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KOMUNISTUS KAMBODIJOJEPR
SAIGONAS. — Pietų Vietnamo kariuomenė, kartu su nedi

deliu skaičiumi Kambodijos kareivių, puolė komunistų bazę Kam
bodijos teritorijoje, sunaikino 550 pastatų ir bunkerių, užmušė 
179 komunistų kareivius ir paėmė 30 į nelaisvę. Saigono vyriau
sybė paneigia, kad mūšis įvyko Kambodijoje,, tačiau liudininkai 
teigia, kad kartu su vietnamiečiais mūšyje dalyvavo ir Kambodi
jos kareiviai, kurių uniformos skiriasi nuo vietnamiečių. Ameri
kos karinė vadovybė įspėjusi Saigono vyriausybę, kad ji neįsiveltų 
Į kovas Kambodijoje, nes tai gali Vietnamo karą išplėsti, šiame 
mūšyje dalyvavę apie 2,000 P. Vietnamo kareivių su tankais ir 
šarvuočiais.

Mekongo upe, kuri eina ir per 
Kambodiją, plaukia šimtai nužu
dytų vietnamiečių lavonų. Susi
darė labai neįprasta padėtis. Ka
da, iš vienos pusės, abi vyriau
sybės: Kambodijos ir P. Viet
namo fronte muša bendrą prie
šą komunistus, Kambodijoje gy
ventojai persekioją vietnamie
čius. Vienas policijos pareigū
nas prie Neak Leung vietovės, 
Kambodijoje per dieną upės van
denyje suskaitė 400 lavonų. Tai 
vietnamiečiai, nužudyti Kam
bodijoje.

Kambodijos kmerai ir Vietna
mo anamitai yra skirtingų ra
sių žmonės, vietnamiečiai esą 
šviesesni ir gudresni. Iš 600,000 
vietnamiečių Kambodijoje ne
mažai yra pasiturinčių ūkinin
kų, prekybininkų, valdininkų. 
Tarp abiejų tautų taikos nebu
vo’ daug šimtų metų. Pasikei
tus valdžiai, Kambodijoje vai
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NEŽIŪRINT VISU SUNKUMŲ ERDVĖS 
CENTRAS LAUKIA LAIMINGO GALO

HOUSTON. — Apollo 13 astronautai, po nelaimingo sprogimo 
deguonies tankuose, skrenda namo. Jie turi nusileisti penktadienį 
11:18 vai. Čikagos laiku Ramiajame vandenyne, netoli Samos sa
los. Paskutiniu metu prie visų kitų rūpesčių prisidėjo naujas: 
toje apylinkėje, kur astronautai turi nusileisti į vandenyną^ pra
sidėjo audra. Ji siekia jau uragano stiprumo ir pavadinta “Helen” 
vardu. Pats audros centras vakar buvo 230 mylių nuo nusileidimo 
taško,' tačiau audra slenka pirmyn apie 6 mylių per valandą grei
čiu. Jos pakraščiai gali paliesti nusileidimo tašką, kur jau dabar, 
vėjai ir bangos yra didesni, negu būtų pageidautina astro
nautų nusileidimui.

. žino, kad Viet Congas tai — viet
namiečiai ir pradėjo žudytą vi
sus, be politinių skirtumų.

Kitas didelis skirtumas yra 
religinis. Kada dauguma kam- 
bodiečių yra budistai, vietnamie
čių tarpe yra daug katalikų, ypač 
tarp tų, kurie apsigyveno Kam
bodijoje.' čia gyventojai jau iš
plėšė ir sudegino dvi katalikų 
bažnyčias. Net pats' Popiežius 
jau pareiškė savo susirūpinimą 
katalikų likimu Kambodijoje.

Saigono vyriausybė kreipėsi 
j Kambodijos valdžią prašydama 
Įleisti į Kambodiją vietnamiečių 
delegaciją, kad ji pamatytų, kas 
daroma su jų tautiečiais. Jei 
vietnamiečių persekiojimas Kam 
bodijoje nesibaigs, Saigono vai-, 
džiai bus nelengva surasti ben
drą kalbą ir fronte, kur šiuo me
tu abi valstybės bendrai kovoja 
prieš komunistus.

Admirolas Moorer 
štabo viršininkas
WASHINGTONAS. — Ame

rikos karo laivyno admirolai pa
tenkinti, kad prezidentas Nixo- 
nas Jungtinio štabo viršininku 
šį kartą paskyrė laivyno žmogų, 
admirolą Moorer. Penkių asme
nų štabe, tuo būdu, bus du lai
vyno karininkai. Jie bandys at
kreipti didesnį vyriausybės dė
mesį į karo laivyno reikalus, 
laivų atnaujinimą, naujų laivų 
statybą.

Admirolas Moorer Annapoplio 
laivyno akademiją baigė 1933 
m. Nuo 1962 metų jis vadovavo 
Septintajam laivynui, po to 
trumpą laiką vadovavo Ramiojo 
vandenyno laivynui, o dvejis me
tus buvo Vyriausias Sąjunginin
kų vadas Atlante. Iš čia jis pa
teko į Laivyno Operacijų vir
šininko vietą Washingtone.

Admirolą Moorerj pakeis ki
tas admirolas Zumwalt, 49 me
tų, kuris paskutiniu metu buvo 
laivyno jėgų vadu Vietname.

MASKVA. — Sovietų komu
nistų partijos vadas Brežnevas 
pasakė antrą kalbą Ukrainoje, 
kur jis Charkovo apygardai įtei
kė Lenino medalį, šį kartą kal
bėdamas apie užsienio politiką. 
Brežnevas pareiškė, kad Sovie
tų Sąjunga pasirengusi susitar
ti su Amerika dėl strateginių 
ginklų kontrolės, tačiau, jei Wa- 
shingtonas ims statyti naujus 
ginklus ir bandys pralenkti so
vietus karinėje srityje, tai tada 
Sovietų Sąjunga atsakys, padi
dindama savo karinę galybę, ku
ri garantuotų jos gynybą, šiuos 
žodžius tardamas Brežnevas pa
grasino iškeltu kumščiu, už ką 
jis susilaukęs daug plojimų.

PARYŽIUS.—Švedijos prem
jeras Olof Palme vizituoja ‘Pran
cūziją,

SANA. — Jemene pasibaigt- 
sios kovos tarp rojalistu ir res- 
publikos šalininkų. Visi ginčai 
buvę išspręsti, kai Jemeno prem
jeras lankėsi Saudi Arabijoje, 
kuri remdavo rojalistus. Civili
nis karas tęsėsi jau nuo 1962 
metų.

NEW YORKAS. — Jungtinių 
Tautų komisijoje Pietų Afrikos 
reikalams žinomas amerikietis 
teniso žaidėjas Arthur Ashe pa
siūlė išmesti P. Afriką iš tarp
tautinės teniso sąjungos. Jam, 
kaip Amerikos negrui, P. Afri
ka nedavusi visos įvažiuoti į- P. 
Afrika teniso lošti.

PHNOM PENH. — Kambodi
joje komunistai, puolė dar du 
miestelius. Vyriausybė kursto 
gyventojų išsišokimus ne tik 
prieš komunistus — Viet Gongą, 
bet ir prieš visus vietnamiečius, 
kurių Kambodijoje gyvena apie 
600,000. žmonėms primenamos 
visos senų laikų kovos ir iš viet
namiečių patirti sunkumai, šim
tai vietnamiečių suvaromi į vie
lomis aptvertas stovyklas.

TONGA ISLANDS /V£4

Ramiajame vandenyne dvi salų grupės Fiji ir^onga, viena su 400,000 gyventoją, kita _ 1 su
72,000, reikalauja iš brity nepriklausomybės. Aukščiau, baltame fone parodytos Amerikos po 
karo administruojamos salos, kuriose irgi reiškiasi nepasitenkinimas dėl autonomijos ir geres

niu gyvenimo Sąlygų neturėjimo.

BRITU DARBIECIŲ VYRIAUSYBĖ 
DIDŽIUOJASI NUGALĖJUSI KRIZĘ
LONDONAS. — Antradienį Britanijos iždo valdytojas, “Chan

cellor of the Exchequer” Roy Jenkins paskelbė parlamente naują 
biudžetą ir pranešė apie finansinius krašto reikalus. Daug kas 
tikėjosi didelių palengvinimų mokesčių mokėtojams, nes britų 
vyriausybės kadencija baigiasi ir darbiečiai. turi iki kitų metų 
balandžio vidurio paskelbti naujus parlamento rinkimus. Tačiau 
Jenkins gyventojams per daug nepataikavo ir mokesčius sumaži- 
no tik nedaug uždirbantiems viengungiams. Apie du milijonai 
neturtingesnių britų šeimų ateinančiais metais visai nemokės 
mokesčių.

Savo kalboj e Jenkins pareis- =========== 
kad.darbou^jLĮreikalavimai! QuAmBbrnn/yhi! • • 

ir ^gaunamos didesnes algos jam 
neleido duoti daugiau palengvi
nimų, nes esąs nuolatinis inflia
cijos pavojus. Jis vėl sumažino 
puse nuošimčio bankų imamus 
už paskolas nuošimčius ir jie da
bar bus 7%.’

■ šis biudžetas įtikino stebėto
jus, kad vyriausybė rinkimų ne
skelbs iki rudens. Kanclerio kal
boje daug vietos užėmė vyriau
sybės kovos prieš ekonominę 
krizę istorija. Jis neslėpė savo 
pasitenkinimo, kad jam pavyko 
sumažinti Britanijos tarptauti
nes skolas ir pasiekti balansuo
tos prekybos su užsieniais. Pra
ėjusiais finansiniais metais Bri
tanija turėjo 2.7 milijardų dole
rių perteklių. Baigiantis 1968 
metams Britanijos skolos užsie
nio valstybėms ir tarptauti
niams bankams siekė virš 8 mi
lijardų dolerių. Britanijos re
zervai tuo metu buvę tik 2.4 
milijardai dol. Nuo to laiko Bri
tanija užmokėjo 4.1 mil j ardą 
skolų ir padėjo į rezervus dar 
288 milijonų dolerių .

Britanijos užsienio prekybos 
balansas tiek pagerėjo, kad kan
cleris pažadėjo ateityje visą sta
tistiką, nebijodamas krizės, 
skelbti kiekvieną metų ketvirtį. 
Tai esąs Britanijos vyriausybės 
pasitikėjimo savo jėgomis įro
dymas. Britų prekybos kovo 
mėnesio balansas vėl rodo 12 
milijonų dolerių perteklių.

Darbiečių vyriausybė turėjo 
sunkius laikus, perėmus krašto 
iždą iš konservatorių gan tuščią 
ir sutikusi įvairiausių sunkumų 
krašto pramonėje. Po nepopu
liarių suvaržymų ir taupymo 
metų, rezultatai pradėjo rodytis 
ir iki rinkimų darbiečiai gali lai
mėti gyventojų pritarimą, kuris 
vėl padėtų jiems laimėti rinki- 

■ mus.

-

laivo kapitoną
■ WASHINGTONAS. —

Susitarė dėl bazių
WASHINGTONAS. — Ame

rika ir Ispanija sudarė naują su
tartį dėl amerikiečių bazių Is
panijoje. Sutartį pasirašys vals
tybės sekretorius Rogers gegu
žės mėnesį, kai jis lankysis Is
panijoje.

Ispanijos vyriausybė nusileido 
Amerikai ir nutarė imti iš jos 
paramą mokslo, švietimo ir eko
nominėse srityse. Kiek anksčiau 
Ispanija reikalavo už bazes ne
mažai ginklų: lėktuvų, tankų, ar
tilerijos, tačiau Amerika nesu
tiko Ispanijos ginkluoti.

Valstybės departamente pa
brėžiama, kad šis susitarimas ne
numato, kad Amerika turėtų Is
paniją ginti ar ją remti kokiame 
kare. Amerika tik gauna teisę 
naudotis Rotos uostu, dviem 
aviacijos bazėm ir kitais gyny
bos įrengimais Ispanijos žemė--harto gegužės 26 d. atvyks Į 
je.

Pa
krančių sargybos lėktuvai ir lai
vai pastebėjo Aliaskos įlankoje, 
netoli Kodiak salos nemažą so
vietų laivyną; devynis žvejų lai
vus ir didelį tanklaivį “Mozyr”, 
kuris dalino žvejų laivams skys
ta kurą. Kiek toliau iš lėktuvų 
buvo pastebėtas ant vandens 
apie mylios ilgumo riebalų 
sluoksnis,'išpiltas iš sovietų tan- 
laivio.

Pakrančių sargyba tuoj pri
plaukė prie sovietų tanklaivio 
ir suėmė jo kapitoną šerstobito- 
vą, apkaltinusi jį jūros teršimu. 
Kapitonas ir pirmasis laivo in
žinierius buvo atgabenti į sau
sumą. Prieš tai kapitonas su
sisiekė su savo viršininku Vladi
vostoke, kur jam buvo patarta 
nesipriešinti ir pasiduoti ameri
kiečiams. Visi sovietų laivai bu
vo Amerikos teritoriniuose van
denyse, mažiau, kaip trys my
lios nuo kranto.

Teismas greičiausiai nubaus 
sovietų kapitoną piniginę baudą.

