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MARSalai NUSTATSEKRETORIUS W. ROGERS VIS DAR
Pataria prezidentui Nixonui parduoti Izraeliui 

daugiau modernių karo lėktuvų
LISABONAS, Portugalija. — Sekretorius William Rogers; 

grįždamas iš Nato valstybių konferencijos, buvo sustojęs Lisabone, 
kur pareiškė vilties susitarti su Sovietų Sąjunga dėl saugumo 
Europoje. Sekmadienį jis buvo sustojęs Madride, kur taip pat pa- 

t darė panašius pareiškimus.

Jam atrodo, kad pasitarimai 
Europos taikai turi būti sveikin
tini. Europoje karas pasibaigė 
prieš 25 metus. Iki šio meto ne
pavyko sušaukti taikos konfe
rencijos, nes nepavyko susitarti 
dėl pagrindinių taikos principų.

Šauks Europos taikos 
konferenciją

Iš Romoje.vykusių pasitarimų 
ir iš sekretoriaus Rogers pareis-- 
kimų aiškėja, kad ateinančiais 
metais yra vilties sušaukti Eu- 

kretorius mano, kad toje kon
ferencijoje turės dalyvauti ne 
vieno Nato valstybių atstovai, 
bet ir Varšuvos pakto valstybės.

pos taikos konferencijoje galės 
dalyvauti Franko valdoma Ispa
nija ir demokratėti pradėjusi 
Portugalija.

Gromyko tariasi su Pompidou 

prezidentu Pompidou ir premje
ru Chaban Dehnas. Vėliau so-' 
vietų užsienio ministeris tarsis 
su Prancūzijos užsienio minis-

Matyt, kad sovietų užsienio 
ministeriui parūpo patirti, kas 
buvo nutarta Romoje ir ką da
rys Prancūzija Artimųjų Rytų 
klausimu.

Išaiškinus šiuos klausimus, 
Gromyko su žmona išvažiuos į 
Normandiją senos St. Michiel 
bažnyčios aplankyti.

čekų policija tardo Dubčeką
VIENA, Austrija. — Iš Pra

gos ateinančios žinios sako, kad 
čekų ambasadorius Turkijoje 
Aleksandras Dubčekas paskubo
mis buvo iškviestas sugrįžti į 
Pragą. Pats Dubčekas pareiškė, 
kad jis parvažiuoja aplankyti 
sergančios savo motinos, gulin
čios Bratislavos ligoninėje Ki- 

ko, kad Dubčekas bus priverstas 
aiškintis čekų komunistų parti
jos centro komitetui apie kelis 
nutarimus, padarytus prieš porų 
metų.
. Jeigu Dubčekas bus išmestas 
iš komunistų partijos, tai jis tu
rės atsisakyti ir nuo ambasado
riaus pareigų.

Prezidentas informuos apie
Kambodiją

SAN CLEMENTE, Cal. —Pre
zidentas Nixonas, sekmadienį pa
sitaręs su Amerikos karo vadais, 
pranešė, kad trečiadienį jis per 
radiją ir televiziją informuos 
amerikiečius apie karo eigą pie
tų Azijoje. Į Kaliforniją buvo 
atskridęs gen. Creightom W. 
Sbrams ir kiti karo vadai.

♦ Amerikos artilerija paleido 
2,000 Šovinių į Kambodiją, kur 
komunistai h* vėl pradėjo trauk
ti savo karius ir karo medžiagą.
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GALIA KASDIEN DIDĖJA
Maršalas Grečko ir gen. Jepiševas nori 

įsistiprinti Artimuose Rytuose
ROMA, Italiją — Praeitą savaitę sovietų karo policija suėmė 

didoką laivyno karininkų skaičių Estijoj ir Latvijoj, tvirtina Nato 
pasitarimuose buvę kelių valstybių karo atstovai. Suimti karininkai 
A. Kosyrev, G. Gavrilov ir R. Paramonov. Tvirtinama, kad jie 
priklausę slaptai sovietų karininkų grupei, kuri reikalauja didesnės 
laisvės visame krašte. Jie nesitenkina laisve komunistams, bet 
nori, kad pilietinėmis laisvėmis galėtų naudotis kiekvienas sovietų 
pilietis.

Ragina prezidentą parduoti 
lėktuvus

WASHINGTONAS, D. C. — 
Visa eilė įtakingų senato vadų 
ragina prezidentą Nixoną par
duoti Izraeliui labai reikalingus 
modernius karo lėktuvus.

Republikonų ir demokratų va
dai pasirašė sekretoriui Rogers 
laišką, kuriame dėsto savo įsiti
kinimą, kad arabų apsuptas Įz-
radis būtinai reikalingas pagal- Į Pirmas Amerikos aviacijos puolimas Tokijo mieste įvyko 1942 metais. Eskadrilei, kurios 16 lėktuvy pakilo nuo 

lėktuvnešio "Hornet", vadovavo garsus lakūnas Jimmy Doolittle. Paveiksluose matomi to istorinio įvykio momentai.bos. Izraeliui reikalingi moder-

jie galėtų vykusiai pasipriešinti 
Egipto padanges kontroliuojan
tiems sovietų lėktuvams.

Atrodo, kad prezidentas bus 
priverstas leisti parduoti Izrae
liui reikalingus lėktuvus.

Policija suėmė 120 ilgaplaukiu

gaus žemėje šventę” ir suėmė 
120 ilgaplaukių ir barzdotų jau
nuolių, kurie tris dienas šoko, 
dainavo ir svajojo apie laimingą 
gyvenimą. Suimtųjų tarpe yra 
kelios moterys, pasiryžusios ne
leisti policijai suimti nieku dė
tus nekaltus vyrus.

Tvirtinama, kad šioje šven
tėje dalyvavo apie 10,000 jau
nuolių, suvažiavusių iš tolimes
nių vietovių. Farmos savininkui 
nepatinka policijos įsiveržimas. 
Jis tvirtina, kad suėję jaunuo
liai niekam nieko blogo nedarė. 
Policija iš viso jau yra suėmusi 
apie 120 berniukų ir mergaičių. 
Jiems reikės aiškintis, iš kur jie 
gavo narkotikų ir marijuanos.

Visi domisi britų rinkimais
LONDONAS, Anglija. — Visi 

užsieniečiai labai atidžiai seka 
artėjančius britų rinkimus. Prem 
jeras WHsonas paskelbė parla
mento rinkimus birželio 18 diė-

Rinkiminės kampanijos laikas 
nepaprastai trumpas, politinės 
aistros negalės įsisiūbuoti, bet 
atrodo, kad didelė britų daugu
ma šiuose rinkimuose dalyvaus. 
Darbiečiai tikisi laimėti šiuos 
rinkimus, bet konservatorių tar
pe taip pat yra žmonių, turinčių 
vilčių pagerinti savo pozicijas 
parlamente. Premjeras Wilson 
apskaičiavo, kad krašto gyven
tojų nuotaika darbiečiams yra 
labai palanki, todėl jis ir pasi
skubino paskelbti rinkimus.

♦ Buvęs valstybės sekreto
rius Dean Rusk, bijo, kad JAV 
vėl negrįžtų prie izoliacinės po
litikos. St. Bernardine universi
tetą ..baigiantiems studentams 
jis pasakė užsienio politiką lie-

KARO CENTRUS SUEZO PAKRAŠTYJE
Egiptiečiai dviejose vietose buvo perplaukę 

kanalą, sukėlė didelius gaisrus< <
\ TUxAVIVAS, Izraelis. — Gerai ginkluotos egiptiečių karių 

grupėj dviejose vietose buvo perėjusios Suezo kanalą sekmadie- 
iRsukėlėdidelius g^^^ -

Tuojau susirinko Izraelio ka
binetas svarstyti naujai susida
riusios padėties. Niekad Egip
to komandos nebuvo tokios stip
rios ir taip gerai ginkluotos. Ofi
cialus Izraelio pranešimas sako, 
kad egiptiečiai padarė nuostolių, 
net neskelbia žuvusiųjų ksai- 
čiaus. .

Izraelio lakūnai puola priešą

Izraelio kabinetas dar tebepo- 
sėdžiavo, bet lakūnai jau pradė
jo pulti Egipto karo centrus ki
toje Suezo pusėje. Buvo puola
mos ne tik Egipto kareivinės^ 
laikinai sukaltos palapinės, bet 
priešlėktuvinių patrankų įrengi
mai.

Keliose vietose priešlėktuvi
nės patrankos puolė atskrendan- 
čius Izraelio lėktuvus. Iki šio 
meto Izraelio lakūnai vengė 
priešlėktuvinių įrengimų, bet va
kar jau pradėjo juos naikinti. 
Izraelio puolimas tęsėsi ištisą 10 
valandų. Egiptiečių pozicijos bu
vo puolamos dienos metu ir nak-

Priešlėktuvines patrankas val
do rusai specialistai. Yra pagrin
do manyti, kad vakarykščio puo
limo metu nukentėjo sovietų ka
riai, nes keli patrankų lizdai bu
vo sunaikinti.
Numušė du Izraelio lėktuvus 

tiečiai sekmadienį numušė du Iz
raelio lėktuvus, sako oficialus 
Egipto kariuomenės pranešimas. 
Egiptiečių komandos dviejose 
vietose buvo perėjusios Suezą ir 
sunaikino priešo pakrančių sar
gybas. Egiptiečius lydėjo karo 
lakūnai, kurie pasitiko ir numu
šė du Izraelio lėktuvus, norėju
sius pulti kiton Suezo pusėn per
ėjusius Egipto karius.

Nukentėjo tiktai du Egipto 
kariai. Egiptiečiams pavyko su-

Amerikos^ateifimi. Jam atrodo, I naikinti Izraelio karo centrus ir 
kad izoliacinė politika nuves padegti karo medžiagos sandė-

Vi

Naseris tariasi su arabais
Prezidentas Naseris sekmadie

nį sukvietė Egipto ministerių 
kabinetą ir tarėsi įvairiais karo 
ir apsaugos reikalais. Naseris 
informavo ministerius apie Char
tume vykusius pasitarimus su 
Libijos ir Sudano karo vadais.

Prezidentas Naseris ruošiasi 
pulti Izraelį, giriasi moderniškų 
ginklų gausumu, bet jam reika
linga kitų arabų parama, šio
mis dienomis įvyko stiprus susi
šaudymas Galilėjos teritorijoje, 
bet Sirijos arabai nedrįsta verž
tis į Izraelio laikomas sritis. Įvy
ko susišaudymas ir Libano pa
sienyje, bet atrodo, kad iš Liba
no Palestinos partizanai nepuls 
Izraelio. Naseris tikisi Libijos 
ir Sudano karių pagalbos.

Nori nužudyti Petro Aramburu

BUENOS AIRES, Argentina. 
— Buvusio diktatoriaus Perono 
šalininkai įsiveržė į buvusio pre
zidento Pedro Aramburu butą 
ir išsivedė 67 metų amžiaus karį 
ir politiką.

Gen. Aramburu vadovavo Ar
gentinos kariams, nuvertusiems 
diktatorių Juan: Peroną 1955 me
tais. Sekančiais metais diktato
riaus Perono šalininkai buvo su
ruošę perversmą, norėdami nu
versti prezidentą Aramburu. Bet 
policijai pavyko sukilėlius suim
ti ir atiduoti juos karo teismui. 
35 sukilėliai buvo sušaudyti.

- f
Dabar peronistai, keršydami 

už buvusių vadų sušaudymą, ren
giasi nužudyti buvusį krašto pre
zidentą. Peronistai paskelbė, kad 
jie pagrobė buvusį prezidentą ir 
rengiasi jį nužudyti.

Naujas UAW vadas prieš Vietnamo karą
WASHINGTONAS. — Nauja

sis Automobilių darbininkų uni
jos vadas Leonard Woodcock pa
reiškė, kad jo unija priešinga 
Vietnamo karui. Jis kritikavo 
prezidentą, kuris “žada karą 
greičiau užbaigti, vis daugiau jį 
išplėsdamas”.

Kalbėdamas apie derybas 
su automobilių bendrovėmis, 
naujasis unijos prezidentas pa
žadėjo kovoti dėl visų unijos su
važiavime priimtų reikalavimų. 
Jis tačiau pasisakė prieš darbo 
savaitės sutrumpinimą, nes esą, 
darbininkai tada ieškos antro 
darbo. Jo unija esanti nusista
čiusi ir prieš kainų bei algų kon
trolę, nes ji paprastai būna ne
teisingai taikoma ir nuo jos dau
giau nukenčia darbininkai.

♦ Kapų Puošimo Dienos sa
vaitgalyje atsirado 248 nauji ka
pai. Toks žmonių skaičius žuvo 
įvairiose automobilio nelaimėse.

♦ Japonijoje studentų grupė 
reikalauja ..atšaukti ..Amerikos 
karius iš Japonijos uostų.
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♦ Kan. V. Zakarauskas atsisa
kė kandidatuoti į JAV Lietuvių 
Bendruomenės šeštąją tarybą.

♦ Peru valstybėje žemė dre
bėjo visame Andų pakrašty, 600 
mylių ilgio plote. Užmuštų ir nu
kentėjusių žmonių skaičius sun
ku apskaičiuoti, nęs vyriausybė
neturi jokio kontakto su nuken
tėjusiais kaimais ir miesteliais.

♦ Izraelio karo vadovybė pra
neša, kad sekmadienį arabams 
pavyko nukauti 14 Izraelio karių 
ir sužeisti didoką skaičių civili
nių, jų tarpe didoką skaičių ma
žamečių vaikų. Vienas arabų šo
vinys pataikė Į Izraelio mokyklą 
pamokų metu.

