošti kelionėn 
į Braziliją.

Visi palinkėjome jai laimin
gai pasiekti Rio de žaneiro ir 
rasti savuosius sveikus.

Reporteris

žmona skaito mokslinį žurna
lą ir atsigręžusi klausia vyro:

— Ar tiesa, kad pirmąją kal
bamąją mašiną Edisonas išrado?

— Ne, atsakė vyras. Pirmąją 
kalbamąją mašiną, sutvėrė Die
vas betverdamas moterį. Edi
sonas tiek pagerino, kad kalba
mąją mašiną galima išjungti.

Uc for EDDIE BURBULYS

BEVERLY HILLS GČL1NYČII
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-08

su-

bet
ga-

bet vis-

e Man geriausiai patinka žiū
rėti senuosius begarsius filmus. 
Vienas malonumas yra matyti 
moterį atidarant burną ir nė 
džio nesakant!

zo- I

Rio mieste arba bet ku

is-

IŠLYDĖJOME 
MATULIONĮ IR

JANKAUSKĄ
Cicero, III. — Amžinybėn

lydėjome du savo gerus kai
mynus ir draugus — Stasį Ma
tulionį ir W. C. Jankauską. 
Abu buvo ilgamečiai Cicero 
šventoj ai ir Raudonosios Ro
žės klubo nariai.

Norėčiau plačiau apie juos 
parašyti, bet jų mirtis man 
sukėlė didelį skausmą ir atė
mė visas jėgas. Ne tik kito dar
bo negaliu atlikti, bet ir rašyti 
negaliu. Tiek tik galiu pasa
kyti, kad abu buvo nepapras
tai geri vyrai, ir jiedu ilgai bus 
minimi. Jų šeimoms reiškiu 
giliausią užuojautą ir noriu, 
kad atlaikytų ištikusia nelai-

Kazys P. Deveikis

MARQUETTE FUNERAL HOME 
2533 W. 71st Street 
Teief.: GRoovehill 6-2345-6

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

REpublic 7-8600

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
F

DQ

Laidotuvių direktoriai: w

. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofiso teief.: 776-2880
Naujės rez. telef.r 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

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

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

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

II

Andrius Norimas: BE NAMŲ. 
Premijuota apysaka jaunimui. 
Išleido JAV LB Kultūros Fon
das, leidinio Nr. 42, 1970.. Paties 
autoriaus pieštas viršelis — ap
lankas. Tiražas 1,000 egz., 200 
puslapių, kaina $3.50. Aplankoje 
pridėtas sąrašas asmenų, knygos 
išleidimui prisidėjusių bendra 
$236 suma. Kokią premiją ir iš 
ko autorius gavo, nepasakyta, 
tik pasakyta, kad “šios knygos 
leidimą finansavo Lietuvių Fon
das $500 suma”. Beje, visos tei
sės paliekamos autoriui. Be to, 
patiektas to paties autoriaus pre-

— Ar radote daug pažįsta
mų?— paklausėme.

— Pažįstamų radau, bet gi
minių tai neradau. Čia turėjo 
būti mano dėdė Antanas Ko
vas. Jis gyveno Chicagoje, bu
vo vedęs, bet niekur negalėjau 
jo surasti. Matyt, jo jau nėra 
gyvųjų tarpe...

— Kada jis čia atvažiavo?
— Negalėčiau tiksliai pasa

kyti, bet žinau, kad tai buvo 
prieš I*irmąjį Pasaulinį Karą.
Matyt, kad čia Amerikoje jam j mijuotų (keturių) kūrinių są- 
gerai sekėsi, nes parvažiavo i Irašas ir Į° išleistoji originali kū- 
iKybartus su pinigais... Užeis, ryba bei \ertimai. 
būdavo į karčiamą, ir užper
ka visą barą. Liepdavo gerti 
visiems kas būdavo karčia- 
nioje, o jis mokėdavo. Atsime
nu,
deię gegužinę, 
buvo sutrauktas.
kas ją rengė, bene ar nebus 
tuo laiku madoje buvę pavasa
rininkai , tai dėdė amerikonas 

jvisa gegužinę užpirko. Jis mo
kėjo už valgį ir gėrimą, o 

j mums visiems reikėjo tiktai 
šokti ir linksmintis... Vėliau 

! paaiškėjo, kad tas dėdė par- 
fvažiavo i Kybartus visai kitais

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

S

IR NAKTĮ

me.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

AMBULANCE
PATARNAVI-

BUTKUS

i

(LACKAWICZ)