PHNOM PENH. — Kambodi
jos premjeras Lon Nol pasakė 
kalbą, kurią pakartojo ir pran
cūzų kalba, kurioje jis greitai 
prašė ginklų ir kitokios paramos 
Kambodijai. Pabrėždamas savo 
vyriaiBybės neutralumo politi
ką, premjeras pasakė imsiąs pa
ramą iš visų šalių, nežiūrint ku-

♦ Penktadienį JAV pasekre- riam politiniam blokui jos pri- ‘ 
torius Joseph Sisco turi atvykti į klauso. Premjeras nurodė, kad t 
į Jordaną, čia arabų partizanai: padėtis Kambodijoje yra rim- 
sukėlė sostinėje riaušes, sudegi- ■ ta ir tautos išgelbėjimui reika- 
no JAV biblioteką, išdaužė am-! linga užsienio parama.
basados langus, nutraukė JAV Į Generolas Lon Nol neminėjo 
vėliavą ir iškabino partizanų Su-, komunistų laimėjimų rytinėse 
degintos trys amerikiečių maši-' Kambodijos provincijose, tačiau 
nos. Penktadienį palestiniečiai nurodė, kad priešo jėgos veda si- 
skelbia generalinį streiką. De-' stemingą agresijos politiką. Jis 
monstracijoje dalyvavo 12,000, prašė iš naujo Jungtines Tautas 
arabų. f atsiųsti į Kambodiją stebėtojus

♦ Čikagoje (vyko demonstra- į.anksčiau buvusi, 
. rijos prieš Vietnamo 'kara. pįjliTanrtautaes Kontroles komis!-

grindinę kalbą pasakė senato- 
rius Goodei iš New Yorko.

♦ Prezidentas Nixonas atšau
kė savo numatytą ketvirtadienio 
vakare kalbą ir atidėjo ją kitai 
savaitei. Taip padaryta dėl as
tronautų skridimo ir jų nelai
mės. Nenorima užimti televizi
jos bangų prezidento kalba.

♦ Houstono erdvės centras 
paskelbė, kad vakar astronautų dorins Jerome Holland atvyko 
laivas buvo kiek nukrypęs iš ke- pas Švedijos karalių Gustavą 
lio. Jei raketos neužsidegtų ir Adolfą įteikti savo kredencialų, 
nepasuktų laivo, erdvėlaivis pra- Be šūkių prieš Ameriką ir jos 
lėktų 103 mylių atstumu nuo že- politiką demonstrantai šaukė: 
mės ir dingtų erdvėse.

♦ Filipinuose buvo rasti du

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Švedija atsiprašė
<-> (, . 4-

STOKHOLMAS. — Švedijos 
organizacijos prieš karą Vietna
me vėl surengė demonstracijas, 
kai naujasis Amerikos ambasa-

“Nigger! Nigger!”
Vėliau spaudos konferencijo- 

nužudyti^arnerikiečiai kareiviai’.' Pari§‘
Abiejų rankos surištos už nuga
ros, abu buvo aviacijos kareiviai.

♦ Amerika pasiūlė Australi
jai F-3E Phantom lėktuvus vie-! 
toje žadėtų F-lll, kurių austra
lai nenori imti dėl nuolatinių trū
kumų ir nelaimių.

♦ Amerika padėkojo Britani
jai, Italijai, Prancūzijai ir. Sov.; 3Ųatstorašė“Pol'S? suėmė ke- 

itvM/vrw r £?• ««■<««« i r*. .✓■*♦** ntf* 1
j turis švedus, demonstracijos va
dus.

kė, kad panašius žodžius jis'gir
dėjęs tik labiausiai rasinės ne- 

i apykantos apimtose Amerikos 
i vietovėse. Jis pavadino tokius 
; žodžius “smūgiu žemiau juos
tos’’ ir. pareiškė, esąs supykin
tas tokių išsišokimų.

Švedijos vyriausybė pareiškė 
i ambasadoriui apgailestavimą ir

Erdvės kelionių centras Hous- 
tone praneša, kad jei pasirodys, 
kad audra Helen gresia astro
nautų saugumui, jiems bus įsa
kyta nusileisti 200 mylių nuo da
bar numatyto taško toliau.

Astronautai labai taupiai nau
doja elektros energiją, vandeni 
ir deguonį. Dviem miegant, tre
čias astronautas budi ir palai
ko ryšį su centru. Radijo apa
ratai priklausys nuo baterijų sti
prumo. Jų nebegalima pakrauti, 
kaip būna normaliose sąlygose.

I Radijo signalai astronautams 
ypatingai reikalingi jau nusilei
dus ant vandens, kad lėktuvai ir 
laivai, signalus išgirdę, žinotų, 
kur jie nusileido. Todėl bateri
jos labai taupomos. Nutarta pa
likti tiek energijos, kad radijo 
siųstuvai galėtų veikti dar 72 
valandas po nusileidimo, jei jis 
įvyktų kur toliau nuo numatyto 
taško.

Erdvėlaivyje ir mėnulio laive 
.deguonies yra pakankamai. Kiek 
daugiau rūpesčio skelia ^vanduo. 
Visi astronautų instrumentai su
kelia karštį, vanduo reikalingas 
atvėsinti instrumentams ir pa
čiai kabinai, kuri gauna karščio 
ir iš saulės. Juo daugiau instru
mentų navigacijai ar susižinoji
mui astronautai panaudoja, tuo 
didesnis kyla karštis, tuo dau
giau reikia vandens šaldymo si
stemai. Vanduo, panaudotas šal
dymui, išgaruoja į erdvę ir jo 
daugiau nebegalima panaudoti. 
Apskaičiuota, kad po visų būt- 
nai reikalingų manevrų, taupiai 
vandenį naudojant, jo dar liks 
erdvėlaivyje 12-kai valandų po 
nusileidimo.

šioje kelionėje tik vienas ban
dymas laikomas pavykusiu — 
tai Saturno raketos paskutinės 
dalies numetimas ant mėnulio. 
Ji atsitrenkusi sukėlė mėnulio 
drebėjimą, kuris tęsėsi 55 minu
tes. Mokslininkai, kurie priėmė 
seizmografo užregistruotus dre
bėjimus, palygino jų garsą į var
po aidėjimą, jį stipriai užgavus.

♦ Indonezijos premjeras Su

Sąjungai, kurios pasisiūlė su sa
vo laivais padėti ieškoti jūroje 
astronautų, kai jie nusileis.

Ameriką kur viešės 10 dienų.

Apollo 13 astronautui Thomas Mattingly susirgus (kairėj), jo vie
ton buvo paskirtas John Swigert (dešinėj), kuris dabar pateko i 
sunkią padėtį, kai erdvėje sugedo deguonį, elektros energiją ir van

denį gaminą aparatai.

JAV pasekretorius 
lankėsi Egipte

JERUZALĖ. — Valstybės pa
sekretorius Joseph Sisco atvyko 
iš Kipro salos į Izraelį, kur jis 
laukiamas nekantriai, nes prieš 
kelias dienos jis tarėsi su Egip
to prezidentu Nasseriu.

Pasekretoriaus vizitas Egip
te buvo neįprastas, nes, kaip ži
noma. diplomatiniai santykiai 
tarp Amerikos ir Egipto yra nu
traukti. Vis dėlto, Egipto pa
reigūnai Sisco sutiko labai šil
tai ir išklausė jo perduotą JAV 
vyriausybės nuomone apie padė
tį Viduriniuose Rytuose.

Tuo pačiu metu, kada Kaire 
lankėsi Sisco, iš Amerikos at
vyko ir kitas svarbus pareigu-įso keliu.

WASHINGTONAS. — Pre
zidento spaudos sekretorius Zie
gler paskelbė, jog sekančiu kan
didatu j .Aukščiausią Teismą yra . 
numatytas Minnesotos teisėjas 
Harry Andrew Blackmun, kuris 
irgi esąs konservatyvių pažiū
riu.

nas — Robert Anderson, buvęs 
iždo sekretorius. Jis su prezi
dentu Nasseriu svarstė Ameri
kos biznio interesų padėtį Egip
te.

Jeruzalėje pasekretorius Sis
co pareiškė, kad Amerika taikos 
klausimus grindžia Saugumo Ta
rybos rezoliucija, kuri reikalau
ja Izraelio pasitraukimo iš oku
puotų arabų Žemių ir reikalau
ja, kad arabai pripažintų Izrae
lio valstybę. Kaire Sisco ragi
no egiptiečius ir izraelitus ne
siekti pačių aukščiausių savo tik
slų. bet siekti taikos kompronu-
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Lietuvos kariuomenės savano-

ALFONSAS NAKAS

Po kelių mandagumo frazių, j T 
gub. Milliken apie 10 minučių 
kalbėjo apie tai, kas Michigane 
dabar labiausiai skauda: apie 
gyvenamų namų reikalingumą, 
viešą susisiekimą ir... švietimą. 
Nors švietimo reikalai šiuo 
tu yra pasiekę isterijos fazę (nes, 
pavyzdžiui, Detroite, švietimo 
taryba, negrams pataikaudama, 
nubalsavo autobusais “integruo-

Gub. Milliken su etninių grupių žurnalistais
Balandžio 6 d. Detroito vidur- 

miesty, Harmonie klubo patal
pose, Michigano gubernatorius 
William G. Milliken turėjo su
sitikimą su etninių grupių radi
jo valandų vedėjais bei svetimų 
.•udbų laikraščių redaktoriais ir 
bendradarbiais. Radijo progra
mų atstovų buvo 13: 3 vokiečių, 
3 lietuvių, 2 lebaniečių, po vie
ną ukrainiečių, vengrų, rumunų, 
armėnų ir graikų. Spaudos at- ti” vidurinių mokyklų studentus 
stovų: 3 lietuvių, po 2 latvių ir ir sulaukė publikos didžiausio pa- 
vokiečių, po 1 rumunų, skandina- sipriešinimo), bet gubernatorius 
vų, armėnų, vengrų, graikų, uk
rainiečių, italų ir maltiečių, tai
gi 16. Pridėjus keletą respubli
konų partijos pareigūnų, spau
dos konferencijoje dalyvavo 34 
žmonės.

Kai
aukštais pareigūnais, tai ir punk
tualumas išlaikomas. Konferen
cija turėjusi prasidėti 4 vai. po 
pietų, prasidėjo 4:03. Pirmuo
ju prie mikrofono buvo mūsų 
jaunas tautietis, gerai pažsta- 
mas nuo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongreso, Algis Zaparec
kas. Dabar Michigano respu
blikonų partijoje jis eina tauty
bių tarybos ryšininko pareigas 
(angliškai jo titulas — Public 
Relations Chairman of Repu
blican State Nationalities Coun
cil), taigi, užima maždaug tokią,.

fc‘

balso niekur nepakėlė ir išskirti
no akcento neuždėjo. Baigęs jis 
paprašė žurnalistus duoti ko
mentarų ir klausimų.

Tiesioginių komentarų jo iš- O
keltoms problemoms kaip ir ne- United Air Lines save lėktuvuose įvedė - patarnautojas jau prieš 40 metų; 

susitinkame su tokiais buvo, bet etninėms grupėms spe
cifiškai jautrių klausimų buvo 
visa eilė, kažkas apie tuziną. Pir
miausia, italų laikraščio “La Tri
būna del popolo” red. Edward M. 
Baker paklausė, kaip čia yra su 
etninių grupių reprezentacija 
mūsų valstijos viešose tarnybo
se. Nors, sako, civilinių teisių 
komisija pripažino etninių gru
pių svarbą, bet kai eina kalba 
apie valdiškus darbus, tai juos 
tegauna viena “etninė” grupė 
— negrai. Man, sako, žinoma, 
kad jų į svarbius postus yra pri
imta

opos! Žurnalistai minės
Vaižgantą

LŽS Detroito skyrius kiek 
pavėluotai Juozo TumoTVaižgan-

12:30 vai. Nors apie programą. 
! buvau prašytas dar nekalbėti, 
į bet kadangi ateinančią savaitę

Ituooos metinis I dslinii Lsu yrs jos plrini* 
. • įmuko Vitkaus nuopelnasnrinkim~~

lose kovo 22 d.
/irtos valandos.!

meru buvo priimti; u gimtadienį paminės
nauji nariai: kum Ka- ig70 balandžio 26,d. Minė- 
imaitis, Jurgis Baub-|i;rv,oa .wVa T.utlivi„ TUunimsA.

Sofija Ramanauskienė, Kos- 
inas Ramanauskas, Juozas 
auskas, Ada Telyčėnienė ir

■JOM Vaitiekute. Ats. kapitonas, | *« p^efa,' kad 
paskaitą, apie Vaižganto gyveni
mą ir kūrybą skaitys LŽS c. 
v-bos pirmininkas Vytautas

...... . Paveiksle palyginami tŲ, patarnautoj y
sijonai: 1930 m., 1941, 195. ir 1969 metais.

ir trijų) gubernatoriaus j juos
tų užrašytų, etninėms grupėms 
skirtų, nepolitinį pareiškimą, ši
taip, girdi, jūs suartėtumėte su 
etninių grupių žmonėmis, o jie 
geriau jus pažintų ir jūsų dar
bus remtų. Gubernatoriui toks 
siūlymas labai patiko ir, kreip
damasis į savo spaudos sekreto
rių Dale Arnold, prašė jį pri
imti dėmesin.

Trečiuoju kalbėjo “Polish Dai
ly News” red. Stan Krajewski,

I tas garbės nariu.
I I
j Kadangi kuopos valdyba yra 
j renkama kas dveji metai, tai šio 
{ susirinkimo metu buvo pririnkti 
. tik pora narių ir garbės teismas, 
į Dabartinė v-bos sudėtis yra se
kanti: pirm. Mykolas Vitkus, I 
vicepirm. Stasys Malinauskas, 
II vicepirm. J. Baublys (dabar 
pririnktas)., ižd. Stepas Lungys, 
sekret Petras Bitleris, pareng. 
vadovas Juozas Kiužius; šaudy
mo vadovas Vincas Kniūra, o jo 
pavaduot. Klemas Urbšaitis; 
sporto vadovas Antanas Lun
gys, jaunimo vadovas Rimas 
Kriaučiūnas (dabar pririnktas^;

liks meninę programą, ir kokią. 
Bet meninė programa irgi tikrai 
bus. Minėjimu rūpinasi LŽS De
troito skyr. pirm. Stasys- Gar- 
liauskas. Publika kviečiama 
gausiai dalyvauti, kad tuomi ir
Vaižgantas būtų pagerbtas, ir - 
apie šį Didįjį Lietuvi, Rašyto
ją, vieną iš Lietuvos atgimimo 
tėvų, būtų daugiau sužinota.