♦ Egipto pranešimas sako, kad 
Ras ei Iš sritin įsiveržusieji ara
bai nužudė 9 žydų karius ir yįe- 
ną parsivedė į nelaisvę. Gegužės 
mėnesi egiptiečiai apskaičiuoja, 
kad nužudė 59 izraelitus, šešta
dienio naktį'egiptiečių komandos 
buvo įžengusios į EI Cap ir EI Ti
na sritis, o sekmadienį buvo Ras 
ei Iš ir Quan tara srityse. Egip
tiečių karius lydėjo bombonešiai.

♦ Cook County prokuroras 
Hanrahan patyrė, kad juodosios 
panteros ir vėl pradėjo vežti gin
klus į Chicago ir slapstyti savo 
centruose. Jis rengiasi padaryti 
dar vieną kratą. Be leidimo ne
galima laikyti ginklų ir sudari
nėti ginklų sandėlių.ŽEMĖ DREBA PERU KALNUOSE, ŽUVO VIRŠ 200 GYVENTOJŲ

Huarez, Chimbote ir kiti miestai išgriauti, 
nutrauktas telegrafo ir telefono linijos

LIMA, Peru. — Sekmadienio popietį Peru valstybę sukrėtė 
nepaprastai stiprus žemės drebėjimas. Pirmosios žinios sako, kad 
tuo tarpu labiausiai nekentėjo Huarez miestelis, esąs apie pustre- 

' čio šimto mylių nuo sostinės.

Huarez nedidelis, vos 22,000 
gyventojų, bet jis skaitėsi pats 
gražiausias Peru miestas. Jis 
stovi Andų kalnų pašlaitėje, žmo
nių buvo vadinamas Peru Šveica
rija. Huarez apylinkės yra der
lingos, nuolat saulės kaitinamos, 
o amžinas Andų sniegas ir nuo 
kalnų pučiantis vėjas neša ne
paprastai malonų klimatą.

Išgriauti veik visi Huarez 
pastatai

Tuo tarpu apskaičiuotą kad 
nuo žemės drebėjimo Huarez 
miestelyje žuvo 140 žmonių. Ki
ta žinia sako, kad nelaimės me
tu išgriauta 90% visų pastatų. 
Yra pagrindo manyti, kad žuvu
sių skaičius yra žymiai didesnis, 
nes tuo tarpu nėra žmonių, ku
rie galėtų patikrinti sugriautą 
laužą. Sugriauti ne vien gyve
namieji namai, bet ir prekybos 
ir valstybės įstaigos. Žemė pra
dėjo drebėti 3:23 vai. po pietų.

Nukentėjo Lima ir priemiesčiai
Labiausiai žemė buvo sukrės-

ta Chimbote srityje, bet smarkiai 
nukentėjo sostinė ir jos apylin
kės. Pačioje Limoje nesugriau
tas nei vienas namas, bet drebė
jimas namams padarė gerokai 
nuostolių. \

Vienur supleišėjo sienos, ki
tur nutraukti elektros laidai, pa
kenkta vandentiekiui. Kariuo
menės daliniai, policija, ligoninių 
personalas įtrauktas į gelbėjimo 
darbus. Bijoma, kad drebėjimas 
nepasikartotų. Tikresnį vaizdą 
bus galima susidaryti tiktai pir
madienį.

Montrealyje sproginėja 
dinamitas

Montrealio priemiestyje West
mont sekmadienio popietę pra
dėjo sproginėti dinamitu užtai
sytos bombos. Praeitą savaitę 
tame pačiame priemiestyje įvy
ko trys sprogimai, o sekmadienį 
įvyko net penki.

Buvo paruoštos dar dvi bom
bos, bet policijai pavyko laiku 
prie jų prieiti ir nukirsti degan-

Vieni sovietų laivyno karinin
kai buvo suimti Taline, kiti Ry
goje, o tretieji Karaliaučiuje, ku
ris dabar rusų vadinamas Ka
liningradu. Atvažiavusieji ka
riai tvirtina, kad sovietų laivy
no kariai palaikę ryšius ir su len
kais. Lenkų karo policija suė
musi ir ilgai tardžiusi du lenkų 
laivyno karininkus. Policijai pa
vyko sučiupti laivyno karininkų 
paruoštą atsišaukimą į Rusijos, 
Ukrainos ir Baltijos kraštų gy
ventojus.
Tuo tarpu kiti pranešimai iš Ru
sijos sako, kad kiekvieną dieną 
karo vadų galia ten vis stiprėja. 
Leonidas Brežnevas, komunistų 
partijos pirmasis sekretorius, 
yra visiškoj marš. Grečko ir ki
tų sovietų karo vadų įtakoje. 
Marš. Grečko privertė Brežne
vą paskelbti “doktriną”, kad so
vietų karo jėgos , turi teisę įsi
veržti į tą šalį, kurioje “socia
lizmui” gresia pavojus. Pasire- 
miant-šiuo išgalvotu tvirtinimu, 
marš. Grečko pasiuntė sovietų 
karo jėgas į Čekoslovakiją. Visa 
eilė komunistų partijos vadų bu
vo priešingi invazijai į Čekoslo
vakiją, bet jie nepajėgė pasiprie
šinti sovietų kariams.

Sovietų karo vadovybė rengia
si įsistiprinti Artimuose Rytuo
se. Rusų komunistų partijos vir
šūnėse buvo kilusios abejonės 
dėl paramos sumuštam ir nugin
kluotam Naseriui, bet sovietų 
karo vadai įsakė siųsti naujus 
tankus, kulkosvaidžius ir artile
riją Į Egiptą, šiandien Egipte 
rusai jau valdo priešlėktuvines 
patrankas. Jau pranešama, kad 
Izraelio lakūnai užmušė kelioli
ka sovietų kareivių, atvežtų 
priešlėktuvinėms patrankoms ap
tarnauti.

Brežnevas partijos vadovybei 
pasakoja, kad jis, komunistų 
partijos sekretorius, nustato so
vietų karo jėgų politiką, bet tik
rovė yra kitokia. Sovietų karo 
vadai įsakinėja Brežnevui, ko
kia užsienio politika turi būti. 
Be Čekoslovakijos okupacijos ir 
įsistiprinimo Egipte, sovietų ka
ro vadai ruošiasi kovai prieš ko
munistinę Kiniją. Marš. Grečko 
ir sovietų karo jėgų vadai gen. 
Aleksei Jepišev jau padarę dide
lių pakaitų sovietų karo vadovy
bėje Tolimuose Rytuose. Sovie
tų kariuomenė perorganizuota 
visame Kinijos pasienyje.

čias virvutes. Policija rado 11 
dinamito gabalų, pagal kuriuos 
ji bandys nustatyti dinamito pir
kėjus ir sprogdintojus. Policija 
žino, kur tas dinamitas buvo 
pirktas ir kas j j pirko.

Nuo 1963 metų Westmont 
priemiestyje jau įvyko 27 spro
ginėjimai. Tuo tarpu pasikėsin- 
tojai tiksliai nenustatyti, bet yra 
pagrindo manyti, jog tai yra 
prancūzų nacionalistų darbas. 
Westmonte rezidencijas turi tur
tingiausi Montrealio prekybinin
kai ir biznieriai. Jie yra kana
diečiai, bet anglų kilmės.
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Take stock in America

OP TO 
$20,000.

And if you set just a Erie aside 
every payday, you’ll never wax 
jeeitnep£nczk j

And you don't have’to mostei J 
up any willpower to save every K

gyvenantis buvęs čikagietis G. 
Borchert persiuntė Naujienoms 
iš savo dukters iš Kalifornijos 
gautą, Times bendradarbės Rose 
Dosti reportažo fotokopiją apie 
vaišes pas -Hollywoodo žvaigždę 
lietuvaitę Rūtą Lee Kilmonytę. 
Korespondentė priedams patei
kia receptus bulvių kugelio, 
“babkos”, lietuviškų dešrų (“kil- 
basos”) ir lietuviškų kopūstų a

Priežastis buvo ta, kad šio 
miestelio ar kaimo iždininkas 
Edvardas Kukaitis, kurs tose 
pareigose yra jau nuo 1957 me
tų, atsistatydino nuo balandžio

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

Chicagos priemiesčio Willow 
Springs tarnautojai išbuvo tru
putį daugiau mėnesio negauda
mi algos, kadangi nebebuvo kas
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‘Laimei, aš turiu energijos”, 
‘Iš ko tai parei

na? Tai dėlto, kad manyje vis
kas lietuviška. Ir aš .nieko ne
sibaidau. Aš galiu bet ko stver-

WILLOW SPRINGS, ILL
Kubaitis pagaliau pasirašė 

čekius

šimtams svečių, kuomet 30 tebu
vo laukiama ? klausia Rose Dos
ti. Arba laikytų produktų, pil
nus tris šaldytuvus savo 26 kam
barių rūmuose- Rūta Lee pada
rytų! Ji pati sako. “Aš visko 
perdedu’^ sako ši aktorė, kuri be 
savb įsipareigojimų turi dar tre
jus savo namus prižiūrėti. Kitai

a pile of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to?

metų amžiaus senelės).
» O pietūs tos drąsuolės Rūtos 
Lee rankose “Pietūs, kur ant sta
lo nėra mažiausiai 40 patiekalų, 
būtų nuobodūs”, ji sako. Pietūs 
dar nuobodesni būtų, jei mažiau
siai 15 patiekalų nebūtų lietu
viški. ■. i -

^SAFETY OF^ 
YOUR SAVINGS

Japonai ilki, kad kiekvienas 
garbingas japonas po mirties iš
keliauja į Mėnulį. Ne kiekvie
nas geras japonas, bet kiekvie
nas garbingas japonas. Garbin, 
gas, aišku, turi būti ir geras ja
ponas, bet jeigu ne kiekvieną 
karfą šios dvi dorybės sutampa, 
tai ne tokia didėlė bėda. Kiek
vienam garbingam japonui ke
bas į Mėnulį atviras. Jie yra 
įsitikinę, kad visi garbingi ja
ponai iškeliauja į Mėnuli. Japo
nijos istorija labai sena, todėl 
netenka stebėtis, kad milijonai 
garbingų japonų būtų iškeliavę 
į Mėnulį.

lį. Pasirodo, kad japonai tiki į 
Rojų, kaip ir mes, lietuviai. Mes 
tikime dar į Dangaus Karalystę, 
bet japonams yra tiktai vienas 
kitas pasaulis — Rojus. Mums 
buvo pasakojama, kad Rojus 
yra tarp Dangaus ir Žemės, o 
japonai tiki, kad Rojus yra Mė
nulyje.

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

Pirmajame tome yra 208 puslapiai, o antrajame 226 pusk 
Abu tomai minkštuose viršeliuose parduodami už $4.00, 

o kietuose viršeliuose už $6.00.

Lietuviškiems kopūstams pa
ktas toks Rūtelės receptas:

bulvių kugelį ir kopūstus”. Die
nas dar prieš puotą Miss Lee ir 
jos motina, Mrs. Joseph Kilnio
ms, kepa lietuvišką duoną ir py
ragus, prigamina iki 50 svarų 
dešrų kiekį ir kopūstų užten
kamai visai kuopai prisotinti. Tu
rėdama ištisą rančą žemės, ji 
savo svečius vaišina namie au
gintais.'vaisiais ir daržovėmis ir

Garsus Amerikos lakūnas, skraidymo instruktorius, atsargos generolas Jimmy Doolittle (dešinė
je) virš 50 mėty praleido aviacijoje. Šiais merais jis gavo aukščiausi* Federalinės Aviacijos admi
nistracijos žymenį "Už Nepaprastus Nuopelnus". Jj jam įteikia FAA direktorius John Shaffer.

Aš niekad nemaniau, kad 
Mėnulis būto vaidinęs tokį di
delį vaidmenį pomirtiniame ja
ponų gyvenime. Aiškėja, kad 
Mėnulio svarba labai didelė vi
soje Azijoje ir Afrikoje. Mėnu
lis yra svarbus ne vien 
tams.
Jis yra-svarbuš 
niems laikams

negu tikras balsas.
Amerikos mokslininkai pa

tvirtino senas japonų' žinias 
apie Mėnulio aidus ir atgarsius. 
Pas mus aidas du tris kartus 
pasikartoja, o Mėnulyje jis kar
tojasi valandomis. Kai Mėnuly
je uždainuoja Javos dainininkė, 
tai jos dainos aidas eina, ir eina, 
ir eina. O jeigu ten paleistum 
gerai įdainuotą rekordą, tai 
puikiausią muziką per arpžins 
ten turėtum.

Tokiais dalykais tiki ne tik 
paprasti japonai, bet jais tiki 
ir aukštus mokslus baigusieji, ir galva .apsisuktų, 
Mokytesni prie erdvėlaivio ii- 
giau stovi ir žiūrinėja, ; jųegu sako Miss L 
universitetuose nebuvusieji Ja
ponams labai patinka Amerikos 
astronautų skaičiavimo maši
nos. Jie turi savo mašinas, bet 
jiems neatrodo, kad jų mašinos 
galėtų erdvėlaivį sugrąžinti Į 
Žemę. Japonai moka tik išskris 
ti, o amerikiečiai išskrenda ir 
sugrįžta. Karo metu geriausiais 
japonų lakūnais skaitėsi tie, ku
re nesugrįžta. Buvo net specia
lūs japonų lakūnų kursai, ku
riuose dėstydavo, kaip nesugrįš 
ti. Jamamoto, vyriausias japo
nų karo vadas, išskrido į kovos 
lauką, bet nesugrįžo. Aukštai 
padangėse jį pasitiko Amerikos

2 kopūstų galvas: 3 susmul
kintas svogūnus.; 1-2 svarų la- 
šiniukų; 1 svaro 12 uncijų,skar
dinę raugintų kopūstų; puo
duko cukraus; Mruskęs, pipirų.