1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1003

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

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

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 vai. vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

A FORESTS FUTURE
IS IN YOUR HANDS

Every tree, evesy shrub, 
aad dl cor wildlife depend os 

yoa so help prehear 
lores? ferex. So please foKcrr

Smokey's ABC’s: Always 
hold matches rill cold. Be sure 

to dro*m all ompfirex 
ttir the ashes, «t>d drown 

them again. Crush all 
smokes dead out.

I

Kad būtų aišku, apie ką ši;S 
apysaka jaunimui sukasi, čia pa- g 

į cituojami kai kurių knygos sky- g 
jrių pavadinimai: Karališkasis ■ 

mes buvome surengę di- vainikas Vytautui; Užpuolimas; Į g 
visas jaunimas \eiaj 

Neatsimenu.!

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 WEST 71 st STREET
Ofiso telef.: HEmlock 4-2123
Rezid. tele f.: Gibson 8-6195

Priima ligonius pagal susitarimą. Dėl Į 
valandos skambinti telefonu HE 4-21231 
jei neatsiliepia, tai teief. GI 8-6195

Please! Only yon can 
prevent forest Sees

I ■ 51 : > .

Kelionė per Europą; Į g 
Genuja; Vergai lai 

užpuolimas etc
Pasiekia! 
ve; Pirat

Autorius Chicagoje yra ge- § 
rai žinomas: jis Čia buvo Nau- 1 
jienų linotipininkas ir persike- g 
lęs į Kaliforniją dabar, kaip ap- į| 
lankoje informuojama, gyvena 
Santa Monikos mieste ir dirba 11 
linotipininku amerikiečių spaus- * 
tuvėje.

J

A. A.

MARY M. RUGUSKAS 
KALAYNAK

Mirė 1970 m. kovo 24 dieną, S 
sulaukusi pusės amžiaus.

Paliko nuliūdę: vyras John, 1 
broliai — George Kaleinakas ir 8 
Joseph Kalaynak, sesuo Emilė B 
Grebliūnas, marti Viktoria Ru- g 
guskas, švogerkos — Leona 
Toth ir Suzana Mechum, švoge- 
ris Joseph Rogutski ir kiti gi
minės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Egan ko
plyčioje, 3700 W. 63rd St.

Penktadienį, kovo 27 dieną 
8:45 vai. ryto bus lydima iš ko
plyčios į Gimimo Šv. P. Marijos 
parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojama 
Lietuvių 
nėse.

Visi a a

Kazimiero kapi-

Mary M. Ruguskas 
raugai ir pažįstami 
kviečiami dalyvauti 

suteikti jai pas- 
ir atsisvei-

nuoišrdžiai 
laidotuvėse I 
katinį patarnavimą 
kinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, broliai, sesuo, 

giminės.

Laidotuvių Direktorius J 
Egan. Tel. LU 2-2000.

Ii

I I
v:

■

į3

K

I

&

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

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

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
i
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KCAL ESTATE FOR SALE 
Hai uir Zami — Pardavimui

TOOL AND DIE MAKER 
Tool Room Machinist Job Shop.

REAL ESTATE FOR 5, 
Namai, Žemė — Pardavi

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIKAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REI

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-1

GAS AND ELECTRIC WELDLNG.
Experienced preferred but not ne-' 
cessary. -Paid hospitalization, hol
idays and vacations. Profit sharing,;

retirement plan. 40 hour week, i 
Steady work. I.

ARMSTRONG 
CHEMCON, INC.

762-7000 Ext. 274
Mr. RONALD KOLODZ

*.t vasarai, kyla amerikiečiu susidomėjimai valtimis ir jachtomis. Viršuje parodomos gan 
rvios valtys, o apačioje tik labai turtingiems prieinamos jachtos, kuriose yra visi pa

togu na i.