Dioco valdyba pasiskirstė 
pareigomis

Kovė 15-d. išrinkta nauja De
troito Lietuvių Organizacijų cen
tro v-ba, balandžio 5 d. pasiskir
stė pareigomis sekančiai: pirm.

31, kai kitų visų etninių paliesdamas kontroversini, negru 
vieta, kaip George Romney lai- grupių atstovų _ vos 3-4 tokius streiku iškovotą, 10% juodų ste
kais turėjo estas Umar Heineru. darbus tegavo. Mr. Milliken pa- denty Michigano universitete 

A o c Irolv, t”-' I'll,,-/a t —ata-a/a,, i L-a-o li’pi L-o _ I . ...A. Zaparackas kaip tik buvo; žadėjo remtis žmonių kvalifika- 
šios istorinės (nes pirmosios) ; cijomis ir daryti viską, kad iš 
konferencijos organizatorius. Be; etninių grupių kuo daugiau pa
to jis yra respublikonų partijos j reigūnų būtų parinkta.
biuletenio “Accent” redaktorius.! Antra nuomonę pareiškė Jo- 
Trumpame žodyje jis pasidžiau-! sephine Faddol, lebaniečių radijo 
gė, kad gab. Milliken yra palan- j valandos vedėja. Ta ponia ba
kus etninėms grupėms ir reiš-įvė gerą pasiūlymą: per radijo 
kė viltį, jog su svetimkalbiais^valandas kartą per mėnesį ne- 
žurnalistais šiandien užmegztas. mokamai skelbti vienos minutės 
ryšys nenutrūks. i (o išimtinais atvejais —< dviejų

e
GAIDOS MUZIKAMS IR DAlNiN f

NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKU 

DAINŲ GAIDAS PIANUI:

L Rinkinys lietuvišku liaudies dainelių »r šokly, 16 ost Rir
yra šios daines ir gaidos:

1. Tegu giria šlamščia. b. Aguoneiet
ūžia, tra-ta-ta 9. vakar vakare

2. Suktinis i 10. Augin teva>
X Suktinis U : i Me»les vaidas.
4. Kokietka i2. Siuntė mane molinei*
5. Padispanas 13. C<gena:
6: Vengerka 14. Pelede
7. Klumpakojis .5. Noriu miego

Šis gaidų rinkinys kainuoja tik $1.00.

Šiuos caidu ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei arsi^ 
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasilsime jas paštu. Čekius prašome išrašyt* 
NAUJIENOMS ir paslysti tokiu adresu:

Negrai, tiesioginiai ar ne, su Malinauskas, Stepas Lungys, 
kartumu buvo paliesti ne vienoj Jurgis Baublys, Juozas Kinčius, 
kalbėtojo — klausėjo. Guber- j Vincas Kniūra, Antanas Kriščiū- 
natorius visur laikėsi labai at-1 nas ir Vincas Šarka.
sargiai. Buvo kalbėtojas, kuris4 Abiejų vietinių šaulių kuopų 
pageidavo, kad Mr. Milliken, jei svarbą Detroito lietuviai jaučia j moterų sekcijos vadovė Sofija
jam tektų lankytis Maskvoje, 
prašytų iš ten išleisti Rytų Eu
ropos kilmės amerikiečių liku
sius gimines arba lengviau duoti 
jiems lankymosi JAV vizas. To- 

Į kių klausimų — prašymų — su- 
Į gesti jų jau buvo gėda klausytis.
Kai Algis Zapareckas, prie mik
rofono grįžęs, gubernatoriui dė
kojo, buvo 4:37 vai. Tai reiškė 
spaudos konferencijos galą. Tiek 
gub. W. G. Milliken, tiek ir A.

reikalą. Jis klausė, kaip su et
ninių grupių studentais ir gavo 
gubernatoriaus, atsakymą, jog; Zaparackas vėl pareiškė, kad to- 
jie nebus užmiršti, , nebus dis
kriminuojami. Vėliau, vėl balsą 
gavęs, p. Krajewski pareiškė, 
kad baltieji tautybių atstovai ne
nori privilegijų, o nori būti tiki 
lygiai traktuojami su visais, no
ri būti žmonėmis.

kios konferencijos ateity turėtų 
pasikartoti. '

Visiems vaišinantis delikate- 
' sais ir kokteiliais, gub. Milliken 
užsibuvo dar g'erą pusvalandi, su 
pavieniais ir grupėmis fotogra- 

■57;^,, _ _ „„ fuodamasis ir'šnekučiuodamas,visų klausimų-atsakymų ne-< 
minint, įdomus ir drąsus buvo 
mūsų Lithuanian Voice atstovo 
Rimo Korsako prašymas. Esą, 

Į į lietuvių dabartinis kultūrinis 
centras (turėjo galvoje Lietu-Į 
vių namus) yra atsidūręs nugy
ventam rajone. Jį reiktų, per
kelti Į geresnes: patalpas, į ge
resnę miesto dalį. Ar negalinti 
Michigano valstija reikalo ma
terialiai paremti ? Jis, Korsakas, 
girdėjęs, kad kultūrinių centrų 
statybą valstija paremia kartu 
su federaline valdžia. Guberna
torius pirma Korsaką paklausė, 
ar jis yra tikras, kad tai ne vien 
federalinės valdžios reikalas, ir 
po to savo spaudos' sekretorių 
paprašė Į ši reikalą atkreipti dė
mesį. Vėliau, antrą kartą žodį 
gavęs, R. Korsakas gubernato
riui dėkojo už jo palankumą pa- 
baltiečių laisvės aspiracijoms.

i

1739 So. HALSTED ST- CHICAGO x. ILLINOIS

PER ANNUM

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

1 
t a

ON CERTIFICATES 
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

John Pakel, Sr., Chairman of the Board

6245 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575
HOURS: Mon 12 P. M. to 8 P. M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8, Sat. 9 to 13:30

Chicago Savings
and Loan Association

UP- TO 
S20.000.

Or $5000 OR MORE
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

/z4% per annum

ON CERTIFICATES
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

F* 1/
g 74/0 PER annum

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

$100.00 MINIMUM

£ % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

U’ Jf

Fotografo pareigas čia stropiai 
ėjo mūsiškis LŽS c. v-bos narys 
Jonas Gaižutis. Be iki šiol įvar- 
dytų lietuvių dar dalyvavo Drau
go kor-tas Vladas Seleniš, Lit- 

j huanian Melodies direktorius Ra- 
! polas Valatka ir šių eilučių au- 

■ torius. • ' • ■ • ■ ■

Suvažiuoją šąuli.y atstovai
JAV ir Kanados šaulių atsto

vų visuotinis suvažiavimas De
troite įvyksta kitą savaitgalį, ba
landžio 25-26 dienomis. Jo me
tu bus renkama nauja centro 
valdyba ir nustatomos tolimes
nio veikimo gairės.

LŠST Centre- valdyba paruo
šė programą ir suskirstė į dvi 
dalis: iškilmingąją ir darbo. De
troito publikai yra įsidėmėtini 
kai kurie momentai.

šeštadienį, balandžio 25 d., 7 
vai. vakare lietuvių namuose bus 
banketas su menine programa, 
čia pasirodys jau daug atsieku
si pianistė Barbara Ūsaitė, solo 
dainininkė Irutė Vizgirdaitė, 
akompanuotoja Ramunė Rūkš- 
telytė, išraiškos šokių- šokėja Vi
lija Ivanauskaitė, (jai muzikinę 
dalį tvarko Rūta Kaunelytė), 
akordeonistė Birutė Januškaitė 
ir Danutės Petronienės vedama 
skautų tautinių, šokių grupė Pa
švaistė. Pridėkim dar pranešėją 
Irutę Sventiękąitę, tai turėsime 
ištisą jaunystės paradą.

Sekmadienį, balandžio 26 d. 
10:30 vai. šv. Antano bažnyčio
je bus iškilmines pamaldos, ski
riamos žuvusiems šauliams bei 
kitiems laisvės'kovotojams pri
siminti. Pamaldose šauliai daly
vaus organizuotai, rikiuotėje. 
Pamokslą pasakys čikagiškis ku
nigas šaulys Jonas Borevičius.

Suvažiavimo globos komitetą 
sudaro Leonardas Šulcas, Myko
las Vitkus ir Marijonas šnapš- 
tys.

Stasio Butkaūs vardo šaulių 
kuopą suvažiavime atstovaus L. 
Šulcas, Petras Bliūdžius, Vincas 
Tamošiūnas, Antanas Grinius, 
Stefa Kaunelienė, Elžbieta Jo- 
dinskienė. Vladas Selenis, Jonas 
Švoba, Vladas Mingėla ir Jonas 
šostakas. Atstovas LšST cen
tre — M. šnapštys.

Jūrų šaulių švyturio kuopos 
atstovai — M.- Vitkus, Stasys

pačia gerąja prasme, šaulių at
stovai suvažiuos iš visos Šiaurės 
Amerikos, bet atstovų suvažia
vimuose niekada nėra tiek gau
su, kad jie pripildytų dideles sa
les. Detroito šauliai; suvažiavi
mo šeimininkai, kviečia visuo
menę kuo gausiausiai dalyvau
ti. Ypatingai kviečia pripildy
ti Lietuvių namus šeštadienio va
kare, banketo ir jaunųjų meni
ninkų. koncerto metu. Prašo Į 
banketą įsigyti bilietus, ir, kas 
gali, iš anksto užimti ištisus 
stalus. Tuo tikslu kreiptis pas 
V. Paužą Neringoje, arba pas 
betkurį suvažiavimo globos k-to 
narį, šauliai tikisi, kad savo da
lyvavimu visuomenė juos pa- 

I rems, kaip jie, šauliai, savo vi
suomenei čia didžiausiu nuošir
dumu tarnauja.

Sirutienė, o jos pavad. Nelė Stan
kutė. Kuopos kapelionu išrink- j BerĮiarJaš Brizgys, I vicepirm. 
tas kun. K. Simaitis. Į S^bes Į Antanas Sukauskas, II vicepirm. 
teismą Vincas šarka, Kazį- £2ZDjeta Paurazienė, III vice- 

pirm? Petras Januška, ižd. Va
cys Lelis, fin. sekret. Petras Pa
gojus, protokolų sekret. Saulius 
šimoliūnas, sekretorė anglų k. 
Nijolė šlapelytė ir narys Alfon
sas Žiedas. Revizijos k-ja — Ma
rijonas šnapštys, Kazys Sragaus-

teismą — Vincas Šarka, Kazi
mieras Daugvydas ir Juozas 
Braziūnas, o kandidatai J. Mit
kus ir S. Malinauskas.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Šarka, o ’ sekretoriavo- K. Daug
vydas. Susirinkimo pradžioje 
buvo Įnešta kuopos vėliava ir iš-

r
ii

Po susirinkimo buvo kavutė 
bei užkandžiai, paruošti moterų 
šaulių,. S. Sirutienei vadovau
jant. ' .

Švyturio' kuopa, prieš trejus 
metus veikimą pradėjusi su 15 
narių, šiuo metu jų turi arti 90 
ir tikisi netrukus išaugti iki 100,

©TDIYISXILTB

tr jrogas sužino tktai per

HAUhENAS

Whens the iasttrme 
you got goose blimps 
when they played the 
Star Spangled Banner?

It’s been a while, right? One of the best ways to
Wėlį then you’re like a give this country the support

lot of us. , it deserves is to buy U. S»
It seems that many of us < Savings Bonds.

are too grown-up„to get - They strengthen the coun
excited about things like the " try so that it’s better pre- 
Star-Spangled Banner any pared to. solve its problems,
more.

You could almost say * 
that patriotism makes us feel 
embarrassed.

Besides, it’s hard to really
_feel patriotic when you

- hear so much about how this
country is falling apart _.

But, of course, America -
still has a Bill of Rights.

And free elections.
An incredibly high stand- your bank.

ard of living.
And a free enterprise 

system that lets you hitch 
your wagon to any star you 
wanb

And plenty of other things play the Star
you can’t find anywhere Spangled
else in this world. , /

Know what? Looking at it
that way, America deserves.
a lot more credit than it’s
been getting. >

And they happen to be one 
of die best ways to provide

% for your own welfare.
The interest is exempt 

from state and local income 
taxes. And you don't have 

‘ to pay Federal tax until you, 
cash your Bonds, r‘\,,.

. through the Payroll Sayings 
Plan where you work. Or at

* ■ ' V — - -

It’ll give you a good 
" feeling.

&
€•

If they’re k>*J, Moten* or

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

1739 So. Halsted Street Chicago, Ilk 60608
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BALYS PUPALAIGIS

KIEKVIENOn a

GERIAUSIA DOVANAKNYGA
$5.00
$3.00
$100

$1100
$4.00

$130

$3.00
$5.00
$100

$6.00
$3.00

$4.00
$4.00
$230
$6.00

$4.00 
$100 
$5.00 
$5.00 

$10.00
$3.00

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

Passbook Savings 
AH accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

I*.,

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

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

AND LOAN ASSOCIATIOH

4340 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILilNOIS $3632 

PHONE: 2544472

Kas tik turi gerą skoni, 
Viską perka pas Lieponį!