Plymouth VaEan?
. Duster 2-Door

Coupe

Pagaliau kaimo mitinge pak
viestas Kubaitis buvo įprašytas 
pasirašyti algų čekius, grasi
nant, kad jis gaus liktis iždinin
ku dar vienus metus laiko, jei 
dabar nepasirašys čekių. Kubai
tis pasirašė algų čekius ir dar 
daugiau kaip 30 kitokių kaimo 
sąskaitų., -

Ne tik mažos mergaitės moka išpūsti 
burbulą iš kramtomos gumos, bet ir 
filmu aktorė Joanne Woodward, tu
rinti už savo vaidmenis Oskarą. Ji 
yra aktoriaus Paul Newman žmona.

Pasirodė, kad Mėnulį pasie
kęs erdvėlaivis yra didžiausia 
japonų atrakcija. Japonams pa
tinka Amerikos mašinos, jie ap
žiūrinėja kiekvieną sraigtą, bet 
niekas jų taip nestebina, kaip į 
Mėnuli nuskriejęs Apollo, iš
laipinęs astronautus, paskrai- 
dęs Mėnulio erdvėje, pritrau
kęs įvairiausių fotografijų, pe- 
ėmęs Mėnulyje vaikščiojusius 
pusdievius ir juos gražiai nutup 
dęs Ramiajame Vandenyne.

— Būti Mėnulyje ir sugrįžti —- 
tai didžiausias stebuklas, kurį 
bet kas bet kada yra matęs, — 
man aiškino angliškai kalban
tieji japonai. — į Mėnulį 
skriejo daug japonų, milijonai 
jų, bet nei vineas nesugrįžo, — 
man pasakojo tas pats japonas, 
— Amerikiečiai pasiekė Mėnulį, 
pavaikščiojo jo paviršiuje, ir 
sugrįžo, — štai kur didžiausias 
stebuklas.

Pradžioje man ši japonų pa
saka buvo nesuprantama, bet 
tiktai vėliau, geriau su japonais 
išsikalbėjęs, supratau, ką tai 
reiškia, kai japonai pasakoja, prieškariniais laikais. Tais žiū- 
kad milijonai jų pasiekė Menu- ronais jie matydavo Mėnulyje

(Osakos mieste suruoštoje šių 
metų tarptautinėje parodoje ja
ponai yra apgulę Amerikos pa
viljoną. Prisiminęs, kas darėsi 
Amerikos paviljone Montrealio 
parodoje, manęs netraukė į 
Amerikiečių paviljoną Osakoje. 
Pirma nuėjau apžiūrėti kitus 
paviljonus, o tiktai vėliau užsu
kau į savąjį. Užėjau pirmon ei
lėn liktai todėl, kad prie Ame
rikos paviljono pamačiau ne
paprastai ilgas japonų eiles. 
Man rūpėjo patirti, kas japonus 
įraukia į amerikiečių paviljoną.

Kopūstus supiaustyk. Virk ma
žame kiekyje vandens 15 minu
čių arba kol bus minkšti. Tuo- 
tarpu pavirink svogūnus su su
pjaustytais lašinukais, kol svo
gūnai suminkštės ir lašinukai iš
virs. Sudėk kopūstus ir raugin
tus kopūstus ir lašiniukų-svogū- 
nų mišinį ir pridėk cukrų, drus
ką ir pipirų dėl skonio.

pastatytas sidabro pilis. Buvo 
ir tokių toliaregių , kurie galė
davo įžiūrėti garbingus japo
nus, žaidžiančius su lanksčiomis 
Pacifico salų šokėjomis. Dirbti 

budis- ten nereikžjo, nes visko buvo, 
bet ir mahomedieėiams. Japonai žaidė, neseno, po pilis 

- priešbudisti-ivaikščiojo, dainų ir muzikos 
Vienas inteli- klausėsi. Dainoms galo nebuvo, 

gentiškas japonas man pasako- nes jų atgarsiai būdavo gražes- 
jo, kad dar išmintigasis Būda^nį 
buvo negimęs, o garbingi japo
nai jau skrido į Mėnulį.

Iš kalbų paaiškėjo, kad ja
ponai senovėje turėjo nepap
rastai gerus žiūronus. Daug ge
resnius, negu mes turėjome

Angliįoje važinėja japony teatras, 
kurio vienas aktorius matomas šioje 

nuotraukoje.*

John Pakel, Sr., Chairman of the Board 

6245 So. WESTERN AVE.
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6 MONTH MATURITY
Passbook Accounts 
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■ - ' ■ 
lakūnai. Jamamoto išskrido į 
Mėnulį, o aihęrikiečiai sugrįžo 
į savo laivus.

Japonai labai stebisi mūsų 
astronautais^ kurių tankas spro 
go šalia Mėnulio, bet kurie vis 
dėlto sugrįžto. Vienas japonas 
man pasakojo, kaip mūsiškiai 
turėjo dar. toliau nuskristi, kad 
galėtų apsukti Mėnulį ir patai
kyti Į žemę.

Prisipažįstu, kad man buvo 
gėda. Japonai apie mūsų astro 
nautų džiaugsmus . ir nelaimes 
daugiau žinojo, negu aš. Jie 
daugiau žinbjo, nes kiekviena 
smulkmena apie. Mėnulį jiems 
atrodė labai svarbi. Kaip ten 
bebūtų^’ .garbijagi jąponąi turės 
ieškoti naujos vietos Rojui, nes 
Amerikos astronautai gerokai 
apardė labai seną ir gana- vaiz
dingą jų svajonę.



baltasiaiš

kur tos neteisybės sura

Auo

PER ANNUM

Passbook Savings 
Ait accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

STENKIMĖS TEISINGU 
ATSAKYMU PASINAUDOTI

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

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000)

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $10,000. OR MORE, 

2 YEAR MATURITY

2. Tarpinė: nei sveikų, nei li
gonių žmonių grupė — jų krau
jospūdis svyruoja šitaip. Sisto
linis: 140—159. Distolinis (ant
rasis) : 90-95.

'3. Tikrai pakeltą kraujospūdį 
turi tie žmonės, kurių kraujo
spūdis yra 160 ar didesnis sisto
linis, ir 95 ar didesnis diastoli- 
nis (antrasis matavimas).'

Nereikią būti kietasprandžiam 
šituose skaičiuose. Yra tarpiniai 
matavimų skaičiai. Pats mata
vimas turi būti atsakančiai pa
cientą parengus atliekamas. Pa-

T

įvairių veiksnių žymią įtaką tu
ri tų žmonių prigimtis. Jie už
darai gyvena ir tik tarpu savęs 
mažoj grupėj veisiasi. Nežiūrint 
čia minėtų išimčių, viso pasaulio 
žmonėms senstant jų spaudimas 
kraujo kyla. Nors įvairiose -vie
tovėse žmonės gyvena, vienok 
nesusekta, kad turėtų žymios 
įtakos „kraujospūdžiui geografi
nė padėtis.

Rasės įtaka kraujospūdžiui '
Rasiniai skirtumai priskiriami 

prigimčiai (genetic). Įvairios 
rasės gyvena skirtingose vieto
vėse. Todėl aplinkos įtakos gali 
sukelt skirtingumus kraujo spau 
dime. Amerikos negrai, pvz., tu
ri aukštesnį kraujospūdį, paly
ginus su čionykščiais baltao
džiais. Aukštesnis kraujospūdis 
esti pas tuos negrus, kurių oda 
turi daugiau pigmento. Nepasi-

23. Uršulė Žemaitienė, SUVALKIEČIŲ VESTUVĖS, 
šymu ir gausybe dainų. 80

24. Adomas J asas, BŪK
■" Norėdami 
raštinę arba u

1914 metų
Midland Sayings aptar

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20,000

mo priežasties jų pakeltam krau 
jospūdžiui, Gi didžioji dauguma, 
90% visų pakelto kraujospūdžio 
atsitikimų lieka medicinai šian
dien nežinomi. Tokie ligoniai su 
nenustatyta priežastim jų krau
jospūdžio pakilimui skaitomi tu
rį nežinomos kilmės pakelto

būti būdingi, pvz. žmonių suvar
tojamas valgomosios druskos 
kiekis. Keletą tų veiksnių čia 
prisiminsim.

Geografinės padėties įtaka 
kraujospūdžiui

Vienas iš didžiųjų veiksnių ga
limų turėti įtakos kraujospūdžiui 
yra geografinė padėtis, žinoma, 
šis veiksnys gali savyje apimti 
daugelį labiau būdingų veiksnių 
įtakojančių kraujo spaudimą. 
Kai atsirado medicinoje kraujo 
spaudimui matuoti aparatas — 
sphygmomanometras, įvairių 
tautų žmonėms buvo daug ma
tuota kraujospūdis. Surasta, 
kad senstant žmogui jo kraujo
spūdis didėja. Taip yra visų tau
tų žmonėms, nors jie gyvena 
skirtingose vietovėse ir kitokio^ 
se aplinkybėse. Nedaug išimčių 
iš šios taisyklės rasta, pvz., da
bartiniai Pukapuka salos (South 
Pacific) gyventojai ir kai kurių 
Afrikos genčių žmonės turi ma
žai pakylantį kraujospūdį jiems 
senstant. Nuodugniau ištyrus ši
tuos žmones susekta, kad šalia

rai tvirtinti, kada žmogus gau
na jau pakeltą kraujospūdį pa- 

.čįoje pradžioje dažnai esti nega- 
lifna.

Gyd. Hamilton su bendradar
biais tvirtina, kad vien kraujo
spūdžio matavimu negalima ryš
kiai skirti normalų kraujospūdį 
nuo pradžioje pradėjusio kilti 
kraujo spaudimo. Vien kraujo
spūdį pamatavus, galima visus 
žmones suskirstyti į sekančias 
tris grupes. 1. Normalų kraujo
spūdį turintieji — tai 138 sisto
linis — “pirmasis” ir 89 diasto- 
linis “antrasis” (138) 89 — taip 
gydytojai pažymi mediciniškuo
se dokumentuose. Dar kiek ma
žesnis gali būti, tas. spaudimo 
pažymėjimas, tik ne didesnis 
kaip čia pažymėta. Tą visi lie
tuviai įsidėmėkit — nereikės 
klausinėti, ir dažnai beverčių at-
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Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams įsigyti.

Taupykite dabar. Santaupos, padėtos prieš 
10 mėnesio dieną, neša nuošimčius nuo mė
nesio pirmos.

Atsakymas. Apie sveikatą rei
kia teirautis gydytojo. Tamstos 
prisiųstoje iš laikraščio ištrau
koje
šytos, yra ne gydytojo pateikia
mos. Tai dar kartą yra įrodoma, 
kaip kenkiama žmogui tada, kai 
siuvėjas ima batus taisyti, o kur
pius griebiasi eilutės siūti. Gir
dėjome dvasiškį per radiją tvir- 

Žm'ogaus kraujo-! tinant, kad mariuaną yra ne
kenksminga. Visu nenusimanė- 
lių tvirtinimų negalima atšauk
ti — jų reikia negirdėti, nema
tyti ir į rankas neimti. Tik 
tada jie arba susitvarkys, arba 
nutils. Jau pusė gydytojų metė 
rūkę. Jau cigarečių rūkymas be
turiu tarpe mažta — iš mados iš
eina.

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

Įsteigta 1923 metais Tel. 421-3070
Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti

ANMYWARY

Vienas garsiausiu Amerikos lakūnę buvo Jimmy Doolittle. Jis pastatė daug aviacijos rekordų, 
tap© geru instruktorium ir karinėje aviacijoje iš J tarnavo generolo laipsnį. . Paveiksle jis mato

mas 1931 m. savo lėtuve, kuriuo jis apskrido iš Kalifornijos į New Jersey.

Šaukiasi gydytojo pagalbos

Klausimas. Gerbiamas Dakta
re, šaukiuosi Jūsų pagalbos! Kai 
perskaičiau “Sandaroje” sveika
tos skyriuje, kad rūkymas tikre
nybėje prailgina gyvenimą, kad 
cigaretės esančios kenksmingos 
tik'tada, kai rūkome mažai, — 
tai išsigandusi, kad jaunimas ne
matytų, norėjau net laikraštį pa
slėpti.

Kas teisingas ? Kas gerai ? Kuo 
šiais laikais galima tikėti? O 
gal būtų geriau tuoj bėgti krihi- 
tuvėn ir nusipirkti cigarečių ir 
jomis imti pradėti ilginti savo 
gyvenimą? Prašau, dar kartą ap
šviesti savo tautiečius tuo rei
kalu.

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

jimą dengia: jie minėtą neži
nomąjį pavadino “Essential”. 
Taip ir pasakoma pacientui, kad 
jis turįs “Essential hyperten
sion”, lietuviškai sakant — “ne
žinomos kilmės” hypertensija. 

•Niekas šiandien, pasaulyje neži
no visų 80% pakelto kraujospū
džio atsitikimų priežasties — tai 
nėra ko drovėtis mums gydyto
jams prisipažinti savam pacien
tui prie savo nežinojimo. Garbin
gi amerikiečiai gydytojai jau 
siūlo nežinomos kilmės dyper- 
tėnsiją (essential) vadinti “Hy
pertension of uknown cause”. 