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM1N 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SS1MOKEJ1MA1 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Petras Baranauskas, preudeuu.

2212 W. Cermak Road— Chicago, DI. Virginia ‘

to paties instituto vedėjo Dr. 
Donald Morton, kad jau “tu
rima jukinamų įrodymų”, jog 
bus pagaminti skiepai prieš 
vėžį sukeliantį virusą. Dr. Mor
ton pasakė, kad eksperimen
tai daromi su astuoniais vadi
namais (terminai) vėžio ligo
niais rodo “padrąsinančią re
akciją”.

Nors dar per anksti esą ap
spręsti rezultatu-', tačiau išban-

HELF WANTED — MALI 
Darbininku Reikia

licagoje areštuoti

~ rasistinę, kapitalistinę visuome
nę”, pasakė vienas Roosevelto 
universiteto studentas Steven 

j Fastwolf.

"Sugniaužtu kumščiu" 
gadynė

Pagarsėjęs “Septynių” riauši
ninkų gynėjas adv. Kunstler, 

j kurs už teismo įžeidinėjimą pats 
į yra nuteistas puspenktų metų

šitą pirmadieni Chicagoje, 
t reikalų biure, buvo areš- 
3 jauni indėnai — 14 mer- Į 
r 9 vyrai, kurie atvvke į 
atsisėdo ir pareiškė sėdė-! dėjimo, važinėdamas po uni- 
)1 bus Išklausyti indėnų! versitetus ir kolegijas sako kar- 
reikalai. Atėjus penk- 

andai, tai yra laikui už- 
biurą, sėdėtojams atsi- 
apleisti patalpas, visi be 

ešinimo buvo areštuoti ir 
uždaryti Centrinio po- 

distrikto “šaltojoje”. Iš 
ą dieną priešais Indėnų 
biurą, esantį vyr. pašto

> namuose, pakorė ir šu
to biuro komisionieriaus 
Jruce iškamšą. Chicagos 
, kurių čia priskaitoma 
)00, reikalauja sau ge- 
švietimo, apsigyvenimo 
administracijos patiems 

is perleidimo.

stuoj ančių jų grupės pa- 
Michael Chosa pasakė, 

ėnus remia “juodieji pan- 
r Lotynų amerikiečių gy- 
yga.
anašų sėdėjimą praeitą 
ni 11 indėnų suimta Den-

I štas kalbas, sukeldamas lėšas j 
\ tolimesnėms apeliacijoms. Kai- i 
į bedamas apie 6,500 asmenų su- i 
j sirinkimui Illinois universitete' 
; jis pasakė:

“1960 dešimtmetyje mes mar- 
šavome ir piketavome, 1970 de
šimtmetyje mes maršuosime ki
tokia gaida ir suniaužtais kumš
čiais. Turime viską padaryti, 
kad įvyktų pakitimas”.

Jei taikingo protestų priemo
nės neduosiančios rezultatų, 
esanti natūraline progresija prie 
smurtingesnių protesto priemo
nių, tokių kaip universitetų pa
statų deginimas...

Kunstlerio kalba buvo palydė 
ta 10 minučių plojimais ir -su
gniaužtais kumščiais.

■sinas. Tai buvo panašus meto- 
> das, kaip kovo !

j toks charakteris sėkmingai 
į apiplėšė First National banką 
[miesto centre.

Apšepėlis priėjęs prie pir
mojo banko kasininkės padėjo 
ant stalo rudame popieriuje 

i Įvyniotą cigarų dėžę ir pasa
kė: “Tai yra bomba. Duok čia 

[visus pinigus arba aš paspau- 
jsiu šį mygtuką ir ji sprogs”.

Kasininke nepastebimai pa
spaudė aliarmo mygtuką poli- 
jcijai ir banditui į popierinį 
Įmaišą sukrovė visus turėtus 
j pinigus. Nors buvo 15 banko 
tarnautojų ir 10 interesantų, 
banditas pinigų maišą nešinas, 
savo bombą palikdamas išbė
go ir sėdęs i pilką seno mode
lio automobilį nuvažiavo.

nių imunologinę gynybos sis
temą kovoti prieš organizme 
vežj sukeliančius gemalus, ku
riuos Dr. Morton įtaria esant 
virusus. Du iš skiepus gaunan
čių pacientų nebeturi vėžio li
gos pasikartojimo nors jau 4 
mėnesiai praėjo nuo pirmųjų 
įskiepijimų.