‘ FURNITURi CENTER, INC 
Marquette Pk

Pagaliau lėktuvas nustojo 
ūžęs ir “išlėto” leidosi Į O’Hare 
aerodromą. 13 vai. 58 nrin. lėk
tuvo ratai palietė žemę, riedė
jome prie rampos. Iš Phoe
nix’o Į Čikagą skridome 2 vai. 
40 min.

Lietuvių poezija f lamų kalba
Iš flamų, arba flamandą, kal

bos savojon mes maža ką teturi
me išsivertę, kaip ir tie flamai 
iš lietuvių. Savo metu Lietuvo
je prieš daugelj metų buvo lie
tuviškai išleistos Charles Coste- 
rio “Flamandų legendos” (net ir 
Tylis Oilenšpiegelis nebuvo iš
verstas), o 1959 m. V. Kazokas 
išvertė, o Nidos Knygų Klubas 
išleido F. Timmermans “Kai
mietiškąją psalmę”.

Be kita ko, kas gi tie flamai? 
Ogi germanų padermė, labai se
na ir šiandien gyvenanti šiauri
nėj Belgijoj, vakariniam šiau
rės Prancūzijos pakraštyje ir 
dalyje Olandijos. Laikraščiai 
protarpiais vis primena Belgijos

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

Sąskaitos apdraustos iki 
520,000

negyvenau). Perjnažai savų 
žmonių, bet jų daugėja, ku
riasi. Žiemą čia susitinki daug 
lietuvių iš šiaurės: Čikagos, 
Detroito, CIevelando, New 
Yorko, Bostono ir t. t. Tai vis 
“žvalgai” —- norį patirti orą. 
Atvyksta ir atostogauti.

IR VĖL ČIKAGOJE

mokslą ir perskaitė iš Sibire 
lietuvaičių parašytos maldak
nygės maldelę.

Lietuviai gyvena išsiblaškę 
po visą miestą, daugiausia 
šiaurinėje ir rytinėje dalyje. 
Pietinė miesto dalis nepatrauk
li, nes ten daugiausia gyvena 
meksikiečiai ir negrai, * apsilei
dę, namai neaptvarkomi, ap
linka neapvalyta, yra apgriu
vusių namų, šiaurinė ir rytinė 
dalys smarkiai plečiasi, daug 
naujų gražiais namais apstaty
tų kvartalų-.

NAMŲ KAINOS, 
SUSISIEKIMAS, KRAUTUVĖS

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

Maži} krautuvių nepastebė
jau. Yra dideli apsipirkinio 
centrai ir jų nemažai. Juose 
yra visko, ko tik žmogui reikia, 
net; medicinos centrai, mecha
ninės - automatinės skalbyklos, 
valgyklos, vaistinės, kirpyk
los, ‘ batų remonto dirbtuvės, 
bankai ir kai kur net paštas. 
Ties centrais yra nedideli par
kai. Kur begyventum, apsipir
kimo centrus galima ir pėsčiam 
pasiekti.

Iš Čikagos atsidūrus Phoe- 
nix’e, pirmas dienas, kol su
sipažįsti su žmonėmis ir aplin
ka, būna kiek nuobodu, bet 
greit pradeda patikti ir žmo
nės, ir miestas ir visa aplinka, 
ypač žiemą (vasarą dar ten

Willemstad© miesto, Curacao saloje uostas yra labai siauras ir didieji laivai vos praplaukia krantines. Iš laivo 
matosi pats miesto centras, o miesto gyventojai gali pasikalbėti su laivo keleiviais.

AMF Beat rd įmonės inžinierius tikrina milžinišką guolį, 21 pėdos 
aukščio, 62 tonų svorio, šis guolis priglaus didelės garo turbinos 

veleną. • >

Namų kainos priklauso nuo 
vietos ir namo dydžio, prade
dant $7000 iki $100,000 ir dau
giau. Gerą namą su trimis mie
gamaisiais ir- geroje vietoje ga
lima gauti už §25,000, bet ne
blogoje ir už §12,000,

^fi^te, autobusais susisieki
mas blogas, nes jie kursuoja 
kas valandą ir ne visur ■■— tik 
ankščiau apgyventose vietose. 
Geriausia turėti savo automo-

Reikalų verčiamas turėjau 
grįžti į Čikagą. Kovo 21 d. 7 vai. 
temp, buvo 40°, giedra, saulė 
maloniai šildė. Ponia Emilija 
Josen 9 vai. mane išvežė į Pho- 
enix’b Sky Harbor aerodromą. 
American Airlines lėktuvos 630 
turėjo išskristi Į Čikagą 10 vai., 
Čikagos laiku 11. Pasukau laik
rodi vieną valandą pirmyn, Či
kagos laikui. Atsisveikinęs 
malonią ir paslaugią ponią, 
atėjau į : lėktuvą. Lėktuvas 
pradėjo kilti 11 vai. 20 min. 
Kylant matėsi beveik visas 
Phoenix’o miestas, kalnai, o 
paskui dykuma. 1145 vai. pa
sirodė laukuose lopai sniego, 
šiaurėje — didesni apsnigti 
plotai ir kalnų viršūnės. Tar
pukalnėse gulėjo sniegas, ly
gumose jo nebuvo. 12 vai. lėk
tuvas jau buvo iškilęs 30,000 
pėdų aukštyje, skridome virš 
New Mexico. Po 12 vai. 30 
min. matėsi apsnigtos dirvos, 
bet Sniego nedaug, daugiau 
mažų debesėlių. Pranešė, jog 
artėjame prie Kansas City. 
Debesys apdengė žemę, todėl 
nieko nematėme. 13 vai. po 
lėktuvu buvo miglos, o 13.30 
vai. pamatėme žemę išmargin
tą stačiakampiais, trikampiais, 
matėsi sodybos, miesteliai. Ar
tėjant prie Čikagos, žemė pa
gausėjo sodybomis, mieste
liais, keliais, greitkeliais, pa
sirodė upės, iežerėliai, net 
miestai. Saulės gerai apšviesta 
žemė sudarė labai gražų reginį.

6211 So. Western, PR 8-5875 
Vedėjas J. LIEPOMIS

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

Aerodrome mane pasitiko 
p. Ada Neverauskienė su agr. 
šeštoku ir parvežė namo. Kai 
tik išėjome iš aerodromo pasta
to ir ėjom prie automobilio, 
pradėjau dusti. Saulė švietė, 
temperatūra buvo 50°, tačiau 
Čikagos oras negailestingas, 
rodė savo žiaurumą. Arizonos 
oru atsigaivinęs ir sustiprėjęs, 
įpurškęs i burną Bronkometer, 
smaugimą pašalinau. Sninga, 
pusto, žaibuoja ir griaudžia, 
temperatūra žema, tačiau Či
kagos žiaurus oras dar manęs 
neperbloškė. Spėju, jog turiu 
būti dėkingas Arizonos orui.

Šį straipsnį parašiau todėl, 
kad daug mano draugų, bičiu
lių ir pažįstamų klausinėja 
apie sveikatą, jos simptomus, 
gydymąsi, gydytojus, kelionę 
ir patyrimą Arizonoje. Visiems 
ir viską atpasakoti ne taip jau 
lengva ir, pagaliau, patys 
klausėjai ne viską įsidėmi ir at-

(Tęsinys) 

PASIJUTAU DAUG GERIAU
Mano plaučiams Phoenix’o 

oras patiko. Jaučiausi gerai, 
žymiai mažiau reikėjo vaistų; 
respiratorių per 9 savaites pa
naudojau gal 10 — 12 kartų, 
nes Isūprel 1:800 vaistų 40 kub. 
centini. užteko dar vienam 
kartui parsivežiau. Tablečių ir 
kapsulių maždaug Čikagos 
dviejų savaičių normos užteko 
visom 9 savaitėm. Gal ir tiek 
būtų nereikėję, bet kiekvienu 
sunkesnio kvėpavimo atveju, 
vaišius paimdavau atsargumo 
dėlei.

Oficialiai paskelbta, kad 
Arizonoje metinis kritulių kie
kis (vidurkis) 3 coliai slėnyje 
ir 30 -- kalnuose. Vasaros karš
čiausi mėnesiai —- liepos ir 
rugpjūčio, temperatūra net pa
vėsyje pasiekia 110°. čia žie
mą namai apšildomi dujomis, 
o vasarą — vėsinami elektra. 
1968/69 metų žiemą Phoenix’e 
buvo šaltesnė, hegu šių metų.

Kai vasarą būna dideli karš
čiai, galima pavažiuoti į šiau
rę virš 100 mylių, Prescott mies
to (apie 13,000 gyv.) apylin
kes. ši vieta aukščiau (5000 
pėdų) vėsesnė, temperatūra 
neprašoka 100°. žiemą čia 
prisninga. Yra ežerėlių, pušy
nai, švarus ir sausas oras, ra
muma.

Pagal žemėlapį Phoenix’o 
teritorija maždaug 20 mylių iš 
pietų į šiaurę ir 15 mylių iš ry
tų į vakarus. Aplink šią terito- 
riją yra nedideli kalnai, pliki, 
kaikurie su šiurkščiais krū
mais, kaktusais ir vištik' reikia 
skaityti dykumos. Mieste yra 
citrininių vaisių sodelių, mies
to pakraščiuose — sodų, pie
tuose yra sodų ir japonų augi
nami gėlynai. Po miestą išve
džioti kanalai daržams ir so-

simena. Spausdintas žodis yra 
aiškesnis ir ilgiau išsilaiko. Gal
voju, jog ir daugiau kam gal 
bus įdomu pasiskaityti, pasi- 
informuoti.

‘ Pabaiga

MMh?

NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL. — THURSD/W, APRIL 16, 1970

Phoenix’e lietuviškų šeimų 
priskaitoma iki 170, su mišrio
mis; buvusių DP apie 20 šei
mų, tačiau tarp visų darnos 
stinga, veikla nežymi. Dam
brauskai. Liubartai, Mieželiai, 
Mozūraičiai, Rimavičiai, Stri- 
kauskai, šauliai, Užemiai ir 
dar kelios Šeimos kur tik rei
kia, veikliai pasirodo. Damb
rauskai ir Rimavičiai turi mo
telius, dar keli — apartmen- 
tinius namus. .Yra Amerikos 
lietuvių klubas, kuris įsigijęs 
5 akrų sklypą ir pasistatęs na
mus, 37201W. Greenway Rd. 
Ta vieta kainavusi su namu 
apie $40,000, buvo toli už 
miesto, laukuose. Miestui ple
čiantis, jau statyba vyksta vi
sai arti tos gatvės, klubo turto 
vertė, pašoko virš $80,000. šven
tadieniais čia suvažiuoja lietu
viai su svečiais papietauti, pa
silinksminti, pasidalinti įspū
džiais, net pasibarti. Kiekvie
no mėnesio pirmą sekmadienį 
vyksta klubo narių susirinki
mai.

Dvasiniams reikalams aptar
nauti yra Phoenix’o R. katal. 
misija, kurios kapelionas kun. 
Antanas Valiuška, uoliai besi
rūpinąs lietuviškomis pamal
domis. Pamaldos vyksta Little 
Sisters of the poor Residence 
for the aged (senelių prieglau
da), Sacred Heart koplyčioje, 
1110 N. 16 St., šįmet, Vasario 
16 proga, lietuviškose pamal
dose dalyvavo 1969 m. gruody
je įsteigtos Phoenix vyskupijos 
vysk. Edv. McCarthy,' sakė pa-

..r:-

flamus, kai jie tik smarkiau su
juda kovoti už savo kalbas tei
ses. Tai, va. tie flamai.

O dabar truputėlis įdomybių, 
kas darosi su F. Timmermans 
“Kaimietiškosios psalmės” ver
timu. Tas vertimas buvo išsiun
tinėtas Nidos Knygų Klubo na
riams, o kiek dar liko, tai leidė
jai pasiunčia egzepliorių, jei kas 
dar neturi. ] 
keletą egzei 
nai pradėjo 
mans, lietuv 
į flamų kalb 
tinka 
proga 
“Kaim 
tuvišką vertimą, 
gavusieji flamai, 
pranta lietuviška

Tai geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

Knygą galimą gauti Naujienų Administracijoje arba 
pasiunčiant Money Orderį arba čekį tokių adresui'

it dabar jos vis po 
pliorių pakartoti- 
žsakinėti Z. Helle- 
,i poezijos vertėja 
Pasirodo, ji susi- 

lamų literatais, o ta 
r dovanėlę — 

psalmės” lie- 
. Tie dovanėlę 
, žinoma, nesu- 
i, bet, sako, de- 

rbingoj vietoj tarp savo 
. kaip retenybę — “rari- 
irba “een unicum”.

augti - taupykite!
Pas mus tauPomi JŪsll pinigai atlieka du 

didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa- 
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 

■Pe padeda sukurti geresnę apylinkės ben- 
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
k mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė-

nėšio pirmos.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS H t, 336 psl.
2. Juozas LiOdzius, RAŠTAI, 246 psL____________________
3. M. Zoščenko, SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl. ________
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIE

TUVA. 699 psl................ ......A._____________________ !
5. Juozas Kapašinskas, SIAUBINGOS DIENOS, 376 psL____
6. J. AugustaiHs, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl ___ ___________ ;_________________________
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psl. _ _________ $2.00 ir
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS Už MIESTO, 356 psL
9. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl. ___________ ____

10. VI. Mingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo gyvenimas
ir darbai.......................  2__ _______________

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! _______L,_____
12. Dr. Antenas J. Gussan, DANTYS, 158 psL. minkštais

viršeliais $2.00, kietais __________________________
13. Juozas švaistas, PETRAS Š1RVOKAS, 228 psl. __________
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl. ___________
15. Mikas Petrauskas, EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. ________
16. C. R. Jurgėla, HISTORY OF THE LITHUANIAN NATION.
17. Petronėlė Ori n ta i tė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 236 psl. ____
18. Kipres Bielinis, TERORO IR VERGUOS IMPERIJA.