.
Kada žmogaus pakeltas krau

jospūdis laikomas pakeltu
. Nežinomos kilmės pakelto 

kraujospūdžio priežastis aiškinti 
yra labai sunku, nes sunku nu
statyti normalumą viršijančią 
ribą. Sunku tą pakilimą pradžio
je susekti, nes nėra jokio kito 
tyrimo, tik kraujospūdžio mata
vimas susekimui bet kokio krau
jospūdžio pakilimui. Pastarasis 
kyla labai pamažu — metai pra
eina ir daugiau kol nuo norma
laus kiek pakyla kraujospūdis

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

«« ARCHER AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 8002 

PHONE: 2544478

kartotinas matavimas, gali pa
keisti klasifikaciją, šituos' ma
tavimo duomenis naudojant nu
statymui hyperter.sijoš; retai ka
da prisieina pakeisti klasifikaciją 
įš normalaus į pakeltą kraujo
spūdį, ar atvirkščiai. Keičiama 
tik normalus spaudimas su mi
nėtu tarpinių, kraujospūdžiu.

Aplinkos įtaka ligoms

Labai dabar priimta kaltinti 
aplinką dėl įvairių žmogaus ne-' 
gerovių. Kaltinimai aplinkai yra 
metami dėl žmogų as elgesio pa
kitimų ir psichinių sunegalavi
mų ir prieinama iki to, kad ima
ma aplinka kaitinti dėl daugelio 
tikrai organinių (kūno) ligų. 
Daug yra praktiškai kaltinti dėl 
žmogaus negerovių aplinką, ne
gu žmogaus vien prigimtį — pa
starosios negali pakeisti, o aplin
ka visada galima gerinti.

Norint išsiaiškinti, .kiek reikš
mės turi aplinka kraujospūdžio 
padidėjimui (ar ta aplinka visai 
neturi įtakos), reikia pasižymėti 
keletą aplinkos veiksnių ir tik to
kių, kuriuos galima matuoti. 
Tada reikia kiekvieno tokio veik
snio įtaką į kraujospūdį sekti 
individualiai — pavieniui, žino
ma, galima ir kombinacijoj tuos 
veiksnius stebėti, kiek jie įtako
ja žmogaus kraujospūdžio svy
ravimams. Kai kurie aplinkos 
veiksniai gali būti nebūdingi — 
kitus veiksnius savyje apimą, 
pvz. geografinė žmogaus vieto-

POEZIJOS PAVASARIAI
Amžina tautos' dvasia, 
Laimink mūsų sieki — 

' Vėl gyvenki mumyse, 
Giesmėje skambėki.

Vincas Jonikas

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti sniegą liepia 
lazdynui išskleisti mažuti, deimantu spindintį žiedą, apkaišo* medžių šakas

Kai kurie žmonės turi sveiką pa
veldėjimą. Toks paveldėtas svei
kumas saugo savo šeimininką 
nuo kenksmingos aplinkos po
veikių. Tokie sveiko paveldėji
mo šeimininkai išlieka sveikais 
net ir kenksmingiausiose apisto- 
vose.

Kitaip esti su tais asmenimis, 
kurie gimdami atsineša labai ne
sveiką paveldėjam'ąjį kraitį- To
kie suserga vos tik prisiartinę 
net ir prie mažiausiai kenksmin
gos aplinkos. Gaunasi ir tokių 
paveldėjimo silpnuolių, kurie ap
turi ligą dar net nė neparagavę 
nehigieniškos aplinkos. Tai tik
ri lepūnėliai — iš prigimties la
bai neatsparūs asmenys.

čių. štai jos. 1. Kai kurie pri
gimti trūkumai pakelia kraujos- 
spūdį. 2. Vidaus sekrecijos liau
kų (endocrine) ligos. 3. Kai ku
rios uždegiminės ligos. 4. šlapimo 
takų užsidarymas dėl susiaurėji
mo ir kitų priežasčių. Jei minė
tas kuris trūkumas susekamas 
ankstybam žmogaus amžiuje — 
galima pilnai žmogų pagydyti 
nuo minėtos kurios negerovės — 
kartu, žinoma, su ligos sutvarky
mu nukrinta tos ligos pakeltas 
kraujospūdis iki normos.
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Didelė negerovė, kad šiandie
ninė medicina dar netino dauge
lio pakelto kraujospūdžio atsiti- 
kimų priežasties. Tik 10% to-

tvirtino negrų aukštesnio krau-, 
jospūdžio priežastis jų gyveni
mo papročiai. Taip ir nesusek
ta, kodėl toji rasė turi aukštesnį • 
už baltuosius kraujospūdį.

SociaUnės-kultūrinės įtakos 
kraujospūdžiui

Gyvenimo būdo skirtingumai 
priimta vadinti socialiniais-kul- 
tūrfniais skirtingumais. Jų įta
ka yra ryški įvairiose kitose li
gose — tik ne kraujospūdžiui. 
Sunku žmones suskirstyti pagal 
socialinius-kultūrinius savitu
mus: Socialinės klasės irgi nie
ko apčiuopiamo nesuteikia mum 
rūpimu klausimu. Susilyginus 
daugeliui negrų Amerikoje su 

jų kraujospūdis vis 
paliko aukštesnis. Tas įrodo, kad 
socialinės sąlygos mažai įtakoja 
į kraujospūdį. Taip pat ir eko
nominės sąlygos mažai įtakoja 
į kraujospūdį.
Užsiėmimo įtaka į kraujospūdį

Užsiėmimas žmogaus apibūdi
na keletą kitų veiksnių: žmogaus 
judrumą-aktyvumą, jo jaudini
mąsi — emocinį stovi, jo įtam
pą, jo ekonominę padėtį ir dau
gelį kitų veiksnių. Taip pat uė- 
siėmimas lemia susidūrimą su 
nuodingomis medžiagomis, su 
užkrėtalais ir su kūno sužaloji
mo galimumais. Nuodunūs tyri-' 
mai patvirtino, 'kad nėra faktų, 
kuriais galėtume tvirtinti jog 
užsiėmimas įtakoja kraujospūdį. Į

Išvada 
spūdžio pakėlimui aplinka turi 
įtakos. Ta įtaka pasireiškia bū
dingais žmonių elgesiais, pvz. 
druskos su valgiu vartojimas. 
Nesusekta, kad kraujospūdžiui 
turėtų įtakos socialinės sąlygos, 
užsiėmimas, rasė ai- gyvenamoji 
vieta. Apie maisto, gėrimo ir ta-
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bako įtaką kraujospūdžio pakėli
mui pranešime sekantį kartą.

Pasiskaityti: Monographs on 
Hypertension, Nr. 10 in a series 
from Merck Sharp and Dohme.

Su kiekvienu širdies atakos 
šaukliu pradėkime moksliškai 
tvarkytis. Pakeltas kraujospū
dis yra vienas širdies giltinės 
šauklių. Jį reikia kiekvienam 
kuo greičiausiai savyje nutildyti 
— tam darbui panaudokime se
kančias moksliškas priemones. 
Pirmiausia, susipažinkime su sa
vu priešu galimai nuodugniau.

Darbtinė medicina daugelio 
chroniškų ligų priežastim laiko 
dvejopų jėgų tarpusavio veiklą: 
1. prigimti savumai ir 2. aplinka. 
Prigimti nevykę savumai ska-.

MOKSLIŠKAI TVARKYKIME PAKELTĄ KRAUJOSPŪDI

Pakeltas kraujospūdis priartina širdies ataką 
Mediciniška tiesa

Keletas pakelto kraujospūdžio 
priežasčių

Pakelto kraujospūdžio priežas
tys jau senai yra tiriamos. Iki 
šiandien medicina sužinojo tik

Poezija 

žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda į gamtos vaizdų ir garsų ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais* jausmų ir minčių 
gelmes. '
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Lietuvių Bendruomenė ir 

lietuvių partijos
Kai kurios lietuvių partijos

Bendruomenės suorganizavimo. 
Yra partijų, kurios LB-nės kai
po tokios niekad nėra puolusios, 
bet priešingai kiek begalėdamos

ja,šiandien ir šios partijos aiš-

NAUJIENŲ ofisas atdaras kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vaL vakaro. Šeštadieniais — iki 12 vd

Transporto ir privačių mokyklų 
šelpimo klausimas

Illinojaus valstijos legislatures (seimelio) sesija bai
gėsi. Tiek daug visokių reikalų buvo susikaupę, kad pas
kutines kelias dienas posėdžiuose pasireiškė įtampa, savo 
rūšies nervingumas. Buvo bandoma iki sesijos užsidary
mo išspręsti labai svarbius pasiūlymus, bet nepavyko, 
nors paskutinę dieną buvo posėdžiauta iki vėlumos.

Nepavyko, išspręsti Chicagos transporto klausimo, 
atseit, suteikimo paramos susisiekimo sistemai. Jau 
prieš kelis mėnesius tos sistemos vadovybė pareiškė, jog 
būtinai reikalinga tokia parama, nes operavimas auto
busų Chicagoje neša nuostolius. Buvo užsiminta, jog teks 

” važmos kainas pakelti iki 50 centų ar daugiau, jei nebus 
sulaukta subsidijų iš valstijos iždo. Per kelis mėnesius 
legislatūroje buvo žaidžiama lyg kokiu futbolu: nebuvo 
susitarta, nei dėl subsidijų didumo, nei iš viso dėl jų rei
kalingumo. Chicagos susisiekimo vadovybės reikalauja
ma subsidijos suma buvo apkarpyta: siūloma buvo tik 
apie pusę tiek pinigų, kiek tranzito vadovybės buvo pra
šoma. Kadangi galutinoje formoje pasiūlymas nusitęsė 
iki paskutinės sesijos dienos, tai “nebebuvo laiko” jį 
priimti ar atmesti. Vadinasi, pasiūlymas atidėtas rude
niui, kada seimelis vėl susirinks.

0 ką iki to laiko darys Chicagos transporto vadovy
bė, kurios deficitas, susijęs su autobusų operavimu, 
vis didėja?

Jau pranešama, kad, šaukiamas specialus tos vado
vybės susirinkimas, kuris turės aptarti transporto siste
mos operavimo reikalą bei važmos pakėlimą.

Paliko ore kabantis ir paramos teikimo privačioms 
(vyriausiai parapinėms) . mokykloms klausimas. Guber
natorius Ogilvie stojo už tai, kad toms mokykloms būtų 
paskirta 29 milijonai dolerių. Reikalingumą remti priva
čias mokyklas jis motyvavo tuo, jog tai keliasdešimt kar
tų pigiau atsieis valstijai, negu tos išlaidos, kurios su
sidarytų, jeigu tos mokyklos užsidarytų. Nes tuo atveju 
tūkstančiai ir tūkstančiai mokinių, kurie dabar lanko 
privačias mokyklas, užplūstų viešąsias mokyklas, ku
rios tikrai nepajėgtų visų tų mokinių tinkamai aprūpinti: 

. reikėtų ir daugybės naujų patalpų ir tūkstančių naujų 
mokytojų. Nėra reikalo ir aiškinti, kad visa tai valstijai 
atsieitų ne 29 milijonus dolerių, bet daug kartų daugiau. 
Ir tai atsitiktų dabar, kai iš viso viešųjų mokyklų išlaiky
mas darosi vis sunkesne ir sunkesne našta.

kusi į siauros organizacijos ir 
labai agresyvios grupės glėbį. Ši 
grupė, neapjungdama visų lietu
vių, nustato jos veiklos kryptį 
ir. turi joje lemiamą žodį. Šian
dien LB-nės vadovybė yra fron
tininkų rankose, kuriems pir
moje vietoje rūpi fronto grupės 
interesai, rūpi suburti didžiausią 
skaičių savo šalininkų, kad tik 
jie galėtų LB-nę vairuoti, šian
dien su p. Nainiu priešakyje 
frontininkai LB-nei vadovauja 
ir jai liniją nustato. O jei ku
ris ne frontininkas tarybos su
važiavime kitokią nuomonę pa
reiškiu, tai jie piestu stoja šauk
dami, kad, girdi, partijų žmonės 
kūsinasi į nepartinę LB-nę. Bet 
tikrumoje kažin ar kuri nors ki
ta partija yra taip fanatiškai 
partiška, kaip šiandien fronti
ninkų vadovaujama LB-nė.

Tiesa, šiandien LB-nės tary
bą sudaro ne visi fronto žmonės, 
bet josios sąstate ne frontinin
kai yra mažumoje. Todėl jie nie
ko ten lemiančio ir nevaidina. Tai 
faktai, kurie labai išryškėjd New 
Yorke jos Centro vaidybą ren
kant, ir pereitais —metais ta
rybos suvažiavime Chicagoje.

Tarybos suvažiavime Chicą-

BARAI
goję ypatingai pasireiškė fron
tininkų jžūlumas. Kiekviena ne 
frontininko tarybos nario pa
reikšta mintis sukeldavo salėje 
šūkavimus ir būdavo atmetama. 
Net kultūriniai darbai, nuveik
ti ne fronto žmonių, buvo sutikti 
bo jokio deramo jų vadovui res- 
pekto. Gi tie tarybos nariai, ku
rie buvo'pareiškę Centro valdy
bai nepasitikėjimą dėl jos pa
skelbto konrra veršinio aplinkraš- 
čio tame tarybos suvažiavime 
frontininku tarybos narių kal
bose buvo pašiepiami ir pravar
džiuojami. Tai buvo tęsiama ir 
vėliau net ir po suvažiavimo 
spaudoje. Tarybos nariai ne 
frontininkai- kurie drįso suva
žiavime pareikšti kitokią nuo
monę, negu fronto žmonių, buvo 
iškviečiami už durų ir jiems da
romos pastabos, o po suvažiavi
mo buvo terorizuojami laiškais.