Ta vėžio rūšis yra sarcoma, 
tai yra votis, ‘ paliečianti kau
lus, raumenis ir kitus jungian
čius audinius. v

Skiepai yra gaminami iš 
2 dieną, kai{Pa&Ų pacientų vėžio! Iš to vė

žio išjungiamos virusų dalely
tės, vadinamos antigenais ir 
{švirkščiamos j paciento nuga
rą. Pacientų organizmai, ku
rių imunologinė savisaugos 
sistema tebėra ganėtinai stip
ri, pasigamina savo “prieškū- 
nius” , kurie ir sunaikina tuos 
antigenus. L

Tikisi greit pagaminti 
skiepus nuo vėžio ligos
San Antonio, Texas, vyks

tančiame Nacional. Vėžio ins
tituto seminare tarpe kelių vil
tingų pranešimų, vienas buvo

RASČIAUSKAS IŠSKRIDO
AFRIKON

tęsiame savo pratėvių 
- už išlikimą. Išlikimą 
rikščionišką, kolonijinę,

>RAUDU AGENTŪRA:
namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios išsimokė 
jimo sąlygos.

V I Č I U S
. Kedzie Avė. P R 8-2233

Mary Jo byla dar gyva
• Praneša iš Edgartown, Mass., 

kad tenykščio Dūles apskričio 
grand jury pirmininkas Leslie 
Leland daro žygius gauti leidi
mą išegzaminuoti ir ištirti vi
sus dokumentus, liečiančius Ma
ry Jo Kopechne žuvimą senato
riaus Edward Kennedy automo
bilyje. Leland pasakė, kad jis 
nori idant grand jury “patikrin
tų visus buvusio inkvesto radi
mus” ir tam tikslui pareikala
vęs, kad distrikto prokuroras 
sušauktų Dukes apskrities grand 
jury.

x&Sxw;:

YOU SANK OR WO«

Apgaulė padėjo 
apiplėšti banką

Apskuręs vyriškis, atsinešęs 
netikra “bomba” i Berwvn Na
tional Banką, išėjo §11,000 ne-

Passbooks

INSU

S5Z000 minimum
2 year certificate

įvest ment
onus plan 
CO minimum

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

HTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

SI,COO minimum
1 year certificate

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

)VING — Apdraustas perkraustymas
i ir sąžininga# patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas-

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

Vladas Rasčiauskas, American 
Travel Bureau prezidentas, šian
dien, kovo 25 d., išskrenda Į Af
riką, o vėliau per šiaurės ašigalį 
skris į Japoniją.

Kartu su Rasčiausku į sezo
nines medžiokles išskrido 28 ke
lionių įstaigų pareigūnai, kad 
galėtų ne tik pamedžioti, bet ir 
vietoje ištirti naujas atostogų 
vietas, kainas ir poilsio sąlygas.

Iš Chicagos visi skrenda į New 
Yorką, Briuselį, o iš ten tiesiai į 
Nairobi, Kenijos sostinę. Ten 
visi keleiviai išvažiuos 8 dienų 
medžioklėn — safari. Jie aplan
kys Serengetti draustinę ir Vik
torijos ežero pakraščiuose esan
čius krokodilų lizdus. Keleiviai 
galės medžioti stirnas, liūtus ir 
kelis kitus žvėris.

Suvalgę nušautas stirnas ke
leiviai skris į Zanzibarą. Mom
basa ir Pietų Afriką, kur pail
sės Durbino pajūryje. Iš Pietų 
Afrikos skris į Belgiją, o iš ten 
per šiaurės ašigalį skris tiesiai į 
Japoniją. Rasčiauskas, gerai ap
žiūrėjęs naujai atidarytą pasau
linę parodą, dar porai dienų 
skris Į Ilongkongą, o vėliau į 
Havajus, San Francisco ir Chi- 
cagą.