310 pd. ------------------------ --------------------------------------------
19. Dr. J. B. Konšius, VYTAUTAS THE GREAT, 211 psL

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

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

orderiu, šiuo adresu: -

d-tms laistyti. Vanduo im 
iš Sali upės, kuri teka iš 
rų: Teo. RooseveU, Apache, 
Saguaro. Ties ežerais yra už
tvankos.

Phoenix’o teritorija nuo jū
ros paviršiaus yra KXM) pėdų.

APIE PHOENIX LIETUVIUS
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Prezidentas Rooseveltas ir

Iki šiol tikrų dokumentų apie prezidento Roosevelto 
sveikatos stovį 1944 metais ir 1945 m. pradžioje nebuvo. 
Visi rekordai apie jo sveikatos tuo laikotarpiu tikrini
mą “kažkur dingo” ir nebuvo viešai paskelbti. Visai tad 
nenuostabu, kad pradėta skelbti visokie faktais nepa
remti dalykai apie Roosevelto visiškai pakrikusią sveikatą.

Bet štai dabar; po dvidešimt penkių metų, prabilo dr. 
Howard G. Bruenn, širdies ligų specialistas, kuris diena 
po dienos tikrino prezidento Roosevelto sveikatą 1944 
m., o taip pat ir 1945 metų pradžioje. Jis paskelbė tų tik
rinimų davinius, kurie rodo, jog prezidento Roosevelto 
sveikatos stovis nebuvo labai geras, tačiau tai jam visiš
kai nekliudė orientuotis ir įvertinti tarptautinę padėtį, 
susijusią su karu. Rinkiminė kampanija (1944 m. buvo 
renkamas prezidentas) buvo vedama labai sumaniai ir 
gyvai. Ir 1945 m. įvykusioje Jaltos konferencijoje prezi
dentas Rooseveltas tinkamai laikėsi ir orientavosi.

Bet jeigu prezidentas Rooseveltas Jaltos konferen
cijoje tinkamai orientavosi, tai kodėl jis sutiko padaryti 
Stalinui tokių nuolaidų, kurios suteikė jam progos pra
plėsti Kremliaus įtaka?

Kalbama, kad Amerika buvo labai galinga ir todėl 
lengvai galėjo ne tik pasipriešinti, bet ir užkirsti kelią 
Stalino kėslams įsigalėti visoje eilėje valstybių. Tačiau, 
ar iš tiesų Amerika Jaltos konferencijos metu buvo tiek 
galinga?

Karas dar nebuvo pasibaigęs. Amerika kariavo Eu
ropoje ir su Japonija. Jei Europoje nacių frontas braškė
jo, tai visai kitoks reikalas buvo su Japonija, kuri at
kakliausiai priešinosi. Jos sufanatizuoti lakūnai ameri
kiečiams darė daug nuostolių. Jie su bombų pakrautais 
specialiais lėktuvais tiesiog “krisdavo” ant laivų ir kitų 
taikinių, susinaikindami patys ir sunaikindami lėktuvus. 
Buvo apskaičiuota, kad Amerikai teks pražudyti apie 
milijoną karių, kol ji pajėgs Japoniją paklupdyti.

Jaltos konferencijoje prezidentui Rooseveltui labai 
rūpėjo išgauti iš Stalino pasižadėjimą paskelbti Japoni
jai karą.. Vadinasi, padėti Amerikai kariauti su Japo
nija. Ir tokį pasižadėjimą jis išgavo: Stalinas sutiko ka
rą pradėti prieš Japoniją tuoj po to, kai bus baigtas ka
ras su Vokietija.

Dėl Lenkijos atstatymo Jaltoje tarp Stalino ir Roo
sevelto buvo labai aštrių susikirtimų. Daugiausia gin
čytasi dėl Lenkijos valdžios sudarymo. Tuo, laiku jau bu-

A, PUŽAUSKAS

Ryšium su dvidešimt penkerių metų prezidento 
Franklin D. Roosevelto mirties sukaktimi (jis mirė 1945 
m. balandžio 12 d.) vėl atsinaujino nagrinėjimas jo nu
sistatymo Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Iš naujo keliamas 
klausimas, ar iš tiesų Rooseveltas dėl pakrikusios svei
katos nebesusiorientavo Jaltoje ir pakliuvo, kaip sako
ma, ant meškerės, kurią jam su masalu pakišo Stalinas.

Apie Jaltos konferenciją ir jos pasekmes labai daug 
prirašyta tiek istorikų, tiek buvusių tuo laiku diplomatų 
bei karo reikalų ekspertų. Vieni bando iš dalies Ameri
kos laikyseną toje konferencijoje pateisinti, o kiti (gali
ma sakyti, dauguma) teigia, jog toje konferencijoje 
Amerika tiesiog kapituliavo Kremliui ir to kapituliavi 
mo pasekmės yra jaučiamos ir šiandien.

Pavyzdžiui, karo reikalų ekspertas Baldwin parašė 
knygą, kurioje jis nagrinėję kelias Amerikos padarytas 
tragiškas klaidas antrojo pasaulinio karo metu. Tarp tų 
klaidų, pasak jo, viena pačių didžiausių buvo padaryta 
Jaltoje, kai Amerika buvo sutelkusi milžiniškas karo jė
gas. Jokis kitas kraštas karo jėgų atžvilgiu su Amerika \ 
tada negalėjo susilyginti. Nežiūrint viso to, Amerika Jai-j vo sudaryta lenkų valdžia egzilyje (Londone), o kitą vai
toję suvaidino, kaip teigia Baldwin, labai negarbingi 
vaidmenį, griežtai nepasipriešindama ir nenusistatyda- ■ Kadangi faktiškai
ma prieš Stalino užmačias pavergti Lenkiją ir praplėsti okupuota, tai lemiamą kozirį turėjo Stalinas ir Roosevel- 
savo įtaką rytų Europoje.

Panašiai galvojo ir ambasadorius Patrick Hurley, [ 
kuris turėjo progos patirti Kremliaus pasinešimą kaip susitarimus, 
galima toliau į Vakarus praplėsti savo įtaką. Savo atsi- Stalino pusės ir Amerikos labai silpną reagavimą į tą 
minimuose jis.pažymi, kad Jaltoje prezidentas Roosevel^nebojimą. u- --■■■

tas jau buvo labai ligos paveiktas, nebegalėjo tinkamai Kai prezidentas Rooseveltas grįžo išsJaltos konfe-

džią iš patikimų lenkų komunistų buvo sudaręs Stalinas. 
Lenkija jau buvo raudonarmiečių

tas nedaug ką galėjo padaryti.
Pagaliau ne tiek pragaištingais tenka laikyti Jaltos 

kiek tų susitarimų visišką nebojimą iš

tas jau buvo labai ligos paveiktas, nebegalėjo tinkamai
susivokti ir todėl Jaltos konferencija virto savo rūšies1 rencijos, jis jautėsi labai nuvargęs ir išvyko Į Warm 
Miunchenu. Vadinasi, kaip Anglijos premjeras Cham
berlain nuvykęs Į Miuncheną negarbingai nusilenkė Hit
leriui, taip nusilenkė Stalinui Jaltoje prezidentas Roo
seveltas. Ta Stalinui pataikavimo politika 
prie to, kad Kremlius užgrobė visą eilę kraštų, labai su-;
stiprino savo'poziciją ir per metų eilę tęsė “šaltąjį karą”.

Taigi, Hurley ir kai kurie kiti iškelia ir kitą labai 
būdingą klausimą: būtent klausimą, susijusį su prezi
dento Roosevelto sveikatos stoviu Jaltos konferencijos 
metu.

Springs (Ga.) pailsėti. Ten jis 1945 m. balandžio 12 d. 
dėl kraujo išsiliejimo į smegenis ir mirė.

Dabar keliamas klausimas, kas būtų atsitikę, jei 
ir privedusi Rooseveltas būtų ilgiau pagj^venęs, kada Amerika pasi- 

' darė tikrai pati galingiausia jėga pasaulyje, kada buvo 
išsprogdinta pirmoji atominė bomba? V /-

Tai problematiškas klausimas, į kurį^niekas negali 
tikrai atsakyti. Vis dėlto kai kurių manomą, jog jis būtų 
daug griežčiau nusistatęs prieš Staliną ir jo vedamą po- 
litiką, negu tai padarė Trumanas.

(Tęsinys)
Aparatas be žmonių •*

Bendruomenė turi organizaci
nį aparatą, tačiau visuomenės 
parama jam dažnai yra labai 
menka. Nepaslaptis, kad dau
gelyje apylinkių valdžion išren
kami ne ten gyveną kultūrinin
kai, visuomenininkai, mokyto
jai, menininkai, ne rašto žmo
nės, bet tik tie, kurie tuo me
tu būna negausiame susirinki
me. Daug kur apylinkės merdi, 

. kada pašonėje koks nors klubas 
— puikiai gyvuoja, pinigus ban
kuose krauna.

Dažnai mėgstame pasididžiuo
ti didžiųjų švenčių suorganizavi
mu. Tačiau jau p. Nainys, vie
ną tokią šventę organizuodamas, 
įvedė paprotį ir tradiciją: komi
tetai veikia atskirai, gan nepri
klausomai nuo LB vadų. Jis ta
da nenorėjo klausyti tuometinio 
CV pirmininko, nesiskaitė su tos 
šokių šventės repertuaro rengė
jais, o vėliau to paties susilaukė 
iš kito šventės komiteto, nesi- 
skaičiusio su juo pačiu.

Nė kek neabejoju, kad ir di
džiąsias šventes būtų galima su
rengti be LB aparato, nes daug 
kur šokių grupės gyvuoja ir vei
kia visai be LB paramos ir ne
pasiduodamos jos įtakai. Yra 
lituanistinių mokyklų be apylin
kių, yra chorų be apylinkių. LB 
struktūra taip sudaryta, kad 
praktiškame gyvenime jos veik
la ir atskirų apylinkių judru
mas priklauso nuo atskira tos 
apylinkės asmenybių. Deja, daug 
kur ir judrios asmenybės, pama- 
čiusios kur suka centras, praran
da veiklumą ir norą dirbti.

Skaldymas įvykdytas

Per praėjusius trėjis metus 
Centro Valdyba, stipriose p. Nai
nio rankose, sukvietė jaunesnius 
lietuvius mokslininkus į vieną 
vietą ir surengė neblogą teatrų 
festivali. Tačiau negalima pa
miršti, kad per tą patį laiką bu
vo uždaryta pranciškonų lietu
viška gimnazija, sukėlusi šiuo už
sidarymu net Vilniuje krokodi
lų’ašaras. Per šią kadenciją su
mažėjo lituanistinių mokyklų 
mokinių skaičius, užsidarė “Gim
toji Kalba”. Per šią kadenciją 
visuomenė buvo suskaldyta į Al
to rėmėjus ir Bendruomenės rė
mėjus, Į naujuosius ateivius ir 
senuosius. Per šią kadenciją bu
vo sumažintos aukos laisvinimo 
darbui. “Džiaugiamės” štai: Be
verly Shores, Ind.,’minėjime iš 
415 dol. aukų, 225 paskirti Al
tui, 115 dol. Rezoliucijų Komi-, 
tetui (tur būt, laidotuvių vai
nikui nupirkti), 35 dol. Bend-

ruomenei, 25 dol. — Lietuvių 
Fondui, 10 dol. — Baltui ir 5 
dol. Vlikui. Cicero, I1L iš 1,100 
dol. aukų virš 400 doL skirta 
lituanistinei mokyklai, 200 — 
Altui, 200 — Vilkui, 150 dol. — 
Bendruomenei ir 100 dol. — Re
zoliucijų komitetui.

Šita statistika yra Bendruo
menės vadams praėjusių trejų 
metų veiklos kaltinamasis ak
tas. Visi kiti nepadaryti ar pa
daryti darbai nublanksta prieš

ėjusią kadenciją. Liaudis kalba 
apie beržinę šluotą, kurios at
skiri virbai lengvai sulaužomi. 
Iš standrios lietuviškos šluotos 
Nainys ir jo sėbrai padarė vir
belių krūvą. Dabar lieka belauk
ti laužytojų. Reikia manyti, kad 
Kazakevičius Vilniuje jais pa
sirūpins. Pernai, vos Įsigalėjus 
laisvo apsisprendimo aukojimui” 
vienas “Vilnies” redaktorių gy
rėsi įdėjęs į voką 5 dot komu
nistų laikraščiui paremti. Kan
didatų Vasario 16 aukoms atei
tyje vis daugės, kol visi gaus po 
penkinę savo “politinei veiklai”.

šį suskaldymo darbą ir lai
kau didžiausiu valdybos pralai
mėjimu, kurio nebeišpirks jo
kios “draugiškos” panegirikos, 
jokios politinių užmačių įkvėp
tos frontininkų gražbylystės..

Užsispyrėliai

Lietuvos ministeris Britanijo
je K. Balutis, gyvas būdamas, 
mėgdavo palyginti vietinę lietu
vių sąjungą (DELS) į jauną 
mergelę, ar kitais atvejais į “gė
lių darželį”. Ir Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė galėtų bū
ti toks “gėlių darželis”, tačiau, 
kaip liaudies daina sako, pasku
tiniu metu į tą darželį “įšoko 
oželis”.