IŠ to viso, kas čia pasakyta,

kia gelbėti. Tam reikia sukaup
ti visas pastangas, kad fronti
ninkų vairuojama LB-nė visai 
nesusmuktu. Ji nuo savo įsistei- 
gimo niekad nebuvo taip susmu
kusi kaip šiandien. Juk kas gir
dėjo, kad ne tik paskiri bendruo- 
menininkai atsisako dalyvauti 
naujuose rinkimuose, bet ir di
džiulė New Yorko apygarda šau- 
Jdą, kad ir ji atsisakanti balsuo
ti? štai kur nuvedė LB-nę siau
ros grupės vadovavimas! Rei
kia gelbėti ir daryti viską, kad 
jos veikėjai imtųsi- tiesioginių 
T R-nei skirtų veiklos barų. Rei
kia, kad ji išsilaisvintų iš vie
nos siauros grupės glėbio. Kol

Privačių mokyklų šelpimo priešai nurodo, jog tai 
būtų nesuderinta su Illinois valstijos konstitucija, ku
rioje aiškiai pasakyta, jog tokioms mokykloms (ypač pa
rapinėms) pašalpa jokiu būdu’negali būti skiriama. Esą, 
tai pažeistų bažnyčios atskyrimo nuo valstybės princi
pą, kurio iki šiol buvo laikomasi. .

Iš kitos pusės nurodomą, kad tas principas šiandien 
visiškai nebėra toks aktualus, koks jis buvo praeityje. 
Gyvenimas tiek pasikeitė, jog tai, kas praeityje buvo lai
koma labai svarbiu dalyku, dabar beveik nebeteko jokios 
reikšmės., ^aii

Chicagos transporto sistemos ir privačių mokyklų, 
šelpimo klausimai, buvo vieni pačių svarbiausių, kuriuos 
seimelis nepajėgė išspręstu Kadangi tiek vienas, tiek 
kitas klausimas yra labai opus, tai jau kalbama apie su
šaukimą seimelio specialaus susirinkimo. Iš tiesų tų 
klausimų išsprendimas negali būti atidėtas iki lapkričio 

, 16 d., kada pagal nustatytą tvarką seimelis turėtų susi- 
. rinkti. Mat, tada, kaip sakoma, šaukštai jau būtų po 
pietų: mokslo metai jau būtų prasidėję, o Chicagos su- 

• sisiekimo sistemos operavimas dėl vis didėjančių nuos
tolių būtų beveik neįmanomas be važmos kainos pakėlimo.

VLADAS CIVINSKAS

KIETUMO IR SVORIO MATAI

Kietumas ir patvarumas yra labai svar
bi brangiųjų akmenų savybė. Brangieji, 
akmenys neapsinešioja, neapsiskaldo, 
neaplūžta neaptrupa, neapsibraižo. Jų 
neveikia, nei laitas, nei oro atmainos. Jie 
nedingsta, kaip visi kiti daiktai mūsų ap
linkoje. Rubinas ar emeraldas, Įsodintas 
į žiedą ar medalioną ir išstatytas brange
nybių krautuvės vitrinoje, yra gal tik ne
seniai iš kasyklų, bet lygiai galimas daik
tas, kad jis jau tūkstančiai metų eina iš 
rankų i rankas, gal tik kiek padailintas ir 
pritaikytas besikeičiantiems skoniams.

Minerologas F. Molis mineralų kietu
mui-matuoti sudarė skalę, labai plačiai var 
tojainą mineralogijoje ir žinomą jo vardu. 
Pagal Mohs skalę minkščiausias mineralas 
yra talkas, kiečiausias — deimantas. Pir
mąjį jis skalėje žymi 1, antrąjį — 10. Visi 
mineralai skalėje išdėstyti taip: talka —1, 
gipsas — 2, kalcitas — 3, fluoras — 4, apa
utas — 5, laukų špatas — 6, kvarcas — 7, 
topazas — 8, rubinas ir sefyras -— 9, dei
mantas — 10.

Lygindami mineralų kietumą, pastebi
me, kad pavyzdžiui, stiklą rėžia ne tik 
deimantas, bet ir rubinas, emeraldas, to
pazas ir net laukų špatas, bet a pati tą jau 
rėžia stiklas. Vadinasi, stiklo vieta ska-

Įėję kažkur tarp apatito ir laukų špato, t 
į Arba vėl — rubinas ir sefyras, dvi korun- 

dumo atmainos, lengviau rėžia visus 
brangiuosius akmenis, bet deimantas rė
žia ir juos, o emeraldas, kuris kietesnis už 
topazą ir minkštesnis už rubiną, yra kaž
kur viduryj tarp rubino ir topazo. F. Mohs 
rado logiška šituo atveju stiklą skalėje žy
mėti 5,5, emeraldą — 8,5 ir tt, tuo būdu 
skalėje rasdamas vietą kiekvieno kietumo 
mineralui.

Kaip matome, Mohs skalė duoda tik 
bendrą mineralų kietumo vaizdą, čia jo
kio matematinio tikslumo nėra ir kol kas 
negali būti. Pavyzdžiui, mums iš pirmo 
žvilgsnio galėtų atrodyti, kad toks laukų 
špatas yra apie 60%, kvarcas — 70%, to
pazas — 80% ir rubinas — 90% deimanto 
kietumo, bet ši samprata labai toli nuo 
tiesos. Deimanto kietumas iš viso neišma
tuojamas, ir spėliojimai, kad skirtumas 
tarp deimanto ir rubino kietumo yra di
desnis, negu tarp talko ir rubino, nėra pa
radoksas. Toki kartais girdimi pasaky
mai, kad deimantas yra šimtą ar du šimtus 
kartų kietesnis už rubiną ar sefyrą, skam
ba ne visai patikimai, bet neturime būdų 
įrodyti, kad jie klaidingi.

Nuo senų laikų visi brangieji akmenys 
matuojami karatais,, perlai — grainais, 
lygiais vieno karato ketvirčiui. Įvairiais 
laikais ir įvairiuose kraštuose buvo ir ki
tokių brangiųjų akmenų matų, bet jie ko- 
inercijoje nesutinkami.

LB-nė bus užgožta vienos grupės 
žmonių, joje visada kils nesusi
pratimų, ginčų, kurie jai kenks 
ir ją silpnins.

Atrodo, jog jau pribrendo lai
kas gerai pagalvoti ir kelti lie
tuvių visuomenėje nuomonę, kad 
jos vyriausia vadovybė JAV bū
tų sudaryta ne balsavimo keliu, 
bet sudaroma tokiu pat nagrin- 
du, kaip sudarytos kitos lietuviš
kų institucijos, sakysim, Altas 
bei Vljkas, kur visos poltinės 
srovės bei visos centrinės orga
nizacijos siunčia savo atstovus. 
Tada ji apimtų visą organizuo
tą lietuvių masę, senosios ir nau
josios kartos lietuvius. Tada bū
tų išvengta pagunda kuriai nors 
grupei paimti LB-nę į savo ran
kas. Tada ją sudarančioms gru
pėms bei organizacijoms liktų tik 
rūpestis parinkti į jos centrinę 
vadovybę kvalifikuotus kultū
rinei veiklai veikti asmenis, ku-

B-nės uždavinius tinkamai atlik
ti.

Artėjantieji Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos rinkimai

smukimo būklėje, reikia, kad šių 
rinkimų metu statomi tarybon 
kandidatai būtų visuomeninin
kai, sielotasi kultūriniais reika
lais, nesvarbu, kurios grupės jie 
bebūtų nagais. Tai reiškia, kad 
tarybą sudarytų ne viena kuri 
nors siaura grupė, bet įvairios 
srovės. Ir tai ne tik tarybą, bet 
apygardas, bei apylinkių Vai
dybas. Džiūgauti, kad vienas ki
tas jaunimo atstovas'bus išrink
tas, nelabai dera: tai LB-nės nuo 
nuosmukio neišgelbės. Būkime 
realūs: jaunimas, kuris šian
dien keliamas į padanges kaip 
viską išmanąs ir suprantąs, yra 
tik šių dienų legenda. Nesakau,: 
kad jaunimo nereiktų įjungti ir 
ruošti veiklai, bet vien juo pa
sitikėti ir senesnio amžiaus vei
kėjams išeiti į “pensiją”, — skai 
tau nusikaltimu.

Rinkimams artėjant turi būti 
per spaudą informuojami rinki
mai, kad žinotų ka rinkti ir ką 
ne. Tai turi būti daroma ne dėl 
lenktyniavimo paimti LB-nę į 
savo rankas, padarant ją kurios 
nors grupės padaliniu, bet ją gel- 
bmt nuo bankroto, kuris padary-

tuviams JAV. Reikia kelti spau
doje, kad tarybon turi būti ren
kami tokie asmenys, kuriems rū
pi apjungti visus lietuvius, o ne 
juos skaldyti. Reikia vengti 
rinkti tuos, kurie angažuojasi 
bendradarbiavimui, kas šiuo me
tu kelia daug nerimo Lietuvos 
laisve besisielo  j autiems veikė
jams, nes tokie nepaiso laisvini
mo veiksnių perspėjimu. Jdfie* 
LB-nės taryboje atsiradę asme- rį nuoširdžiai dėkojame, šali- 
nys lietuvių nejungs, bet juos kas labai gražus mėlynas. Paš- 
skaldys; - . „

Reikia, kad. LB-nės organas rublių. Tai nežmoniškas plėši-

i t

į: 
% ::I 
s

Lakūnas Jimmy Doolittle 1918 metais jau buvo skraidymo instru 
torium JAV aviacijos korpuse. Apačioje, kairėje lakūnas laiko ra 

% koše negyvą erelį, kuris žuvo atsitrenkęs į jo lėktuvą.

fe

“Pasaulio lietuvis” pakeistų sa
vo turinį, daugiau rašytų apie 
L. B-nės idėją ir jos ugdymą, 
spausdinant atitinkamo turinio 
straipsnius. Iki šiol “Pasaulio 
lietuviyje” daug buvo spausdina
ma archyvinės' medžiagos ir la
bai mažai rašoma apie aktualius 
L. B-nės reikalus. Todėl ir “Pa
saulio lietuvio” turinys sausas, 
sustingęs.

Pagaliau reikia atvirai kriti 
klausimą, kodėl L, B-nė per pa-

mas, bet ką. jiems gali pad: 
ryti. Visaip baido.

Mes krutame po truputį, j: 
apsejome savo daržą. Pasis- 
dinome svogūnų, morkų, s 
lotų, bulvių ir, reikalingiausi 
daržovių. Negi važiuosi į P; 
neyėžį ar Šiaulius daržo v: 
pirkti? Arčiau jų nėra. Ūžte 
ka ir taip į miestus važinėti k 
tokio maisto ieškoti. Gyvuli 
tai mes neturime, nėra kur j 
laikyti. Be to su jais daug va 
go. Mudu abu su žmona dirt

Šiemet buvo labai šalta ži 
ma, iškrito daug sniego. Ūžt: 
ir pavasaris atėjo vėlai. Bet p

tuvius ir plačiau apimti jai skir-

kie jos vadovai, kaip, p. Nainys, . -r , f- 7 . . t’ 1 T-

gėlės ir sodai.
Įdedu* Bernardinų bažnyčk 

atviruką. Tai viena seniausi 
bažnyčių, statyta prieš kel 

jtšimtus metų. Dabar kelios s< 
noš bažnyčios atnautihamos..

reiks daug laiko.

SKAITYK IR KITAM PATAI“Gavom voką su šaliku, už ku-

; Šiomis dienomis vienas Nau 
jienų skaitytojas gavo iš šiau
rės Lietuvos įdomų laišką, ku
rio svarbesnes ištraukas čia 
dedame. Gegužės 21 d. rašy
tas ir oro paštu pasiųstas laiš-

te už jį reikėjo sumokėti 20

Karatas iš tikrųjų yra svorio, ne dy- o rubinas — 20.15 kt Šitai ypač svarbu 
džio matas, šitas žodis yra graikiškos kil- į prisiminti,. kai kyla abejonių, į ar tarimas 

brangusis akmuo tikras, d nėra laborato
rinių priemonių patikrinti. Brangiųjų ak
menų kietumas ir lyginamasis svoris to
kiais atvejais yra patikimos akmens tapa
tybės žymės.