Rasčiauskas žadėjo parašyti 
šios kelionės įspūdžius ir par
vežti naujų Afrikos ir šiaurės 
ašigalio vaizdų.

Reporteris
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MOLD POLISHERS 
AND BENCH HANDS 

Top wages. All benefits. 
First Class Shop. 

Apprentices welcome.
956-1313

609 So. ADDISON 
ADDISON. ILL. 

279-8771

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv RetkU

♦ žuvelės, unguriai, bangų su-i 
mušta puta puošti saldumynai 
ir kitais stebuklais apkrautas 
gelmių svetainės stalas. Visų tų 
gėrybių suplukdymu rūpinasi 
L. J. S. Tėvų komitetas. “Puotą 
Jūros Dugne” balandžio 4 d., 
8:30 vai. vak. Western Ball
room! Reserv. telef. LA 3-5499.

L. J. S. (Pr)

SECRETARY
TO GENERAL MANAGER 

Excellent Opportunity for experienced 
secretary to assist general manager for 
a National Organization. Must have 
excellent typing and shorthand skills. 
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 modern Loop office. Var
ied and interesting duties, excellent 
salary and fringe benefit program.
NATIONAL ACCOUNT SYSTEMS 

330 So. DEARBORN. 663-1900

2735 WEST 71st STREET

a NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARLA
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI 

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

JTATI HIM

INSURANCE

HOME INSURANCE

Call: Frank Zapolis 
3208!4 W. 95th St. 

GA 4-8654

135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininks
TELEF. 349-0600

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

o Kviečiame į.talką! Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla išleidusi 
eilę vertingų ir kažin ar bepa
karto) amų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie Encyclopedia 
Lituanica, kurios bus 6 tomai. 
I-sis tomas yra jau išleistas. Ma
loniai kviečiame.! talką ją užsi
prenumeruojant r

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 Lietuvą.— 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,

Namu (617) 282-2759.
(Pr).

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

State Farm Fire and Casualty Company

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus.

L RŪDIS Tek CL 4-1050

Must be, good typist. Good salary 
plus company benefits.

Ask for Mr BECK 
AMERICAN PETRO' CHEMICAL 

2639 W. GRAND 
Tel. 276-2222

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

MODERNUS 14 METŲ, 5 kž 
miegamųjų mūrinis namas. B 
kambariai įrengti pajamoms si 
ra virtuve ir vonia. Arti tarp 
gražių namų Marquette Parke, 
nori $27,000.

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

2 AUKŠTU MŪRAS, vienas di 
kamb . butas, laisva graži bizi 
talpa, prie jos kitas 3 kamb. b 
auto garažas, apie 40 pėdų s 
Marauette Parke. $20.000.

PRIE FORD CITY 5% kamb 
modernus mūras. Apie 40 pėdi 
pas. auto garažas. $22.900.

LUKUS 4 BUTU MŪRAS, ar 
ria High. Naujas gazu šildymą 
minijaus langai, mūro garažas, 
sklvoas. $45000.

PIGUS LOTAS dviem butam 
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estai
2458 W. 69th St. Tek RE 7

rGIRL FRIDAY 
Tremendous opportunity for a ma
ture lady who can type 40 W.P.M. 
Will be right hand. to manufacturing 
manager of one of the Southwest 
side fastest growing company’s. Sa
lary $630 per month. Hurry — call 

now!
247-1304 

HOLMES
4369 So. ARCHER

63 E. ADAMS 939-7633 
RANDHURST SHOPPING CTR.

392-2700

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBftS 
Pardavimo ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
Tol.: REpubllc 7-1941

iiiiiiaiieittSBiBBki

PERKAME, PARDUODAME, 
NOME įvairaus dydžio namus 
Parūpiname paskolą, visokeriop 
drauda, veikia notariatas.

REAL ESTATE AND BUILD!
2658 WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

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

home for right person. 
Must speak English. 