Kuo kitu pateisinsi, jei ne 
“oželio” užsispyrimu Centro Val
dybos nenorą sutikti su LB Gar
bės Teismo sprendimu. Naujie-. 
nų skaitytojai jau žino, kad Gar
bės Teismui, kurį sudaro nė ko-

“pagal sąžinę", reikia gerai įsi
gilinti į visus “pro” ir “centrą”, 
išklausyti visų pusių argumen
taciją, gerai ištirti visas puses, 
tik tada balsuoti ir nutarti. Ko
respondentiniu būdu to padary

Žinome, kiek ginčų amerikie
čių politiniame gyvenime suke
lia, vadinamo “redistricting” 
klausimai, kai valstijos ar mies
tų partijų pareigūnai bando pa
keisti vieno ar kito rinkiminio 
rajono ribas, priskirti vienų ar

kitam rinkiminiam distriktui. 
Tokie ginčai ir svarstymai eina 
eilę metų. Dabartinė CV, gavu
si “žmonių pageidavimų” nuta
rė pakeisti JAV LB balsavimų

vynias rinkimų apygardas, nu
tarė įvesti ir kitų naujenybių, 
kurioms pasipriešino kai kurie 
veikėjai, kreipęsi tuo reikalu net 
į Garbės teismą, kuris jų skun
dą palaikė ir Centro Valdybą 
sudraudė. Ar nebūtų buvę iš-' 
mintingiau nusileisti tam teis
mo sprendimui ir Bendruomenės 
toliau nekiršinti? žinoma, kad 
būtų išmintingiau, bet LB “ože
liai” to nesupranta.

Kreipimasis į Tarybą rodo 
norą dar kartą “demokratiniuo
se” balsavimuose tarti, kad CV 
buvo, teisinga. Tur būt, ir vėl , 
Centro Valdyba tikėjosi pati pa
balsuoti už save ir savo “tei
singumą”. čia ir neteisininkui

Į pakankamai aišku, kad prasilen
kiama su visokiais tradicijos ir 
logikos įstatymais. Gerai būtų, 
kad visų teismų sprendimus ga
lėtume patys balsuodami panai
kinti, jei tie sprendimai mus lie
čia ir prieš mus nukreipti. Bet 
tai — nesąmonė! .

Kalbant apie rinkimus, reikia

dėjo rengtis bent dviem mėne
siais pavėlavusi, šiuo metu, mė
nuo prieš rinkimus, jau turėjo

rėjo būti užsukta jau seniau. 
Sunku tikėti, kad rinkiniai ga

rni visuomenės.nariai: pirm. Vac
lovas Sidzikauskas, Bernardas

Bronius Nemickas ir Jonas Šle
petys, pasisakius prieš CV pa
skelbtas rinkimų taisykles, Cen
tro Valdyba nutarė nenusileisti, 
bet “kovoti”.

Centro Valdyba paskelbė spau
doje, kad ji Garbės teismo spren
dimą apeliavo į JAV LB Tarybą. 
Rinkimų taisyklių klausimą CV 
prašo išspręsti korespondenciniu 
būdu.

šitoks “prašymas” yra dide
lė nesąmonė. Pirmiausia, kokį 
svarbų klausimą .sprendžiant

taip skubiai, neapgalvotai ir dar 
su Garbės Teismu “kovojant”.

Praėjusių trejų metų Bend- 
ruomenės veikla ir jos klaidos

los ilgiems metams.
(Pabaiga)

SMOKEY SAYS:
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NAUJOS PAŽINTYS TRAUKINYJE
Berašydamas laiškus, sulaukiau trau

kinio. Susirinkęs savo daiktus Įsisėdau į jį. 
Iki Istambulo daug laiko turiu. Apsipratęs 
su aplinka, ėmiau užmegzti pažintis. Jau
niems netrūksta progų užmegzti pažintis. 
Traukinyje studentų, važiuojančių į Is- 
tambulą susirado dešimt. Du švedai, vie
nas šveicaras, vienas prancūzas ir viena 
vokietaitė. Visi kalbame angliškai. Tik 
prancūzo anglų kalba labai silpna. Ka
dangi tris kartus esu buvęs Paryžiuje, tai 
save laikiau prancūzų kalbos žinovu — 
talkinau prancūzui mūsų pokalbyje (pade
dant žodynui).

Visi atostogavome, visi važiavome į 
Istambula, tad sutarėm laikvtis bendrai, 
nes Turkija mums nežinomas kraštas. At
važiavę visuomet stengėmės valgyti ge
ruose restoranuose, vengti vielinių valgių, 
gėrimų, kad nesusirgtume. Geriu tik “co
ca cola”, kuris yra užvaldęs visą žemės 
rutulį. Vienas iš mūsų suvalgęs turkišką 
valgį apsirgo viduriais. Valgiau Conrad 
Hilton viešbutyje. Amcr. Ambasados val
gykloje ir kt. Buvau apsirūpinęs visais 
reikalingais skiepais.

DVIEJŲ KONTINENTŲ MIESTAS

Stovėdamas Bosforo sąsmaukos krante, 
mačiau kilos pusės krantą. Juk lai Azija,

kuri viliojančiai man klajūnui mojo. Is- 
tambulas yra dviejuose kontinentuose, 
— Europoj ir Azijoj. Gerai susipažinęs su 
europėjiniu, persikelsiu Į Azijos pusę. Is- 
tambulas turi 700 metų istoriją. Graikų, 

i romėnų, islamo, krikščionių ir modernio
sios Europos kultūros suplaktos, susimai
šiusios. Kojoms darbo. Visur išvaikščio- 

! jau, viską pamatyti norėjau. Mačiau Ar
cheologijos muziejų. Turkų Islamo Meno 
muziejų. Mačiau Aleksandro didžiojo sar
kofagą, turkų valdovų Ottomanų dinasti
jos sarkofagus. Lankiau sultono Ahmeto 
nuostabią Mėlynąją Mečetę. Visur sutikau 
vakarų europiečių, kurie lankė šias žy
mias vietoves.

Būdamas šv. Sofijos muziejuj, pastebė
jau dvi mergaites, su atsidėjimu sekant ap
žiūrinėjančias eksponatus. Arčiau priėjęs, 
vieną atpažinau. Londone susipažinau su 
ja-

— Labas, panele Rachele, ar prisime
nat mane?

—()h, taip, taiJūsRay!
— Rachele, šią vasarą nesiruošė! iš 

Londono važiuoti.
— Taip, bet mane draugė perkalbėjo ir 

štai atsiradome čia.
Vėliau užėjome į turkų kavinę tolimes

niam pokalbiui. Turkų kava man nepatin
ka. Paduoda juodą, labai tirštą. Prie ka
vos pastato vandens stikline. Tai kartumui 
nuplauti.

VYKSTAME I ANKARĄ IR ERZERUMĄ.

Mūsų dešimtuke, pasivadinusi tarptau- 
' line šeima, autobusu išvyko į Ankarą.

Turkijai tapus respublika, iš Istambulo 
sostinė buvo perkelta į Ankarą.

Ankara yra porą šimtų mylių į pietry
čius nuo Istambulo. Miestas gražiai išpla
nuotas, su gražiais bulvarais, muziejais, 
valdžios pastatais ir kt Aplankėm, turkų 
didžiojo patrioto Kernai Ataturk mauzo
liejų, vienos maldyklos griuvėsius ir mums 
studentams įdomų 1925 m. įsteigtą Anka
ros universitetą. Vėliau, po bendro pasi
tarimo, nusprendėme važiuoti iki Erzeru- 
mo. Su mūsų tvirta valiuta Azijos kraštuo
se yra pigu gyventi ir keliauti. Ąį kartą vy
kome traukiniu į rytus.. Iki Erzerumo 300 
kilometrų.

Traukinyje visi buvome kartu. Jei ku
ris atsiskirdavo ir įsimaišydavo tarp vieti
nių, tai užteko jam tik švilptelėti, ir mes 
visi atsirasdavome greta jo. Po kelių va
landų kelio laimingai pasiekėm Erzeru- 
mą. Senas miestas, supamas aukštesnių 
kalvų, kuriose įrengti įtvirtinimai. Namai 
statomi iš pilkų vulkaninių akmenų. Mies
to gyventojai daugiausia verčiasi įvairiais 
amatais. Teko matyti dirbančius kalvėse, 
vario ir žalvario darbais beužsiimančius. 
Daug kurpių ir odos išdirbinių. Tarp vi
sokių karų ir negerovių miestas yra tris ra
sų okupacijas išgyvenęs, šiuo metu gyven
tojų yra apie pusė milijono. Pora studentų 
apsisprendė iš čia grįžti atgal į vakaras, 
nes jų studentiškos kišenės ėmė išsekti. Ki
ti mes tęsiame kelionę į rytus. Sumanėme 
pasiekti Irano sostinę Teheraną.

ATATURKAS

Atvažiavus prie Turkijos - Irano šie- '

nos, sustabdė traukinį. Išstovėjome apie 
j 5 valandas laukuose, kol visą traukinį pa- 

: tikrino. Turėdamas laiko mintimis perbė
gau savo pokalbius su vietos žmonėmis. 
Pirmas sutiktas turkas manęs paklausė:

— Aršinai, kas yra Ataturkas? Atsa
kiau, kad ne. Matyt, jam labai buvo skau
du. Ėmėsi aiškinti apie Ataturko darbus. 
Jei turkas paklausdavo, kas aš ir gavęs at
sakymą, jog amerikietis, tai sušukdavo: 
— “O, amerieano! Mes žinom, jūs turite 
puikų mūsų vyrą Mohamed Ali!” (negrą 
buvusį bokso čempioną).

Istambule kartą turėjome gidę-vadovę, 
jauną turke. Paklausiau, ar ji lanko savo 
maldos namus, mečetes. Atsakė kad ne. 
Girdi, .iries jaunieji nevaikštome į mečetes. 
Seniai kraipo galvas, bara mus ir vis kar
toja “Kokie baisūs laikai atėjo!” Atatur
kas mečetėse buvo įvedęs turkų kalbą. 
Dabartinė valdžia grąžino arabų kalbą. 
Daugumas yra pasipiktinę. Sako, mes jos 
nesuprantame. Gal todėl jaunimas ir ap
leidžia mečetes.

Senesnės moterys dar dangstosi, bet 
jaunųjų dauguma rodo savo jaunatve žy
dinčius gražiuosius veidukus.

Išvažiuodamas iš Turkijos susidariau 
tokią nuomonę: Turkai atrodo malonūs, 
bet jais nepasitikėčiau.

Mes stovime visai netoli Sovietų Sąjun
gos. < Rusų pasienyje Ararato kalnas, bal
tuoja savo kepure. Greta jo, dešiniau, ki
tas mažesnis, su baltu viršugalviu pūpso. 
Mes juos fotografuojame. Vienoj nuotrau
koj, užpakalyj toliau manęs, abu kalnai 

! stūkso, o aš jų tarpe. i

į PERSŲ ŽEMĖJE
c

Po ilgos pertraukos traukinys pajudėjo. 
Netrukus mes jau buvome Irane, anksčiau 
vadintoje Persų žemėj.

Antrojo pasaulinio karo metu Persija 
buvo rusų, britų ir amerikiečių okupuota. 
Vėliau, Dardanelių ir Bosforo sąsiauriams 
tapus nepavojingiems sąjungininkų lai
vams plaukioti, Persija paparšė sąjungi
ninkų kariuomenę ištraukti iš jų žemės. 
Amerika tuojau atitraukė, britai nenoromis 
atitraukė. Rusai visai nesirengė išeiti. 
Įvedė savo sričiai geležinę uždangą. Patys 
persai į rusų zoną neįleidžiami ir is jos ne
išleidžiami, Persijai nerimstant, Amerika 
paspaudė rusus ir tada tie išsinešdino. 
Persijoj tušai geru žodžiu neminimi.

Ųirmas mūsų Irane sustojimas buvo 
Tabriz. Tas miestas yra Azerbeidžiano 
provincijos sostinė. Miestas pasižymi griu
vėsiais, kurie atsirado dėl dažnų žemės 
drebėjimų. Turistų lankomi garsūs mėly
nos mečetės Kabud Masjid griuvėsiai. Mę- 
čėtė iš mėlynų plytelių su meniškomis ara
beskomis buvo pastatyta 1450 m.

L (Bus daugiau)

įkaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“N A Ų J T E N A S* 

Jos visad rašo.
TFISYBĘ

4 — NAUJIENOS, CHICAGO 3, ILL. — THURSDAY, APRIL 16, 1970



rrxxxiru

Call and ask for EDDIE BURBU LYS

TĖVAS IR SŪNŪS

(1940)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai

GERALDAS F. DAIM1DDOVYDAS P. GAIDAS

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOSTek 238-9787-8

NARIAI

BRONEI TAMIENEI
mirus.

Phone: YArds 7-19113354 So. HALSTED STREET

3319 So. LITUANICA AVĖ.

'^•v.

GARSINKITĖS NAUJIENOSE

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

Direktorė 
Associacijos

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

ŠIĄ VASARĄ TRYS
E-KS KURSU OS

Chicagos
Lietuviu 
Laidotuvių

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

į PLEASE!
» fįį cart
‘ PREVENT 

FOREST FIRES i

Jūs brangi Bronytė čia ilsis ramiai, 
Nei skausmas, nei vargai neslėgs jos čionai 
Rami ši vietelė Tautiniuos Kapuos. 
Bus gražės nė, kai gėlėmis pasipuoš.

Ar matai, žydri, saulelę, 
Kaip už kalno sėdo? 
Ar girdi, kaip širdį gelia, 
Ilgesys kaip ėda?