ŠLIFAS IR JO PASKIRTIS

Brangieji akmenys gamtoje randami 
dažniausiai apsiblausę, netikslių formų, 
neįdomūs ir nepatrauklūs, tiek skirtingi 
nuo vitrinose matomų, kad kariais net 
specialistui sunku juos ir atpažinti. Ypač 
neįdomūs ir maža kuo nuo aplinkos besis- 
kiria deimantas, bet nė geriau atrodo ru
binai, sefyrai ir topazai, ypač jei jie rau
dami paupių žvyrynuose ar upių skardžių 
griūtyse. Duoti akmeniui reikalingas for
mas, ištaisyti visus akmens spalvos ir pa
vidalo netobulumus-ir išgauti visą akmens 
grožį ir puikumą yra pats svarbiausias 
brangiųjų akmenų šlifuotojų uždavinys, v

Žiliausioje senovėje šis darbas nebuvo 
sunkus. Užteko vienu brangiuoju akme
niu pabrūžydi kito, klek nublzginti ak
mens šonus, išbrūžyti virvelei griovelį 
aplink akmenį, ir uždavinys baigtas. Bet, 
augant žmogaus išmanymui ir turtėjant 
patyrimui, reikalavimai buvo didesni. Ge
rokai prieš mūsų erą brangiųjų akmenų 
šlifavimas jau būvo ne tik amatas, bet ir 
menas, šalia sugebėjimų, patyrimo reika- 
lauj antis ir didelio skonio. Moderniaisiais 

13.55 laikais reikalavimai dar padidėjo. Dabar

mės ir reiškia — keturi, šiuo atveju — ke
turi taip vadinamos Šv. Jono duonos grū
dai. Artimuose Rytuose, kur šių vaisių 
apstu, buvo pastebėta, kad šio vaisiaus 
sėklos yra maždaug to paties svorio. Bet 
vėliau pastebėta, kad svorio svyravimai 
nesvetimi ir šioms sėkloms. Tiesa, jie ne
dideli, tik a — 10% į vieną ar kitą pusę, 
bet brangiųjų akmenų svoryje tai daug. 
1914 m. anglai, siekdami suvienodinti ka
ratų svorį, įsivedė taip vadinamą metrinį 
karatą, lygų vienam penktadaliui gramo 
arba 200 miligramų. Vakarai pasekė ang
lų pavyzdį, ir dabar kitokių brangiesiems 
akmenims matų nėra. Tuo būdu ir pro
blema išspręsta, ir tradicija išlaikyta, nes 
metrinis karatas ir atitinka keturių Šv. Jo- 

j no duonos grūdų svorį. Įvedus metrinį ka
ratą, įvestas ir metrinis grainas, lygus 
vienam ketvirčiui karatų arba vienai dvi- 
dešimtajai gramo.

Vienodo svorio brangieji akmens nėra 
to paties dydžio. Tas priklauso nuo jų ly
ginamojo svorio, kuris įvairiuose akme
nyse gerokai skirtingas. Vieno karato dei
mantas, kurio lyginamasis svoris yra apie 
3.5, yra mažesnis už vieno karato emeral- 
dą, kurio lyginamasis svoris — 2.71, ir di
desnis už rubiną, kurio lyginamasis svo
ris — 4.03. Arba aiškiau: jei kubinis cen
timetras vandens sveria I gramą arba 5 
karatus, tai tokio pat dydžio, 1 kūb. cm, 
deimantas svers 17,5 kt, emeraldas
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DIENRAŠTĮ “NAUJIENAS

brangiųjų akmenų šlifavimas jau ir mo 
las, reikalaujantis iš šlifuotojų ne tik 
manymo, patyrimo ir skonio darbe, b 
ir tikslius šlifuojamų akmenų ir jų ypa 
bių pažinimo, matematiško tikslumo, n 
statant formos proporcijas pagal spalv 
intensyvumą šviesos reflękciją, bfilian 
niuose šlifuose tokio plokštumėlių išdč 
tymo akmens paviršiuje, kad į akmenj p 
kliuvęs šviesos spindulys lengyąi neištrū 
tų, o šokinėdamas nuo plokštumėlės 
plokštumėlę, nuo briaunos ‘į briauną, s 
.teiktų dar daugiau grožio ir g\%ybės.

ŠLIFAVIMAS — AMATAS IR MEN?

Daugeliu atžvilgi: giųjų akme
vertė priklauso nuo jų šlifų. Netikęs šlif 
gali niekais paversti ir geriausią akme 
6 gero šlifuotoji rankose'ir prastesnės k 
kybės akmuo atsiranda aukštesnėje ka 
gorijoje. Nuo gero ar blogo šlifo y p 
daug laimi ar nukenčia visi skaidrieji a 
menys.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite

Jos
Oi

1



DR. ANNA BALIONAS atmesta) fr Generalinis Konsu- toms išlaikyti. Antra, ten bruz

TĖVAS IR SŪNUS

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GERALDAS F. DA1MIDDOVYDAS P. GAIDAS

Tel.: YArds 7-1741

Telefonas: LAfayette 3-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

įpiūčic 31

3854 So. HALSTED STREET

3319 So. LITUANICA AVĖ YArds 7-1138-1139

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

AMBULANCE 
PATARNAVI- 
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮŠIĄ VASARĄ TRYS

E K S K U R SI JOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių 
Direktorių
Associacijos

da totoriai, izraelitai, mongo
lai, baltai ir kiti.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

ir visiems kitiems, kurie yra 
prisidėję prie atidarymo šios 
garbės Lietuvai ir lietuvių tau
tai, Įvedant lietuvių kalbų į 
programų šios didžiulės mokslo 
Įstaigos, kuri yra apėmusi kal
bas daugelio kitų tautų.

9727 So. Western Ave. 
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

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

1446 So. .50th Ave., Cicero, III. Phone: OLympic 2-1003

— Bridgeport© Lietuvių Namu Sa
vininku Draugijos pusmetinis susi
rinkimas įvyks antradieni, birželio 
2 d. 7:30 vai. vak. Chicagos lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai ir narės kviečiami i susirinki
mą, nes per vasarą susirinkimų ne
bus (kitas susirinkimas įvyks spalio 6 
d.), po susirinkimo bus vaišės.

A. Kaulakis, rašt.

Liet Gen. Konsulo dr. Petro 
Daužvąrdžio kalba, pasakyta 
Čikagos Universitete, ten Įve
dant Lietuvių kalbos programą, 
yra simbolinga ir reikšminga.

Pirma, ji suderinta su Ame
rikos sąlygomis: Lietuva tebe
laikoma laisva (rusų okupacija
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Kreipkitės į
WALTER RASK - RASCIAUSKĄ 

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Lai gyvuoja Lietuva ir lietu
vių kalba, tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje.' Lai būna lietuvių 
kalbos Įvedimas Čikagos Uni
versitete inspiracija kitiems 
Universitetams ir visiems lietu
viams, ypatingai lietuviams stu 
deniams ir profesionalams.

LIETUVIŠKOJO DARBO 
PAGRINDAI

Gegužės 28, liepos 14 ir

Kiekviena kelionė tęsis 21_dieną. Vie
tų skaičius ribotas. Registruokitės 
tuojau. -Išrūpiname leidimą ilgesių 
laiką pabūti Lietuvoje. Paruošiame 

dokumentus atsikviesti giminu
- t Amorita

AM-FM RADIJŲ
KAINOS PRASIDEDA NUO 
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$1500
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS METUV1I-

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradienį, birželio 2 d, 8 vai. vak. 
Vengeliauskienės salėje, 4500 So. 
Talman Avė. Nariai prašomi daly
vauti šiame susirinkime, nes bus ap
tarta piknikai ir kiti reikalai. Po su
sirinkimo vaišės.

Antoinette Kalys, rašt.

Telefu PRospect 8*1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas dieną po pietų 1*3; vak. 7-8 
ūktai antradieniais ir penktadieninis 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

Utter doesn’t throw 
itself away; litter 
doesn’t just happen. 
People cause it-—and 
only people can prevent 
it “People" means you. 
Keep America Beautiful

EDVARDAS VEINŠREIDERIS 
36 metų amžiaus 

IR DUKTĖ
LENNA VEINŠREIDERYTE, 

6 metų amžiaus

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKITĖS NAUJIENOSE

MARQUETTE FUNERAL HOME 
I j/ 2533 W. 71st Street
K. Ca Telef.: GRoovehill 6-2345-6

Nuliūdę lieka:

Posūnis ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Jur
gis F. Rudminas. Tel. YA 7-1138.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71* STREET 
Ofiso fdtf.: HEmloek 4-2123 
Rezid. Glbson 8-6195 

priima ligonius pagal susitarimą. Dėl 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123

— Eržvilko Draugiško Klubo pus
metinis susirinkimas įvyks trečiadie
nį, birželio 3 d. 8 vai. vak. Vengeliaus- 
kįenės salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti ir svarbių 
pranešimų išgirsite. Po šio susirin
kimo bus pora mėnesių atostogų. Su
sirinkimui pasibaigus, nariai bus pa
vaišinti iš klubo kasos.

E. McNamee, nut. rast.

— SLA 36-tos Kuopos pusmetinis 
susirinkimas ivyks trečiadienį, birže
lio 3 d. 7:30 v. vak. Liet. Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Nariai, kurie 
dar neužsimokėjot savo duoklę, tai 
būtinai užsimokėkite, nes per vasarą 
susirinkimų nebus, kitas susirinkimas 
įvyks spalio mėn. 7 d.

A. Kaulakis, rašt

JONAS KAVALAUSKAS

Gyv. 4357 So. St. Louis Ave.

Mirė 1970 m. gegužės 31 d., 
2:55 vai. popiet, sulaukęs se
natvės. Gimęs Lietuvoje, Pane
vėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 45 metus.
Paliko nuliūdę: posūnis Pra

nas Jozaitis. jo žmona Florence, 
dvi anūkės. 1 proanūkas ir kiti 
giminės, draugai bei pažįstami.

Kūnas pašarvotas Jurgio Rud- 
mino koplyčioje, 3319 Sa U- 
tuanica Avė.

Trečiadienį, birželio 3 dieną 
8:30 ^al. ryto bus lydimas iš ko^ 
plyčios į §v. Jurgio parapijos 
bažnyčią, o po gedulingų pa
maldų bus laidojamas Uetuvių 
švr Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Jono Kavalausko gi
minės. draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jam pas
kutini patarnavimą ir atsisvei-

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų.
ANTANAS VILIMAS 

823 W. 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

p. Šileikis, o. p.
orthopedas-protezistas

Aparatai - Protezai, Med. Bai> 
dažat Speciali pagalba kolonu 

' (Arch -Supports) ir 11.
VaL: 9—4 ir 6—8. Seštadieiuais 9—1 
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB.

2850 West 63rd St, Chicago, HI. 60629
Telef.: PRospect 64084

venti ir to dėlei tauta surista su 
savo kraštu papročiais, kultū
ra, menu. Jos istorija neatski
riama nuo jos geografinės vie
tos.

Kalba ir jos kultūra yra ant
ras esminis pradas tautai save 
atpažinti, nuo kitų tautų at
skirti bei savo vietą tarpe jų iš
laikyti. Kalbai tarpti ir jai 
kultūrėti.tikfai savo tautos kraš
te tegalima.

Baltų tautos kentėjo pavojus 
iš vakarų — prūsai ir lątviai. 
Jie buvo puolami germanų, o 
lietuvius iš rytų ir pietų spaudė 
slavai. Dabar rusai, komuniz
mu prisidengę, naudoja admi
nistracines ir militarines prie
mones bialtu tautoms sunaikin
ti. Tačiau baltams išlikti, t. y. 
savo kalbą, išlaikyti ir savo 
kraštui laisvę atgauti gelbsti 
šie esminiai reiškiniai.

Pirma, rusų tauta, pati būda
ma alinama komunistinės siste
mos, kurion yra sutraukta daug 
skirtingų tautų, neturi intelek
tualinės jėgos pavergtoms tau-.

Vagies naudą 
policija gaudo

Vagis Erwin Gougis, rody
damas kasininkei šaudyklę, 
buvo gavęs iš South Shore Na
tional banko, 7054 Jeffrey 
Blvd., šimtą banknotų po $20 
ir buvo bebėgąs pasislėpti, bet 
paskui jĮ Įkandin vejasi to 
banko sargas, šaukdamas “lai 
kykit vagi”. Pasitaikęs pro ša
lį važiuojantis patrulis James 
Bonet vagišių Įsi vijo į vieno 
namo kiemą, paskui Į vestibiu 
IĮ, kur jį pralenkė. Gougis me
tė' visą pinigų pluoštą polici
ninkui Į akis, iškėlė rankas ir 
pasidavė.

litter bit

Turėdami didelę savo tautos 
dalį Amerikoje, kur pavienėms 
tautybėms yra galima platus 
savarankiškumas, ir lietuviai 
gali organizuoti kultūrines 
priemones savo identitėtui išlai 
kyti, taip paklėti pastangas 
Lietuvos laisvei ir nepriklauso
mybei atgauti.

PERKRAUSTYMAI

MOVING 
Leidimai -U. Pilna apdraudė

2EMA KAINA
R. Š E R Ė N A S 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-8063

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMĖTRISTAS 

kalba lietuviškai

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

■ ■■ ■ ■ -<
Visos programos iš WOPA,

užuot vertėjo pagauti klausą 
etimologo, kurio veidas būtų 
nukreiptas į lotynų kalbą, o 
ranka rodytų Į sanskritą.

E. Reclius savo Geograįie 
Universalle. tvirtina: “Jei tautos 
vertė visoje žmonijos sudėtyje 
būtų matuojama pagal grožįkal- 
bos, tai Lietuva turėtų turėti 
augštą vietą tarp Europos tau-

Rez. tel. 239-4683 '

DR. K. G. BA1UKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGiNR CHIRURGU- 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 

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

Jei neatsiliepia, skambina 374-8012

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS GČLINYČiA

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

Tragiškai mirė 1970 m. gegužės 31 d., 8 vai. vakaro. Gimęs Lie
tuvoje, Kauno mieste.