234-6449.
If no answer — 312 — 225-8802

Federalinio ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL ESTATE 
Parašų paliudijimas 

NOTA R'Y PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

NOTARY, INCOME TAX SERV
4259 So. MAPLEWOOD AVEN

Tel. CL 4-7450
Greitas ir tvarkingas visokiausiu 
^awbiu pirkimas - pardavimas, 
sioie kontoroie daromi ir liūd 
vertimai, užpildomi pilietybės i 
mai, income tax ir Įvairūs kitoki 
kai. Darbo va!.: Kasdien 9—3 ir

♦ Buv. Lietuvos Policijos Tar
nautojų Klubas “Krivūlė” ruo
šia pavasarini Vakarą. Šokiai 
su trumpa programėle ir vaka
riene įvyks šeštadienį, balandžio 
mėn. 4 d. Balio Pakšto svetainė
je, 2801 W. 38th Street, Chicago, 
šokiams gros B. Pakšto kapela, 
veiks bufetas, šilti bei šalti val
giai ir dovanos.

Staliukus dar galima užsa
kyti pas kasininką Antaną Ba- 
rančiuką, tel. YA 7-1272 dienos 
metu, vakare ]X>’ 8 vai. — PR 
8-9854 ir prie Įėjimo. Auka — 
5.00 dol. (Pr).

WANTED GIRL 
with knowledge of short hand, 

typing and some light 
bookkeeping.

SCHNEIDER BROS., INC. 
1550 BLUE ISLAND AVE.

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

278-2144

SWITCHBOARD — 
RECEPTIONIST

Clerical duties. Lite typing.
Near Loop and Expressway. Salary 

commensurate® with ability.
CALL 

Miss DAGRES — 
666-2546

SIUNTINIAI į LIETUVA

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

S3

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

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

BUILDERS AND CONTRACTC
• Namu Statyba ir Remontas

HEATING CONTRACTC 
įrengiu naujus ir perstatau seni 
su rūsiu namo apšildymo pecii 
air-conditionihg i naujus ir senu 
mus. įrengiu vandens boilerit 
stogų rinas (gutters). Darbas 
karnas greit, sąžiningai ir garanti 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus difbti mieste 

užmiesčiuose.
Domas Žukauską
BEATING & SHEET METAL

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

Tel.: VI 7-3447

♦ Jau užsakyti autobusai j L. 
šukytės koncertą. Iš Marquette 
Parko, nuo 69-tos ir Washtenaw 
Ave. autobusai išeis š. m. balan
džio 5 d.. 5 vai. p. p. Keleivius 
nuves prieš Orchestra Hali durų 
ir po koncerto, 9 vai., iš ten pat 
grąžins atgal j Marquette Paritą. 
Nuo keleivių skaičiaus priklau
sys. kiek reikės autobusų. No
rintieji pasinaudoti autobusais, 
turi ne vėliau š. m. kovo 31 d. 
įsigyti autobusui bilietus. Bilie
tai parduodami Marginių preky
boje. Kaina 1 dol. (Pr).

MISCELLANEOUS FOR SALE 
hralrO* Pardavimai

Brangenybė*, Laikrodžiai, Dovano* 
visoms progom*

3237 WEST 63rd ST, CHICAGO 
Telef. 434-4660

PRICED TO GO! Sellin* a shop full 
of modem equipments: dryers, sham
poo bowels and chairs, dressers, hy
draulic chairs, reception room furni
ture. desks, color machines. You 
name it-we have it. Sale Saturday — 

Sunday, March 28—29. 9 to 10. 
For address call 394-5913.

SKAITYK •NAU.TTVWAS* • 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS 
TETSTNCTAnSTlS ZINIAS

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

CMcago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas |vairiy pr*- 
kiy. Automobiliai, ialdytuvai, 

maistas, pinigai.

' ....

A. ABALL ROOFTb
Įkurta prieš 50 metų

VISOKIUS STOGUS, rinas ir i 
kairiuosius vamzdžius sutaisome 
naujus įdedame.

KAMINUS IŠVALOME ir pat 
me. Nudažome namus iš lauko ii 
liekame "tuckpointing” darbus. Es 
apdrausti, visas darbas garantuot:

Skambinkit
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreinkitės bet 1

MENAS
li—.......... a TMYI SjCBTBU— ■■—

ir props sxzino tirtai per

NAUJIENAS