Žiū! žilvitis sulingavo, 
šakele lyg moja, —

Ar tik širdgėla besaikė, 
Plėšdama krutinę, 
Laiko polėkį sulaikė — 
Ir tavim vaidinos? 2533

Telef.:

Avižėlės Šiltakasės
Glaudžiasi pašlaitėj.
Aš po jas žengiu bedvasis-
Vienišas našlaitis.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

jos broliui Kaziui Kerpei mirus Lietuvoje, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Telefonas: LAfayette 3-0440

2719 West 43rd Street 
Chicago, Illinois 

927-6288 z

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

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

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖL1HYČIA

GSLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 8-0834

Susirinkime bus svarstomi 
praeito susirinkimo nebaigti 
svarstyti reikalai, taip pat bus 
svarstomi ir aptariami kiti rei
kalai.

YArds 7-1741 - 1742

— Amerikos Lietuvi ų Piliečiu Pa
šalpos Klubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, balandžio 19 dieną 
1:00 vai. po pietų, Hollywood svetai
nėje, 2417 W. 43rd St. Nariai, malo
nėkite atsilankyti. Aptarsite klubo 
reikalus, kuriu yra daug.

r* V« r* i • •

gaudavo nedidelę pensiją. Ke
lis kartus buvo išvažiavęs į Eu
ropą, kur pajėgdavo iš gauna
mos pensijos ne tik išsiversti, 
bet dar kitus kraštus pamatyti. 
Kurį laiką jis gyveno Austrijo
je, Jugoslavijoje, Italijoje, Len
kijoje ir Vokietijoje. Iš minėtų 
kraštų jis rašinėjo žineles apie 
matomą kasdieninį gyvenimą.

Kvečas buvo spaudos bendra
darbis mėgėjas. Naujienų skai
tytojai taip pat turėjo progos 
paskaityti iš Europos atsiųstų jo 
korespondencijų apie pokarinį 
rytų Europos žmonių gyveni
mą. Kvečas turėjo rašytojo' gy
slelę, mėgdavo savo rašinėlius 
gražiai nudailinti, gana tiksliai 
išversdavo nedidelius, vaizdelius, 
bet pats savų vaizdelių nebe
rašė.

. Kvečas pašarvotas Bieliūno ko
plyčioje. Laidotuvėmis rūpina
si Chicagoje gyveną velionies gi
minaičiai.

YArds 7-1138-1139

NAUJIENOS’ KIEKVIENŲ 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

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

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1410 So.
Telef.

MIR®,
LEONAS KVEČAS r
Praeitą antradienį, kovo 14 d, 

vakarą, Cook County ligoninėje 
mirė 62 metų sulaukęs žemaitis 
Leonas Kvečas.

Paskutiniu metu Leonas Kve
čas blogai jautėsi, negalėjo vai-

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

Ofisas 2750 West 71 st St 
Tel. 925-8296

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

uždaryta.
Rez. te L: WA 5-3099

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd St., Chicago, lit 60629 

Telef.: PRospect 64084

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 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

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

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 

$1500
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ML A. JiNKIHS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET ' 
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai. 
Tree, ir šeštad. uždaryta

Ofiso tet: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: GArden 3-7278

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

— ŽemaiČiy Kultūros Klubas ren
gia smagų šokių vakarą sekmadienį, 
balandžio 19 dieną, Hollywood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St. Pradžia 4:00 
vai po pietų, šokiams gros Valiūno 
Hanks orkestras. Bus skanių užkan
džių ir gerų gėrimų. Bus ir gražių 
dovanėlių. Kviečiami nariai ir sve
čiai atsilankyti. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

SKAITYK I ATS IR PARAGINK
KITUS SKAITYTI 
NAUJIENAS

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Firmai, ketvirtai, nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad., penktadienį nuo 1—5, tree, 

ir šeštad. tiktai susitarus.

Marquette Parko Namą 
Savininkų susirinkimas 
Marquette Parko parapijos 

salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave., balandžio 17 d., 7:30 v. 
vakare, įvyks Marquette Par
ko namų savininkų organiza
cijos narių susirinkimas. Pra
šome visus narius, kurie no
rėtų sumokėti . nario mokestį 
arba Įsirašyti naujais nariais, 
atvykti 7 v. v.

CANDID WEDDING
PHOTOGRAPHER

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

štame vestuvinius albumus.
AL’S CANDID PHOTO’S

DR. LEONAS SEI8UTIS 
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST. 

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietų, 
Ketvirtas, nuo S—-8 vak. 

Of iro telef u 776-2880 
Naujas rer. telef.: 448-5545

— Chicagos Lietuviu Suvalkiečių 
Draugijos pavasarinis vakaras įvyksta 
š. m. balandžio 18 dieną, šeštadienį, 
7 vai. vak. Hollywood svetainėj, 2417 
W. 43rd St. Veiks bufetas. Seiminin
kės pagamins šiltų užkandžių. Dova
nos ir kiti pamarginimai. šokiams 
gros smagus Jurgio Joniko orkestras. 
Prašome visus narius ir nares, jų kai
mynus, taipgi visą linksmą publiką, 
kartu kviečiam visus lietuvius būti 
suvalkiečių svečiais. Kviečia

Rengimo Komisija ir Valdyba

Vėl žemės drebėjimas 
Aliaskoj

Juneau, Aliaska. Stiprokas 
žemės sudrebėjimas sukrėtė 
Y'akufatj, esanti Aliasko ryti
nėje dalyje, apie 200 mylių į 
šiaurę nuo Juneau. Pajūrio 
sargybos apskaičiavimu, dre
bėjimas buvo 5.8 stiprumo, 
matuojant pagal Richterio ska
lę. Didysis Aliaskos žemės dre
bėjimas 1964 metais buvo 8.4 
stiprumo.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka- 

' pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel.: PR 8-1223
OFISO V AL.: pirm., antrad.. trečiad., 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vaL vak. šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

DR. S. B1EZIS
Telef.; PRospecf 8-1717 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET

VaL:, kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadieniais 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 

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

MOTERŲ JĖGA
Vatikano Miestas. AP pra

nešimu, popiežius Paulius Vi 
skaito “pritrenkiančiu” faktą, 
kad Romos Katalikų kunigai 
pradėjo išsižadėti kunigystės 
dėl moterystės.

Baigiant visos savaitės Itali
jos vyskupų konferenciją, ku
rioje buvo studijuojamas reiš
kinys,, kad iš 25,000 Italijos 
kunigų /stipri mažuma rodo 
norą, kad celibatas būtų lais
vai pasirenkamas, popiežius 
patarė, “nusižemintai peržvelgti 
mūsų autoriteto panaudoji
mo būdus“, tuo pačiu ginda
mas “celibatą“ kaip “tradiciją 
ir paveldėjimą, kurį reikia 
gerbti“.

“Vargas pasauliui dėl skan
dalų”, jis pasakė, cituodamas 
šventraštį, “bet vargas tam 
žmogui, per kurį skandalas 
kyla”.

Mažo Italijos miestelio Medą 
Lomelinna, netoli Milano kle
bonas Martino Grimoldi, 43, su
kėlė didelį apylinkės susijau-

mylimanv josios vyrui Juozui Tarnui tikrai 
nuoširdžią užuojautą reiškia
6-*’ įgj i Ona Sudeikienė,
X? Mary Sundukienė,
K Vera Dovydaitienė,
/i .. Galskienė,

' Pranas Prūsis,
M. Budrys,
V. Maknavičius,
Juozas švedas,
Frank Stanionis,

i M. Radišauskienė,
V. Casper,

vM; Sį. . Aldona Wilke,
; Anastazija Žitkus,

M. šimkūnienė,
K. Sisevičius.

Prašau neužmiršti ir iš anks
to rezervuoti bilietus Spaudos 
Pavasariniam baliui, kuris 
įvyks gegužės mėn. 23 d. 7 v. v., 
Marquette Parko parapijos 
salėje, 6820 So. Washtenaw 
Ave. Bus vakarienė su karš
tais patiekalais, atlikta meni
nė programa, paskirstytos do
vanos ir gros puikus lietuviš
kas orkestras. '

Bilietai gaunami “Naujieno
se”, “Drauge”, “Sandaroje” 
ir “Laisvoje' Lietuvoje” Taip 
pat “Marguty”, S. Barčus radijo 
studijoje ir pas valdybos na
rius.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia 
į rengiamą balių atsilankyti ir 
paremti lietuvišką spaudą ir 
radiją. Stasys-.Patlaba

Rez. GI 8-0873

OR. W. M. EiSIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

Valandos pagal susitarimą. Jei neat
siliepia, skambinti Ml 34W01.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
v 2618 W. 71 St St. — Tel. 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 
“contact- lenses”

VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

dinimą, pareikšdamas, kad jis 
žada vesti to miestelio mokyk
los mokytoją seserį vienuolę 
Cateriną Zone, 33. Jis sakėsi 
paprašęs Vatikano leidimo 
vesti.

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

' ŽEMA KAINA
R. Š E RĖNAS

2047 W. 67th PI. WAtbrook 5-8063

Rw. tai. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambinti 374^012

Išėjau į vieškelį, 
Į palaukę lygią. 
Kaip takeliai užužėlę, 
Dobilai sumigę!

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

s Priima tik susitarus.
Valandos- pirmad., ketvirtad., 5—8, 

antrad. 2—41 ' ' . -

Viši nariai ir svečiai yra pra
šomi gausiai dalyvauti ir tuo 
būdu stiprinti mūsų organiza
cijos pajėgumą, nes kieno ga
lia, to ir valia. Esate laukia-

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

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

4018 N. Lincoln Avenue
Chicago, 111. 60618 Tei. 525-0952 

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nua 
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.

AUSy# 
lt GIRKLAS LIGOS
PRITAIKO AKINTUS

2S58 W. 63rd STREET
Ofiso teUfu PRospect 84229
R«*i<L tetof.; WAJbrook 54076

Kasdien, nuo 10 iki 12 vaL ryto 
nuo 7 iki 9 vaL vak. Tree, uždarytį 
Ligonius ppriima tik susitarus.

ORTHO P EDAS-PRO f EX1S 
AparaUu - Prulmi, Med. J

D r. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
27uy W. 51st STREET

Tek: GR 6-2404
vLd. pagal susitarimą: Pirm., ketv.

50th Avė., Cicero 
TOwnhall 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

: Buvęs Vicepirmininkas ir direktorius Chicago Savings
‘ and Loan Association

Gyv. 2201 W. 107 Street
Mirė 1970 m. balandžio 13 d., 10 vai. vak., sulaukęs 76 metų am

žiaus. Gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., Butkūnų kaime.
Amerikoje išgyveno 65 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Angeline, pagal tėvus Janulytė, dukra 

Darlene Putrament, žentas Stanley, sūnus Ronald, marti Ursula, 8 
anūkai, brolis Anthony su šeima, pusbrolis Andrew Trumbell ir šei
ma, uošviai Thomas ir Frances Januliai, švogerka Anna Awkers, jos 
vyras Albert ir jų šeima, šv’ogeris John su žmona Laura ir šeima, kiti 
giminės, draugai‘ir pažįstami.

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

Penktadienį, balandžio 17 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koply
čios į šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

' . Visi a. a. John P. Gregg giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, dukra, žentas, sūnus, marti, anūkai,

■ ’ brolis, pusbrolis, uošviai ir giminės.
Laidotuvių Direktoriai Mažeika - Evans. Tel. RE 7-8600.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v; v.
Tek: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

help youft «j 
HEART FUND” 

help your HEART

MOVING
Apdrausta* perkr.u»tym.» 

ii įvairiy atstumu.
ANTANAS VILIMAS

823 W. 34 Mac*
Tel.: FRonti.r 6-1882



722-0330

STATt FARM

PAID

r,'..TE’,F.S4'

Povilas Dargis

§4.00, minkštiKieti viršeliai

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čekį arba Money Orderį tokiu adresu

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

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

$5,000 minimum
2 year certificate

keturi plieno fabrikai per metus 
išmeta į orą po 17.000 tonų dul-

CONTAINER CORP. OF AMERICA 
An equal opportunity employer

Small congenial office, 
typing and telephone..

opportunity for right

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III.'60632. Tel. YA 7-5980

PAGERBSIME 
POVILĄ DARGI

pramonę 
teršimą 
aplinkos

25 d., 
kuopa

nuteistas i 
ir šiandien

kuris Įvyks ba-
12 vai. Jaunimo

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

balius si; 
ne tik pa
ir norime

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

filing, 
Good'

§3.50. 404 puslapiai.

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787

WANTED TO RENT 
ieško b uty

užimkite. “$19,400,

CLERKS 
$2.16 per hour. 

No experience needed, 
helpful. Full time Monday 

No evening work. 
Loop location.

ST 2-2970

PIGIAI PARDUODAMAS ŽEMĖS skly
pas Lake Como Beach. Wisconsine, 
2 mvlios už Lake Genevos. Wise. In- 

formacijom* skambinti 927-8671 
MOCKATHS

DĖL IŠVYKIMO Iš , ČIKAGOS PAR
DUODAMAS 2 butu po 5 kambarius 
medinis namas. Kabinetinės virtuvės, 
plytelių vonios. 5411 So. Hovne Avė. 

Tel. 776-3721 arba 476-8430.

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

$1,000 minimum
1 year certificate 

Highest reserves.

RIAL ESTATE FOR SALE 
Hemai, tame — Pardavimui

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

$7,500. Nauja apylinkė, brangus namai.

MISCELLANEOUS FOR SALE 
{vairūs Pardavimai x Į

Wil} consider bright beginner 
but good typing ability 

important.
Near Union Station and CTA..

Didelis pasirinkimas {vairiu pre- 
kiyi. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

nn 
uri kalti 
ivo slau

• T Y PMT
Mfg. firm seeks - experienced typist 
for letter-writing and general office 
work. Free hosp., profit sharing, and 

9 paid holidays.
Apply 2525 N. ELSTON AVE." 

. 276-6400

REAL ESTATE FOR SALE 
Hat J, Žarna — Pardavimui

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

Tel. CL 4-7450

TEŠKAU NUOMOTI 2-3 KAMBARIUS 
pietvakarių Čikagoje ar priemies

čiuose. Dirbu York Town. 
Tel. 629-1180 tarp 10 ir 4 vai.

Prasyti W. B.

VIEŠAS IŠPARDAVIMAS 
NAUJU IR SENU BRANGENYBIŲ 

AR ŠIAIP DAIKTU Iš GARAŽŲ 
IR PASTOGIŲ.

ST. JOHN’S 
LUTHERAN CHURCH

7423 MILWAUKEE AVE. NILES, ILL. 
Balandžio 18 d., 9—4 val.

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

Age no requirement.
For appointment Cali 

489-4840

Su dideHu susidomėjimu yra perkamas ir skaitomas 
POVILO LAURINAVIČIAUS 401 puslapių romanas

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

Ashland. Profit sharing. 
You will like it here. 

829-1412

IŠNUOMOJAM 3 APŠILDOMI KAM- 
3 ARTAI vyresnio amžiaus moteriai 

Brighton Parke. 
Tel. LA 3-1428

STEBĖKITE !
PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva

rus 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazu, garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21300.

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

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

9 KAMB. ŠVARUS MŪRAS, beveik 
naujas garažas, naujas gazu šildymas, 
prie California Ave., Marquette Parke. 
$20.400.

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

LUKUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas gazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvnas. $45.000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke. -

; Valdis Real Estate
į. . -

7051 S. Washtenaw Ave. RE 7-7200

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

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

KCKIį PAVARDŽIŲ YRA 
D A l (, 1 A I >1A LI ETŲ VO J E

Richard Speck tebegyvena
Chicagos Probate teismas 

priteisė £42,500 kaip daliną

SECRETARY ' 
Regional manager needs girl Friday 

. with typing and shorthand skills. 
LENCO PHOTO PRODUCTS

3512 N. KOSTNER 
685-3700 '

NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARJATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI * IMIGRACIJOS POPIERIAI

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Knygoje randame gyvai ir vaizdžiai aprašytas Lietu
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškių išgyvenimai 
ir kit

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

dispatcher
Air freight eompar seeks top-notch 

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

or sen ices.
992-1 111

J A KI T O R 
EXPERIENCED SOBER. 
30 Units S^uinwest Side. 

Apartment \ salary.
WRITE: 

NAUJIENOS Box 163 
173<^Sq; HALSTED ST, 
CHICAGO, ILL. 60608

Greitas ir tvarkingas visokiausiu nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioje kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir įvairus kitoki blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.

Federaliniv Ir valstijos pajamų 
mokesčiu apskaičiavimas 
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
pardavimas 

REAL 5 $ T AT £ 
Parašp paliudijimas 

N O T A R Y'PUBLIC 
Draudimo informacijos 
INSURANCE 

ŠIMAITIS REALTY 
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

HELP WANTED ~ FEMALE 
Darbininkių RoOchi

mums atrodo, mūsų 
yra parūpinti kvalifi-

viešų transportaciją 
Bet mes ne- 

kad 50 ar 60 centu

TERRA
Brangenybes, LaikrecBHeL Dovanos 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

TeleL 434-4660

Passbooks

5'/z%
Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum
Savings Insured to $20,000.

BRIGHTON SAVINGS AMD IOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVE., CHICAGO, ILL. 60632

WW.I » į. _l I U,llii,ll Mil JI IlluaWl U. JIIWI. 'U."UJ-1L 4IHIJ.-IIW^
— Balfo reikalu vedėjas 

kun. P. Gcisčiūnas dalyvaus 
me ti n i a m e cik agos apskrities 
susirinkime, 
landžio 19 d 
Centre.

REIKALINGA VIRĖJA 
Dviem dienom savaitėje, 

šeštadieniais ir Sekmadieniais. 
Kreiptis:

8258 So. KEAN AVE.
WHITE STAR INN 

WILLOW SPRINGS, ILL. 
839-5118

HELP WAMTSC — MALE 
Derbi|iinku Reikia

nviiiSEnnriviiKESF
A. TVER AS 

LAIKRODŽIAI III ERANGEWYRtS 
Pardavimas Ir Taisymas 

2646 WEST 69th STREET 
T.L: REpvblte 7-1941

9 sfina ■■■■«■«■■■■■>

darbus atliksime. Susi
nome tik prieš metus, 

naudingo

PASKOLOS. PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS J 

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, preadentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Hl

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 dirijti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel: VI 7-3447

Kadangi mes esame vienin
telė metropolinė tranzito sis
tema negaunanti subsidijos 
kasdieninėms operacijoms. 
Vienintelė.

Kaip 
darbas 
kuo tų 
įmanoma kaina 
manome, 
yra įmanoma kaina.

Jei jūs taip pat manote, už
pildykite čia pridėtų kuponą. 
Ir mes pasirūpinsime, kad tie 
žmonės, nuo kurių priklauso, 
patirtų kaip jūs galvojate. Dė
kui jums.”.

2 GIRLS
Typist to teain on switchboard. Must 

type 60 words WJ?M.
Sales service Dept. Typing, Filing 

& Phone work.
Many benefits. Excellent salary.

WH 4-4000

Sugintas pasiun
tė per Ralfą už šių metų birže
lio mėnesi S920: Vasario 16 
gimnazijai ^700. ...Saleziečių g. 
-ą200 ir Punsko g. $20.

Trečdalis nėščių 
dar prieš vedybas

Amerikos sveikatos depar
tamento statistika rodo, kad 
1964 — 1966 metų laikotarpyje 
gimusių kūdikių visas trečda
lis jau buvo pradėti dar prieš 
jų tėvams apsivedant. Tik pa
greitintos vedybos išgelbėjo 
tuos kūdikius, kad nepatąpo 
pavainikių kategorijos.

Toliau statistika parodo, kad 
27 nuošimčiai visų naujagimių, 
baltųjų moterų ’kūdikių, buvo 
pradėti dar prieš vedybas; ki
tų moterų (spalvotų) buvo 68 
nuošimčiai”. Statistika pada
ryta apklausinėms 11,000 mo
terų.

Didelis pavainiknj kūdikių 
gimimų skirtumas pastebimas 
ir iš ekonominės pusės: šei
mos, kurių metinės pajamos 
yra mažesnės kaip 3,000 dole
rių, turėjo 35 nuošimčius vai
kų, prasidėjusių prieš tėvams 
apsivedant. šeimose su dau
giau kaip 10,00QT$įoIerių paja
mų tokių atvejų, būta tik 8.2 
nuošimčiu.

•* Chica?os Lietuvių Opera sta
to G. Verdi prologo ir 4 v. operų 
“Likimo galia”. Premjera — 
1970 m. balandžio 18 d., 7:30 y. 
vak. Kiti spektakliai: 1970. 4. 
19 d.. 4 vai. popiet, 1970. 4. 25 
d.. 7:30 vai. vak. ir 1970. 4. 26 
d., 2:30 vai. popiet Bilietai gau
nami Marginiuose, 2511 West 69 
St.. Chicago. Darbo valandos: 
pirm., ketv. 9 8 vai., antrad., 
treč., penkt. ir šeŠtad. 9—6 vai., 
sekm. 10—1 vai. Bilietų kainos: 
Parteris — §8.0(į $6.50, §5.00; 
Balkonas — §7.00, $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.

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

šeštadienį, balandžio 
7:00 vai. vak., SLA 228 
rengia iškilmingą pobūvį, 
riame pagerbsime SLA prezi
dentų Povilą P. Dargi ir dar ke
lis geru 
organiz 
bet bandome šį tą 
padaryti.

Tai pirmas mūsų 
šokiais. Mes norime 
tys arčiau susipažinti 
kad pirmame pokylyje būtų'ga
limai daugiau svečiu. Esame 
tikri, kad būsite patenkinti mus 
aplankę.

Norime pagerbti ilgametį mū
sų organizacijos prezidentą, ku
ris nenuilstamai dirba SLA vi
siems Amerikos lietuviams nau
dingą darbą.

Pobūvyje bus gero maisto ir 
geros muzikos. Su vakariene 
auka bus $5.00. Tuojau po va
karienės bus supažindinti keli 
veikėjai, o vėliau vakare eis šo
kiai. Pagerbimas vyks Mar
quette Hali patalpose, 6910 So. 
Western Avenue.

Bilietus galima užsakyti pas 
V. Uznį, 582-0254 arba pas J. 
Dreviną, 436-3923. (Pr)\

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALĄ^ 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir ntrte- 

kamuosins vamzdžius sutaisome arba 
naujus Įdedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

Įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

D A Ž Y M A S
Pigiai dažau kambarius, valai 

kilimus ir baldus.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

Miestas paragino 
greičiau mažinti
* Chicagos miesto 

kontrolės komisionierius Wal
lace Poston paragino keturias 
plieno kompanijas paskubinti 
įrengimus vandens ir oro terši
mui sumažinti. Tos kompanijos 
yra: Republic Steel, Wisconsin 
Steel ir Interlake Steel, kurių 
įmonės vra miesto ribase. Tie

Chicagos tranzito adminis
tracija, netekusi vilties laimė
ti pašalpą per gubernatorių ar j 
legislature, pagaliau atsišau-h 
kė į plačiąją visuomenę, pra- j 
dėdama propagandos kampa- , 
niją per radiją, laikraščius ir j 
atsišaukimus. CTA pirminin- 
kas DeMent pakartodamas , 
skelbia, kad viešajai transpor- < 
tacijai būtinai reikalinga grei-j 
ta 50 milijonų pašalpa per atei
nančius 16 mėnesių išsiversti, 

i CTA atsišaukime rašoma:
“CTA yra reikalinga jūsų 

pagalbos. Pagal įstatymą, mes 
privalome išsiversti savomis 
pajamomis. Tačiau, kaip da-į 
bar atrodo, kainoms kvlant.

A. & U INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency' Exchange įstaigoj)
Pigus automobiliu draudimai.

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą., -visokeriopą ap- 
drauda,- veikia notariatas.; A

NORYILA'
REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST. 59th STREET
PRospect 8-5454

CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
automobi- 

r gyvybės, svei-
[ katos ir biznio.

Patogia* išsimokė 
___X limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė. PR 8-2233

A VERNA, gerai įrengtą ir pelninga 
i 2 butų muro namu. Palikimas.

Parduoda loėdiniai 
3153 W. 47 STREET z

Lietuvos Aviacijos 53 m. sukakties minėjimas įvyks šį sekmadieni, balandžio 19 d.z Jaunimo Centre* Dalyvaus 
Veteranu s-ga Ramovė, Amerikos Legijono Dariaus • Girėno postas, šauliai. Ruošia Amerikos Lietuvių Aero 
Klubas. Pradžia 3 vai. p. p. Visuomenė yra kviečiama savo atsilankymu pagerbti šią reikšminga sukakti, šia 
proga žada pasirodyti aviacinio Metraščio pirmoji dalis, kurioje patalpinta daug istorinės medžiagos apie Lie
tuves karo ir civilinę aviaciją. Meninę dalį išpildys Lie uvos Vyčiy choras. Paveiksle matome gen. Gustaičio 

konstrukcijos lė ttuvą "Anbo".

Vilniuje leidžiamas lietuviš
ku pavardžių žodynas, kuriame 
telpa apie 50,000 pavardžių, šį 
leidinį rengia Mokslų Akademi
jos Lietuvių Kalbos Institutas. 
Labiausiai paplitusių pavardžių 
tarpe esama Kazlauskų — 1,300 
seimu: Petrausku —1,200; Stan- 
kevičių — 1,000; Paulauskų — 
850; Urbonų — 760; Navickų, 
Baranauskų įx> 600 šeimų. Esa
ma ir iš pravardžiavimo atsira
dusių pavardžių — Dešrius, Be
pirštis, Ilgavyžis, Juodsnukis, 
Peštukas, Puskepalis ir t. t.

TYPIST
FOR GENERAL OFFICE 

WORK

Call: Frank Zapolis 
32CS’/2 W. 95th St. 

GA 4-8654

♦ Kviečiame Įtaiką! 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 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 leidiniu 
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.

kompensaciją šeimoms tų aš- įneš esame priversti važmos 
tuoaių slaugių studenčių, ku- kainas vėl kelti. Pagal Įstąty- 
rias 1966 metais liepos 13 — 11 
dienomis nužudė piktadaris 
Richard Speck. Ta suma pri
teista iš Shipyard Inn saliūno. 
kur Speck gavo pasigerti prieš 
pradėdamas savo aštuoneriopu 
žmogžudystę. Po §4,500 gavo iš
likusioj! gyva studentė filipi- 
nietė Corazon Amūrą ir nužu
dytųjų slaugių giminės, 
skunde reikalaujama §1.6 
lijonas iš ligoninės, 
narna nesirūpinusi 
gių saugumu.

Žudikas Speck 
elektros kėdę dar 
tebegvvena.

BRIGHTON PARKE ? kamb. su 4 miė- 
Light typing gamais mūras. Pilnai karpetuotas, 

Friday, kabinetų virtuvė, paneliuota veranda, 
pilnas rūsys, dvigubas garažas. 

Teirautis i 
254-0823 arba YA 7-8707 r: -
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