Amerikoje išgyveno 22 metus.
Paliko nuliūdę: žmona Aldona, duktė Linda, tėvai Adolfas ir Ma

rija (Tallat-Kelpsaitė) Veinšreideriai, sesuo Regina Albrechtienė, bro
lis Otto Veinšreideris ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Antradienį, 7 vai. vak. kūnai bus pašarvoti Lack - Lackawicz ko
plyčioje. 2424 W. 69 Street. f

Trečiadienį, 8 vai. vak. bus lydimi į Lietuvių Evangelikų - Liu
teronų Tėviškės parapijos bažnyčią,

Ketvirtadienį, birželio 4 dieną 10 vai. ryto bus lydimi iš bažnyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Edvardo Veinšreiderio ir Lenos Veinšreiderytės gimi
nės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jiems paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulūdę lieka:
Tėvai, žmona, duktė, sesuo, brolis, giminės.

Laidotuvių Direktoriai Steponas C. Lack ir Sūnū§. Tel. RE 7-1213.

(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba RMedo valandoje 
gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezmūnės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Hariem Avė. — 586-1220

VICTOR ZURBA
.Gyv. 4003 Prescott Ave^ Lyons, Ill.

Mirė 1970 m. gegužės 30 d., McNear Memorial ligoninėje, sulau
kęs 84 metą amžiaus. Gimęs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 64 metus.
Paliko nuliūdę: dukterys — Jann Strozzi, jos vyras Joseph, Stella 

Scbeive, vyras Walter ir Frances McWirk, jos vyras William, posūniai 
— August Kish, jo žmona Ruth, Edward Kish, žmona Maria, Charles 
Kish, žmona Marie, podukros — Angeline Pacanowski, Estelle Murphy, 
jos vyras Donald ir Frances Sharvin bei kiti giminės, draugai ir pa
žįstami.

Priklausė Lietuvių kareivių draugystei, Kęstučio pašalpos klubui 
ir Upytės draugiškam klubui.

Kūnas pašarvotas Tower Home for Funeral, 4007 Joliet Ave., 
Lyons, Illinois.

Antradienį, birželio 2 dieną 11 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Victor Zurba giminės, draugai ir pažįstami nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Dukterys, podukros, posūniai Ir kiti giminės.

Laidotuvių Direktorius Tower. Tel. 447-7900.

Gasusis filosofas Emanuelis 
Kantas, lietuvių kalbos grama
tikos įžangoje rašo: “ji (Lietu
va) tūri būti išsaugota, nes jos 
kalba laiko raktą, kuris atra
kina paslaptis ne tik filosofijoje, 
bet ir istorijoje.”

šios kalbotyrinės lietuvių kai 
bos savybės daug byloja apie 
amžių ir sandrumą Lietuvos 
Valstybės.

Iškeltieji faktai rodo, kad 
Lietuva yra subrendusi valsty
bė. Ji yra lygaus senumo su 
daugeliu kitų Europos valsty
bių ir turi nuostabią istoriją, 
pripildytą dramatiškų atmai- 
nų. Dabartinė jos būklė yra 

[liūdna. Jos žmonės, vis dėlto, 
lyra pasiryžę išlikti. Šekspyro 
žodžiais sakant (Karalius Hen
rikas VI) : “Nors prievartauto
jas dabar valdytų, dangus yra 
teisus, ir laikas išlygins skriau-

tetų nuomonę, lietuvių kalba 
nusipelno pripažinimo ir yra la
bai vertinka kalbotyroje. Lietu
vių kalba, kaip ir pati Lietuva 
yra labai sena, bet tuo pat rėžtu 
yra labai jauna — modemišką 
kalba.

Prof. Benjaminas Dwight sa
vo knygoje Modern Philology 
lietuvių kalbą Įvertina šitaip: 
“Lieuvių kalba yra labai ver
tinga filologams. Ji yra itin se
na savo formose, senesnė už vi
sas gyvas pasaulio kalbas, ir sa 
vo dvasia ir esme yra labiausiai 
gimininga sanskritui. Tuo pat 
metu ji yra labai panaši Į loty-

AKUV.

IR GtRKtaS LIGOS
KSTTAIKO akinius

2858 W. 63rd STREET
Ofiso PRospect 84229
R*xid. telef.: WAIbrook 5W6

Kasdien nuo 10 iki 12 vai. ryfi>„ 
nuo 7 iki 9 vai. vak. Treč. uždaryta 
Ligonius ppriima tik susitarus.

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS- ■ ■ - - - ■ 

4018 N. Lincoln Avenue

Chicago, III. 60618 Tel. 525-0952

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

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS

VIDAUS EIGŲ SPEC. 
24S4 WEST 71st STREET

VALANDOS: Pirmad. ir penktad. nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrad. ir ketvirtad. 
nuo 9.iki ,11 ir jiuo 4 ikiA8, o šešta- 

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta.

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Kalba buvo pasakyta Čika
gos Universiteto iškilmėse 1970 
m. kovo mėn. 25 d., Įvedant' 
lietuvių kalbą į Universiteto 
programą.

ši kalba yra Įrašyta Į JAV Se
nato “Congressional Record” 
1970 m. balandžio mėn. 30 d., 
psl. stUll.

Kalbu Lietuvos vardu.
Kaip Lietuvos Konsulas, tu

riu garbės ir malonumo daly
vauti lietuvių kalbos inauguraci
joje Čikagos Universitete, būti 
liudininku šio labai reikšmingo 
Įvykio.

Aš sveikinu ir dėkoju Čikagos 
Universitetui, Lietuvių Fondui

2618 W. 71st St. — -Tel.-737.5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. .Uždaryta trėč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

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

Ofise teief.: 776-2880
Nau|M rez. telef.: 448-5545

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

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

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

’ ' uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

ias sava jBtoio — Kalbu Lietu
vos vardu — pasako dalyko es
mę. Vadinasi, Lietuva turi sa
vo tautas kalbą, tai kalbai 
duodama priderama vieta čiko 
gos Universitete ir Lietuvos 
Gen; Konsulas tą Įvykį priskiria 
Lietuvai: pripažinimas liętuvių 
kalbos yra atitinkainas pripaži
nimas Lietuvos atitinkamas at
kirtis dabartiniams jos okupau- 
tains*

Antra, šio lietuvių kalbos pri
pažinimo iškilmėse dalyvavo 
oficialūs Amerikos Įstaigos pa
reigūnai, vienoje pusėje, ir lie
tuvių kalbos atstovai bei lietu
vių visuomenės Įgaliotiniai, ki
toje pusėje. Tų dviejų pusių 
sutarimas duoti lietuvių kalbai 
tinkamą vietą tarptautinio po
būdžio * darbe — kalbotyros 
moksle — buvo manifestacija 
kultūrinio darbo ir aiškaus su
tarimo tą darbą dirbti.

Trečia, kaip ir savaiminis 
lietuvių kalbos ir Lietuvos pri
pažinimo faktas padarė atbalsį 
augščiausiame Amerikos politi
niame forume Kongrese. Ten 
Senate šis lietuvių žygis buvo 
įdokumentuotas, Įrašytas į Con 
gressional Records.

Žemė, kraštas, kur tauta gy
vena, yra gamtinis, niekuo ne- > • v • ' v . i •

" AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2670
Valandos Dagai susitarimą. Jei neat- 

saiepia, saamointi MI 3-0001.

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vaL 
.........Trėč. ir šeštad. uždaryta

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

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

DR. A. MACIŪNAS
C H IRU R G A S
Priima tik susitarus. . J

SR. rtTER BRAUS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezidu 388-2233 
OFISO VALANDOS.

Hrmacl, ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, 
antrad, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštad. tiktai susitarus.
» " — "H- II I I ......

Dr. Ant. Rudoko kahrnptą perėmė 
ODtometristas

DR. EDMUND L CIARA I 
27Ūy W. 5 i st STREET

TeL: GR 6-2400
4ji. pagal susitarimą: Pirm., ketv., 
x—4, 7—9, antrad., penkt 10—4, iri 

šeštad. 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873

RAOINSKA^

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 10—11 
vai. ryto. — šeštadieni ir sek
madieni nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

TeL: HEmlock 4-2413

-i'. '-.4'7-. ; :• 1

. . ..



žeisti. Be to Chicagojė 109 
žmonės suimti / vairavimą 
girtame stovyje.

Skaudžiausiai nukentėjo Ed
vardo Veinšneid.erio šeima.

Edvardas Veinšneideris, 36, 
gyv. 2N211 Amy St., Glendale 
Heights, jo žmona Aldona, 33, 
ir'duktėrys Lin<i;i 10 ir Lena 6 
metų, sekmadienio vakare va
žiuodami dideliu greičiu per 
WiUpw Springs aplenkė kitą 
automobili ir atsitrenkė, į tilto 
d ulpą ties 7900 t . S. Highway 
15. Pats Vejšneideris ir Lena 
užsimušė vietoje, o jo žmona 
ir Linda kritiškoje padėtyje 
nugabentos Į La Grange Com
munity ligoninę.

=
HELP WANTED _ FEMALE 

Darbininkiy Reikta

GENERAL OFFICE
Near North Mfg. of Luxury Furniture 
needs responsible girl for two girl
office. Must type. Lots of variety • «*«• ■ ■■

REAL ESTATE FOR SALE 
Nat «L žemė — Pardavimui

in congenial surrounding, also figure 
work. Some experience preferred.

Call G12-2140

GENERAL OFFICE WORK

>EX INTERNATIONAL 
3501 W! ADDIŠON 

8-4:30 P. M. 
539-2000

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, — Pardavluil

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

FU AL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, prezidentai

iak Road Chicago, HL Virginia 7-7747

1131

Vakaru Vokietijoje, Kesten mieste staigus pot/ynis nesulaikė jaunos porelės nuo vedybų. Jau
nieji paprašė ugniagesiy pagalbos. Ugniagesiai pristatė jaunuosius ir ju svečius Į bažnyčią gu 

minėmis valtimis.

UODAI JAU ČIA
Šiame krašte yra populiarios 

dvi uodų veislės, kadangi jos 
daugiausiai kraujo išgeria, Ae- 
des vexans arba potvynių uodai 
(floodwater mosquitoes) išsipe- 
ri anksčiau. Pradžioje patinė
liai ir pataitės (uodės) maitina
si žolių, augalų sultimis, nekta
ru. Bet štai atėjo laikas pačiuo
tis ir pataitės susirūpina, kur 
gauti užsigerti kraujo, nes be 
kraujo jų kiaušinėliai neapsi
vaisina. Patinėliams kraujas ne
reikalingas, dėlto visą amžių jie 
liekasi vegetarai.

Antroji veislė — Culex pi- 
piens yra mažesni už Aedes ve
xans ir vadinami “naminiais”. 
Jie veisiasi bet kur arčiau namų, 
kur tik yra nors kiek vandens, 
kaip antai latakuose, palašuose, 
po lietaus dėžėje, skardinėje ar 
statinėje. Jie savo alkanais 
siurbliais diena ir naxti neduo- * _

galybėje atsigręžė liūtas. Liūtas 
į juos tik žiūrėjo, bet ką toliau 
darė vyrai nebematė, nes pa-

da ramybės kieme ir veržiasi 
vidun.

Šiemet nuo uodų gintis teks 
kitokiomis priemonėmis. DDT, darę staigų apsisukimą nudū 
kaip nuodijantis gamtą, yra už- mė atgal, 
draustas; jo vieton parduodami 1 
nuo uodų “vaistai” — pesticidai džiotojų jokio liūto nerado, 
kaip malathion, methoxychlor 
arba Abate. ....... ............s

Policija, rangeriai ir 15 me-

JUOZAS (JOE) JURAITES
Nebrangiai ir greitai taiso Volkswage- 
nus, Volvus, Mercedes, Porschus ir 
kitas užs. ir vietinės gamybos maši
nas. Elektroninis tikrinimas, patyrę 

mechanikai, vilkikas.
RICHMOND AUTO SERVICE

2934 West 63rd St.
Tel. GR 6-3134 arba GR 6-3353

Call: Frank Zapolis irart rua

GA 4-8654

. LIŪTAS ILLINOJUJE
UPI praneša iš Roscoe, Ill., 

kad ten vienam farmeriui, 
penkiems jo darbininkams ir 
dviem šunims gel,tonas, astuo
nių pėdų ilgumo (iš akies 
sprendžiant) dideliais karčiais 
ir ilga uodega liūtas Įvarė bai
mės.

Ūkininkas George Kopotas 
su 5 vyrais, kraudami i sunkve 
žimj vejos velėnas, pamatė, 
kad iš kiemo kažkas velka far 
inos šunims parvežtos žalios 
mėsos maišą. Kopotas ėmėsi 
bėgantĮ mėsos maišą vytis; su 
juo skalydami drauge nubėgo 
dti kiemo šunys.. George buvo 
maišą visai bepasivejąs, kai 
staiga atsisukęs kiek kojos 
leidžia leidosi bėgti atgal, šu
nys lodami maišą toliau nusi
rijo. .

Kieme likę penki darbinin
kai šoko i automobili ir ėmė 
maiša vytis. Nuvažiavę laukuo
se pamatė šunis prie tvoros kar
klių, kurie atrodė nepaprastai 
persigandę ir abudu drebėjo 
kaip epušės lapai. Nebetoli te
ko maišą vytis, kai maišą nu
metęs šalin prieš juos visoje

K I U

*
Ginkluoti motoeiklistai
Policija Chicagojė suėmė 

dvi jaunas moteris ir 4 vyrus, 
priklausančius Chicago Out
laws pasivadinusiai motocik- 
listų gaujai. Padarius kratą jų 
bute, 5909 S. Damen Avė., kon 
fiskavo penkis užtaisytus šau
namus ginklus; vieną kulkos
vaidi, 1 karabiną, 1 nutrum- 
pintą šautuvą, du automati
nius pistoletus ir daug kitokių 
keistų “ginklų”, kaip tai dvi 
motociklų grandines, perdirb
tas Į diržus su virvėmis ir plie
no gabalais galuose.

Ir Sandūnuos nebesaugu
Praeitą savaitgali abidvi 

dienas vyko “mūšiai” tarp 
juodųjų ir baltųjų vaikėzų In
dianos valstybiniame kopų 
parke (tarp Tremonto ir Be
verly Shores).' Gaujos besibas
tančių paauglių, beisbolo laz
domis ir peiliais nešini, sekma- 
dienj’sužeidė mažiausiai 12 as
menų.

Banditizmą sudraudė dau
giau kaip 50 Indianos vals. ka
rių ir Porterio apskrities šeri
fo policijos. Niekas nesuimtas, 
tik tyrinėjimas pradėtas.

Muštynės prasidėjo šešta
dienio vakare ir nusitęsė iki 
po pusiaunakčio, kol policija 
uždarė parką. Sužeistieji visi 
yra iš Chicagos srities.

EXPERIENCED FOOD & 
COCKTAIL WAITRESS

• Excellent Working Cond.
• Serving Upper Clientele
• Top Wages
• Meals & Uniformą Furnished.

Call M. PIERCALL 
or Mrs. CALT-AHAN 

for appointment UN 7-8400 
--------------------------- .-------------—j------------------

•> NEED SOME ONE WHO
IS GOOD AT FIGURES • 

to keep inventory records. Typing 
necessary. Good pay. Full time.

5 day week. 
Fine, benefits. 

Melrose Park location.
Ask for BOB MU 14440.

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

TOOL AND DIE

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTU NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Avė. — PR<

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

r Company

Romaną galima Įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE.

Prašome siusti čekį arba Money Orderi tokiu adresu:

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

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

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

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

Tenka laukti didelio 
CTA važmos pakėlimo

Illinojaus seimas praeitą sa
vaitgali išsiskirstė vasaros 
atostogų, nieko nenutares Chi- 
cagos tranzito administracijos 
finansinio bankroto reikalu. 
Jei .gubernatorius nesušauks 
ekstra sesijos ir ta nepriims 
CTA pagalbai reikalingų su
mų, tai liepos mėnesi reikia 
laukti naujo didelio kainos už 
autobusų, tikėtus pakėlimo. 
CTA planuojanti kelti po 10 
jentų už pravažiavimą ir dar 
pakelti už transferius.

Čia finansų menageris Mai- 
aardi pasakė, kad reikia gau
ti nemažiau kaip 41 milijoną

Po $100,000 per vasarą 
ežero žuvelėms rinkti

Illinojaus seiiatas 49 prieš 1 
priėmė $200,000 “będos” fon
dą pašalinti negyvoms žuve
lėms Michigano paplūdimiuo
se, kur jų šią vasarą ir ateinan
čių metų'vasarą laukiama ypa 
tmgai daug. Už žuvelių dvėse
lienos surinkimą ir nuvežimą 
per dvejus metus skiriama po 
$100,000 — $50,000 Chicagos 
miestui ir $50,000 priemies
čiams prie ežero i šiaurę nuo 
Chicagos. '

JOURNEYMEN TO
REPAIR DIES FOR 

k PRIMARY AND 
SECONDARY OPERATIONS

8 A. M. to 4:30 P. M.
Monday to Friday

• BLUE CROSS
• BLUE SHIELD
• PAID PENSION

• PAID HOLIDAYS
• NO LAYOFFS

' 4100 W. VICTORIA

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

MARQUETTE PARKE IŠNUOMOJA
MAS 5 kambarių apšildomas butas. 

Nuoma $130. 
Skambinti tel. RE 7-0012.

HIGH RATES — PAID QUARTERLY

374 žmonės užmušti
Pirmadienio rytą paskelb

tais žiniomis, per Kapų Puo
šimo savaitgali trafiko nelai
mėse Amerikoje žuvo 374 žino 
nės.. Kiek vieškeliuose Įvyko 
nelaimių, galima iš to spręsti, 
kad vien Chicagojė per praeitą 
savaitgali buvo 1,281 nelaimės, 
kuriose 281 žmonės buvo su-

Atidaromos maudyklės
Chicagos parkų distriktas 

praneša, kad nuo šio penkta
dienio, birželio 5 d. iki birželio 
26 dienos bus atidarytos dar 
ne visos paežerės maudyklės. 
Tik nuo birželio 26 d. bus lais
vas visos 15 didžiųjų ir 15 ma
žųjų maudyklių, kurioms šiuo 
metu apmokoma 850 “gelbėto
jų” (maudyklių sargų). Chi
cagos miestas turi 14 mylių 
ežero pakraščių, bet kas iš-to, 
kad didelėj dalyje tie pakraš
čiai apstatyti ir “Privat” atžy
mėti. Be to. žymiausią dali 
žmonių Parkų distriktas nuša
lino savo perdaug griežtomis 
taisyklėmis, versdamas dide
lius ir mažus “plaukyti” sargų 
aprėžtuose mažyčiuose pa
krantės plotuose,- kuomet di
džiuliai paplūdimių plotai yra 
kažkodėl griežtai draudžiami.

Be to Chicagoš miestas turi 
103 maudymosi baseinus, ku
rie atidaromi taip pat nuo bir
želio 26 dienos.

Passbooks

5’/z% 
investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

IM?

$1,000 minimum
1 year certificate 

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

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

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

Vedėjas E. Ž U K A U S K A S

---- . - - - - -------------- " *
MOVING — Apdraustas perkraustymas

Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 
įrankiai. Ilgų metų patyrimai.

AL NAUJOKAITIS < ;
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-920S

L----- . ...t-..--. . ---------- '

Kantą gegužės dieną 
ko mergina Sherry 

gaivinti prie Park

{auna New Yor- 
her nutarė atsi- 
Ave. fontano.
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4 BUTŲ MŪRAS: 3 po 4 ir 1—7 
kamb., 10 metų, ant 50 pėdų sklypo į 
vakaras nuo-Kedzie.

MŪRINIS 2 po 5 su Įrengtu skiepu, 
centr. šildymu, 2 auto garažu. Moder
nus ir švarus. Brighton Parite.

MŪRO BUNGALOW. 6 kamb., įreng
tas skiepas. 60-ta ir Francisco.

1% AUKŠTO. 6 ir 5 kamb., moder
nūs butai, modernios virtuvės ir vo
nios. įrengtas skiepas, prie pat Maria 
Aukšt. mokyklos.

NOTARY PUBLIC, INCOME TAX. 
INSURANCE

2737 W. 43rd STREET
CL 4-2390

SPECIALIAI STATYTA 3 mieg. 10 mt. 
ranch tipo mūro rezidencija. Įreng
tas rūsys su baru, 50 p. sklypas, gar. 
Archer — Moody apyl. Viskas mo
dernu. Savininkas. Tel. 767-1977.

NAUJA VIETA
ŠVARUS 8 KAMB. mūras Marquette 

Parke, $20,000.
PRIE FORD CITY naujas ranch mū- . 

ras. Platus sklypas, garažas. $22.000.
TVARKINGAS APARTMENTINIS 

mūras, arti Jaunimo Centro, apie 
$11,000 pajamų. Savininkas finan
suos Įmokėjusiam $15,000. Kaina 
$45,000.

2 BUTU tvirtas mūras Marquette 
Parke. Nauja gazo šilima, 2 auto ga
ražas, $28,000

APIE 8,000 DOL. PAJAMŲ. 4 butų, 
3 mt. mūras, Marquette Parke. Rim
tas pasiūlymas. $65,000.

4 BUTU MORAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43 300.

PELNINGAS MORO NAMAS, šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonios. 
Naujas šildymas gazn. garažas. Arti 
visko, Marquette Parke. $21,800.

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

DAŽAU NAMUS
..K VIDAUS IR LAUKO
Valau kilimus ir baldus. 

Pilna apdrauda.
I. RUDIS . Tel. CL 4-1050

NOTARY, INCOME TAX SERVICE 
4259 So. MAPLEWOOD AVENUE

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo-

kraštą komunistai. Todėl JAV ■
s- mai, income tax ir įvairūs kitokį blan

kai. Darbe vai.: Kasdien 9—3 ir 5—8.
CALIFORNIA SUPER SERVICE 7 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, ' 

tune-ups ir t. t. -j
Amerikai. Prezidentas Richarj CALIFOrN1A AVE. i
das Nixonas, atsakydamas An. Chicago, ill. tel. vi 7-9327Š 
tanui Rudžiui Į jo pasiųstą tele-' 
gramą, dėkoja ir labai Įverti-*“ 
na pasakytus žodžius. “Jūsų 
rėmimas mūsų politikos tiksliu 
pietryčių Azijoje, labai daug 
reiškia mūsų kovojantiems vy
rams, o taip pat ir man”. Inž. 
Antanas Rudis , aktyviai veik
damas ir Amerikos politikoje, 
Įvairiomis - progomis iškelia 
Lietuvos klausimą ir primena 
jos okupaciją bei vedamas ko
vas dėl laisvės.

— Dr. Vanda Sruogienė išva
žiavo į Phoenix, Arizonoj, da-’ 
lyvauti savo dukraitės Aušrinės 
Bylaitytės universiteto baigimo 
šventėje. Aušrinė Bylaitytė - 
Eigilienė yra Dr. Gedimino By- 
laičio ir Dalios Sruogaitės duk
tė, prieš porą metų ištekėju^ 
už inž. Eigilio. Ji universitetą 
bakalauro laipsniu baigė iš visų 
dalykų eum įaudė ir pereina 
siekti magistro laipsnio specia
liai iš lietuvių ir anglų literatū
ros.

— Malcius Ignas šių metų bir
želio mėn. baigia Chicago Con-, 
servatory College su pagrindine 
vokalinės muzikos — balso spe
cialybe. Jo diplominis dainų 
bei arijų viešas rečitalis, kurio 
programoje yra ir lietuvių kom
pozitorių kūrinių, Įvyks š. m. 
birželio 5 d., penktadienį, 7 vai. 
30 min. vakare, Konservatorijos 
salėje, 410 So. Michigan. Ave. 
7-tame^aukšte. Įėjimas laisvas.

munistai nori pavergti laisvus 
kraštus ir tuo pačiu grasina

— Inž. Antano Rudžio, mū- 
žymiojo visuomenininko, 

buy. Alto pirmininko, Lietuvių 
Forumo radijo vadovo laišką, 
rašytą JAV prezidentui Richar 
dui Nixonui, kaip originalų 
savo turiniu ir pasisakymais, 
atspausdino Chicogos dienraš
tis Sun-Times savo vedamųjų 
.skyriuje, šiame laiške Ąntanas 
Rudis pabrėžia, kad klastin
gas komunistų žygis privedė 
prie Baltijos kraštų okupaci
jos ir todėl imtos apsaugą 
priemonės Kambodijoje. yra 
tikslingos, norint apsaugoti 
laisvę Amerikos. Silpnas rea
gavimas JAV būtų tik paskati
nimas komunistų dominavi- 

krašte. Lietuva ir
piliečiai yra geriausi liudi

ninkai, ką padarė okupavę jų

mm musu

A. & L INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775 
{Currency Exchange Įstaigoj) 
Pigūs automobilię draudimai.

NOME Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap- 
drauda, veikia notariatas.

NORVILĄ
; REAL ESTATE AND BUILDERS 

2658 WEST 59th STREET 
PRospect 8-5454

T.EMONTE, 5 kamb. rezidencija. Gazo 
šilima, garažas. Sodas, ir geras oras. 
Tik $18,500. Skambinti PR 8-2238 

arba rez. 257-5542.

SIUNTINIAI Į 1IETUVĄ
IR KITUS KRAŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 

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

HIGH POINT
Bv transferred owner. Reduced 3,500 
dol. below value. 4 bedrooms. 2% 

bath, split leveled.
Best offp’- over 34000 dol.

T E H A
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms.
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660

SI U N TIN I A
Į LIETUVĄ

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS
2608 West 69th Street

Chicago, Illinois 60629
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas jvairiu pre
kių. Automobiliai, šaldytuvai, 

maistas, pinigai.
Ml

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBES
Pardavimas Ir Taisymu 

2646 WEST 69fh STREET 
Tata REpublic 7*1941

PALOS — ORLAND AREA 
1^ — %acre lots. 
Fully improved. 

Sewers and water. 
$6,500 and up.

Call anytime 349-3460

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR" 
įrengiu naujus ir perstatau senus ri
šu rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus fr senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.

Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

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

■TA: VI7-3447

♦ Tauragės Klubas kviečia 
visus atsilankyti Į rengiamą pa
vasarinę linksmą GEGUŽINĘ 
birželio 7 dieną Onos Bruzgulie- 
nės sode, 8274 So. Kean Ave., * 
prie Lietuvių Tautinių kapinių, 
šokiams gros K. Ramanausko 
orkestras. Pradžia 12:00 vai. po 
pietų. (Pr).

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

nan»U> automobi
lių. gyvybės, svei- 
i katas £r biznio.
Patogios išsimoki 

___ limo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzta Avo. PR 8-2233

A ABALL ROOFING 
Įkurta prieš 50 metų 

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

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

Skambinkit 
LA 1-6047

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS




