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TEISMAS SUSTABDĖ STRAIPSNIU SERIJA
BALTIJOS JŪRA NĖRA SOVIETŲ JŪRA

KOPENHAGA. — .Maskva buvo pakėlusi didelį triukšmą, 
kada gegužės mėnesio pabaigoje įBaltijos jūrą įplaukė keturi 
Amerikos karo laivai, vadovaujami lėktuvnešio “Intrepid”. Nors 
sovietų laivai plaukioja prie Amerikos krantų ir dažnai lankosi 

' Kuboje, Izvestija Amerikos laivų įplaukimą į Baltiją pavadino 
provokacija, įtempimų didinimu. Amerikos valdančių sluoksnių 
žengimas į Baltijos baseiną ir stiprinimas karinių veiksmų nieko 
neturi bendro su šios srities gyventojų interesais, barėsi sovietų 
laikraštis Izvestia.

Amerikos karo laivai regulia
riai apsilanko Juodojoje jūroje, 
o dabar pradėjo lankytis ir Bal
tijoj, norėdami parodyti, kad 
šios jūros yra tarptautinės ir 
negali būti, kaip Maskva nore-1 
tų, uaikomos sovietų “ežerais”. 
Amerikiečiai apsilankė Vakarų 
Vokietijos uoste Kielyje.

Sovietams labai nepatiko fak
tas, „kad iš “Interepid” pakilęs 
helikopteris buvo nusileidęs 
Bornholmo saloje, kuri priklau
so Danijai. Izvestia priminė, kad 
Bomholmas buvo “išvaduotas” 
sovietų kariuomenės ir danai pa
žadėję nelaikyti toje saloje kitų 
karo jėgų, tik savo kareivius.

Danija į šį priekaištą atkirto, 
jog tokių pasižadėjimų Danijos 
vyriausybė niekada nedariusi ir 
negalėjusi daryti, nes jie suvar
žytų Danijos suverenines teises 
Bornholmo saloje. Amerikos he
likopteris nugabenęs į salą daną 
pilotą, kuris padėjo Amerikos 
laivams praplaukti Danijos te
ritorinius vandenis, plaukiant į

Amerikos laivų .vizitas įvyko 
,įIHrięš-mętįnes. kęmųųįstų prgąni- 
, zuojąmas ceremonijas, kuriose 
. ^komunistinių Baltijos valstybių 
". Vadovybėje, dalyvaujant “pažan

gu uju” atstovams iš Norvegi
jos, .Švedijos,' Danijos ir Suomi
jos, Baltijos jūra. paskelbiama 
“Taikos jūra”, komunistinių jė- 

_‘,gų saugomą, šitokias apeigas 
. Maskva organizuoja kasmet. Jų 
nuotaiką šiais metais labai, su
gadino Amerikos karo laivų es
kadrono pasirodymas.

‘Tzvęstijos” protestai ir kal
ybos apie' “provokacijas” sukėlė 

didelį nepasitenkinimą ir; kito
se Baltijos. jūros’ valstybėse: 

.Švedijoje ir Norvegijoje. Spau- 
; da nurodo, kad sovietu kariuo- 

menė išsikėlė į Bornholmo sa- 
.lą tadą, kai vokiečiai jau buvo 
pasidavę toje fronto dalyje bri
tų maršalui Montgointeriui. So- 

. . yietų kareiviai išbuvo danų sa
loje nuo, 1945 gegužės mėn. iki 

. 1946; m./ kdyb. Sovietų pasigy-
(rimai apie Bornholmo “išvadavi- 

mą” nęfiįrj jokio pagrindo. Ame 
. jikos karoJąįyų vizitas padeihon- 
rsfrayo, J^acTBaltijos jūra, yra 
-tarptautiniai vandenys.

Egipto karinės

DIDELIS SMŪGIS VIETNAMO
NEW YORKAS. — Labai retai laikraščiui pavyksta sukelti 

tokią rimtą ir plačios apimties sensaciją, kokią sukėlė New York 
Times, paskelbdamas slaptai sudarytą ir Pentagone slaptai laikytą 
McNamaros raportą apie Amerikos įsijungimą į Vietnamo karą 
ir visas valdžios žmonių galvosenos smulkmenas. Vyriausybės 
prašomas, teismas New Yorke laikinai sustabdė straipsnių se
riją. Išspausdinus tris slaptų dokumentų dalis, dar turi pasirodyti 
dvi, jei teismas neždraus tolimesnio spausdinimo. Laikinas už
draudimas baigsis šeštadienio 1 vai. Vyriausybės ir laikraščio 
advokatai pateiks teismui savo motyvus iki šeštadienio.

‘KAIRAS. — Egipto karinės 
jėgos'buvo užaliarmuotas ir. bū- 

^'' di’paVbjauš padėties ženkle. Nuo 
kovo mėnesio tai pirmas pavo- 

v v. jauftistovio paskelbimas^ Jis at- 
.-ii sięado. po to,: kai Izraelio žibalo 
€tanklaivis buvo užpultas Raudo- 

į. .ncųe jūroje.,. Arabai partizanai 
Libane, pasigyrė., įkąd užpuoli- 

s xrmas bųvajų suplanbotas.
.. - Po to, užpuolimo^ Izraelio gy- 

Vfc nyboį4miništėris Dayanas pasa- 
. . .JA kalbą, kurioje pagrasino, kad

<.%Į.Lzraelio laivai nebus medžibja- 
a - mi. kaip,, antys.. f Jie bus. apsau- 
-;gomi„ Arabai norį karo, todėl 

karo atnaujinimas gali būti grei- 
v tas. /Po tos kalbos 'Egipto ka

riuomenėje buvo paskelbtas pa
vojaus stovis.

IŠ VISO PASAULIO

WASHINGTONAS. — Robert 
Froehlke buvo paskirtas armijos 
sekretoriumi. Jis yra kilęs iš 
Wisconsin©, geras gynybos se
kretoriaus Laird draugas.

WASHINGTONAS. — Vie
nas Kuboje su SDS jaunuolių 
grupe buvęs amerikietis papasa
kojo, kaip Kubos valdžia skati
na teroro grupes Amerikoje. Ku
boje amerikiečiai gavę literatū
ros, kurioje garbinama Juodųjų 
Panterų organizacija.

SAN FRANCISCO. — Teis
mas paleido sovietų laivą, kurį- 
buvo sulaikė JAV agentai, rei
kalaudami iš sovietų valdžios at
lyginimo žvejams, kurių tinklus 
sugadino Atlanto vandenyne so
vietu laivai, fe

VARŠUVA. — Lenkijoje po 
II-jo Pasaulinio karo laukuose 
liko labai daug nesprogusių mi
nų ir artilerijos sviedinių. Per
nai buvo surinkta ir susprogdin
ta 350,000 įvairių- sviedinių. Per- 
18 mėn. nuo sprogimų žuvo 48 
asmenys ir 157 buvo sužeisti, 
daugiausia vaikai. Lenkai vadi
na tas minas “Ruda mirtimi”.

WASHINGTONAS. — Atsto
vų ..Rūmai priėmė pasiūlymą, 
kuris skirtų 2 bilijonus dol. dol. 
viešiesiems darbams organizuo
ti, ypač ten, kur yra daugiau 
bedarbių.

TOKIJO."— Japonų įmonės 
bendrai su .Westinhouse Electric 

’studijuos urano panaudojimo 
atominei energijai klausimus.

WASHINGTONAS. — Daug 
angliakasių pradėjo Virginijoje 
streiką, protestuodami prieš 
unijos vado Boyle išmetimą iš 
unijos pensijų fondo patikėti-. 
nio vietos. Teismas nustatė, kad 
jis tą fondą naudojo bankui fi
nansuoti. ‘ .

WASHINGTONAS. — Inte
gravus pietinėse valstijose mo
kyklas, šimtai juodųjų mokyk
lų vedėjų liko be pareigų. Miš
rioms mokykloms daug kur pa
skirti balti direktoriai.

WASHINGTONAS. — V. Vo
kietijos kancleris Brandtas pa
reiškė, kad jis pritaria JAV pla
nui simboliškai sumažinti Nato 
kariuomenę, kad vėliau būtų ga
lima tartis su Varšuvos pakto 
valstybėmis dėl didesnių suma
žinimų.

Buvęs Illinois gubernatorius Otto Ker- : 
nėr, kuris vadovavo prezidento ko
misijai išfirti 1967-1968 mėty miestu 
riaušes, paraikė, kad ratine padėtis 
Hek tiek pagerėjusi, tačiau reikia su
sirūpinti . dideliu negrų bedarbių 

skaičiumi.

Vietnamietė graibo iš upės dugno valgomas žoles. Jos valtis yra amerikiečiv ! šiukšlyną išmesta 
styrofoam dėžės dalis. Dėžėje buvo aviacijos bomba. *

ATMETA “TIRPYMO KATILO” MITA V-
WASHINGTONAS. — UPI pranešimu, šiomis dienomis JAV- 

bių sostinėje įvykusi Europos kilmės etninių grupių katalikiškų 
organizacijų konferencija pareiškė savo reikalavimus liautis pri
vilegijavus kitas gyventojų grupes baltųjų darbininkų sąskaitom 
Konferencija konstatuoja* “Federalinės valdžios pinigai'’negali 
priklausyti tik vienai kuriai grupei, o lygia dalimi' yra mūsų pi
nigai, kurie turi tarnauti ir mūsų problemų išsprendimui”.

Toliau pabrėžiama, kad “tauty
bių tirpymo katilas, kuriame tu
ri sutirpti įvairios etninės gru
pės”, yra paprasčiausias anglo
saksų išsigalvotas mitas.

Konferencijoje dalyvavo įvai
rių tautinių grupių (suminėtos: 
lenkų, italų, vengrų, slowku, 
pbrtbrikiečių ir kt.)" atstovai. Sa-' 
vo pareiškime tų grupių; atsto
vai reikalauja iš valdžios, kad 
vestų miestų, decentralizacijos 
politiką ir duotų miestams pliu
ralistinį charakterį.

Po ištisos savaitės- diskusijų 
paruoštame komunikate išryš
kinami kovingi baltųjų etninių 
grupių reikalavimai politiniu-so- 
cialiniu ir ekonominiu atžvilgiu.

“Esame traktuojami kaip ko
kios mašinos, kuriomis patys 
dirbame, ir kaip kokie įrankiai, 
kuriais naudojamės”, sakoma 
pareiškime." “Randamės inflia
cijos ir nedarbo nasruose, be ga
limybės pakeisti darbą”. Toliau 
teigiama:

“Politikieriai mus stumia prieš 
kitas tautines grupes. Tačiau 

rasizmas nėra-mūsų išradimas, 
Mes jo neatsivežėme drauge su 
savim.- 'Mes jį čionai radome. 
Tačiau mums nesiderina liberalų 
siūlomas dalyvavimas bendro
je su juodžiais egzistencijoje. 
Reikia turėti galvoje mūsų mei
lę darbui/ savo' gyvenimo būdui 
savo mokykloms ir savo visuo
meninėm institucijoms”, s

“Atvykome čia”, teigia pa
reiškimo autoriai, “ieškodami 
pastogės ir darbo, ko iš mūsų ne
būtų atėmęs nei caras, nei ka
ralius, nei Hitleris, čia radome 
aristokratines jėgas ir • ūkinę 
santvarką, kuri Besiorientuoja 
ir nedraugingai nusiteikusi prieš 
mūsų pagrindinius socialinius 
reikalavimus”.

Didžioji diskusijų dalis visą 
savaitę trukusioje konferencijo
je sukosi tarp dviejų skirtingų 
jėgų — tai yra juodžių ir dir
bančios baltųjų klasės klausimų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

e Sen. Frank Church kaltina 
vyriausybę, kad ji griebėsi prieš 
New York Times cenzūros veiks
mų, sustabdymą straipsnių seri
ją apie Vietnamo karą. Laikraš
čio leidėjas pareiškė nustebimą, 
kad vyriausybė taip energingai 
išėjo prieš skelbiamus dokumen
tus, nes jų paskelbimas galis 
respublikonams, tik padėti, nes 
nurodomos demokratu vyriau
sybės klaidos.

■ ♦ Komunistai priartėjo Kam 
bodijoje prie, sostinės Phnom 
Penho ir raketomis apšaudė 
priemiesčius.

+ Lenkijoje buvo suimti ke
turi aukšti vidaus reikalų mi
nisterijos valdininkai atleistas 
iš pareigų viceministeris gen. 
Matejewski. Ministerijoje ir 
slaptoje policijoje pravedami va
lymai. ' Politbiuro narys, kuris 
prižiūri šią ministeriją, gen. Mo- 
czar šiuo metu yra Suomijoje.

. šeštadienj Saigone jvyks 
karinis paradas, kuriame daly
vaus 10,000 kareivių, šiuo pa
radu prezidentas Thieu norįs pa
rodyti, kad sostinė yra saugi 
nuo komunistų puolimų. Para
dų mieste nebuvo jau nuo 1967 
m.
'■ ♦ Vatikanas įsakė visiems 
kunigams mišias laikyti tik pa
gal naują liturgiją, priimtą Va
tikano Ekumeniniame suvažia
vime.

♦ Paryžiuje iš buvusio Ame
rikos bankininko Morgan Reyn
olds buto vienas vyras išnešė 
brangenybių ir pinigų 700,000 
dol.

BERLYNAS. — Rytų Vokie
tijos komunistų vadas Honecke- 
ris savo kalboje partijos kongre
se pareiškė, kad Vakarų Berly
nas yra miestas su specialiu po
litiniu statusu, ir jis niekada ne
priklausė, nepriklauso ir nepri
klausys Vakarų Vokietijai. Vo
kiečių tautos vieningumas din
go daug metų atgal. Normalūs 
santykiai su Bona bus Įmanomi 
tik tada, kai ji pripažins Rytų 
Vokietiją kaip nepriklausomą, 
suverininę valstybę, pareiškė 
Honeckeris.

Nuo užteršto oro 
zoo žvėrys miršta 
Švino ir kitokių iš užteršto 

oro krintančių metalų dalelyčių 
daugėjimas žvėrynuose laikomų 
gyvulių kraujuje kelia įtarimą, 
kad tokie žmonių negalavimai, 
kaip galvos ir kitokį skausmai, 
nervų refleksų sulėtėjimas, le
targija ir t; t. yra tais metalais 
užterštu oru apsinuodijimo simp
tomai aiškina New Yorko medi
cinos kolegijos toksikologas Dr. 
Dennis Craston ir patologas Dr. 
Ralph Strebel, ’

Aukštas švino kiekis ^^^’^ą^tegoRacijoje.Jis-prieš bal-
tytas Bronx ir Staten Island, 
N. Y., žvėrynuose laikomų tig- 

‘ rų, panterų, liūtų/ beždžionių, 
pelių ir "gyvačių kraujuje. s

švinas ore atsiranda- daugiau
siai iš gazolino dūmų ir indus
trijos degalų.

. Philadelphijos žvėryne plau
čių vėžiu išgaišo Sibiro liūtas 

. “Paša”. Žvėryno direktorius 
Dr. Snyder mano, kad liūtas vė
žį gavo per užterštą orą. Plau
čių vėžys daugėjąs ir zoologijos 
paukščių tarpe.

Šiandien pasirašo 
Okinawos sutartį 
TOKIJO. — šiandien Japoni

ja ir Amerika pasirašo sutartį, 
kuri sugrąžins Okinawos salą, 
Amerikos valdoma jau 26 me
tai, Japonijai. Pasirašymo ce
remonijos Japonijoje bus rodo
mos per 6 televizijos stotis, jas 
matys apie 77 milijonai žmo
nių. . ■ -- - ■ ■

Premjero Šatę.politiniai prie
šai kritikuoja jį už šią sutartį ir 
ypač už didelį jos išgarsinimą. 
Premjeras norįs gauti iš tos su
tarties politinių laimėjimų sa
vo partijai prieš japonų, senato 
rinkimus, kurie įvyks birželio

Kairieji studentai protestuo
ja, kad Okinawoje ir toliau liks 
amerikiečių karinės bazės ir, ga
limas daiktas, Amerikos atomi
niai ginklai, apie kurių išveži
mą sutartyje nėra nieko aiškaus.

Japonijos televizijos žiūrovai 
turės progą pamatyti ir prezi
dentą Nixona, kuris žadėjo da
lyvauti sutarties pasirašymo 
apeigose su valstybės sekreto
riumi Rogers. Amerikoje pasi
rašymas bus rodomas NBC te-

BELGRADAS. —• Jugoslavija 
paskyrė pirmą ambasadorių Al
banijai — Jovan Pacenovic, 38 
m. .

pasmerkė kardinolą
ČIKAGA. — Antradienį Čika

goje įvyko katalikų kunigų su
sirinkimas, kuriame buvo pri
imta rezoliucija, išreiškianti pa
peikimą kardinolui Cody ir pen
kiems vyskupams augziliarams, 
kad jie Amerikos vyskupų suva
žiavime, Detroite, tylėjo ir ne
kėlė kunigams rūpimų klausi
mų. /Rezoliucija buvo priimta 
Prisikėlimo parapijos salėje, 
5082 W. Jackson Blvd.

Rezoliucijoje sakoma, kad 
vyskupų tyla Detroite sukelia 
kunigų tarpe nepasitikėjimą 
vyskupais. Už rezoliuciją bal
savo 144 kunigai, o prieš ją — 
126.

Susirinkusiems ACP nariams 
(Association of Chicago Priests) 
kalbą pasakė ir kardinolo įga
liotas vyskupas. William McMa
nus, vienas iš augziliarinių vys
kupų, pasmerkiamų toje kuni- 

savimą agitavo kunigus, kad jie 
balsuotų prieš rezoliuciją, nes 
ji skaldanti ir įnešanti nevienin
gumą. Jis perskaitė kardinolo 
Cody laišką kunigams, kuriame 
sakoma, jog jis nutaręs nedaly
vauti susirinkime ir tuo parody
ti savo liūdesį dėl vienybės sto
kos.

Vyriausybė svarsto 
narkotikų klausimą

WASHINGTONAS. — Prezi
dentas Nixonas sušaukė į Bal
tuosius Rūmus šešis ambasado
rius ir vyriausybės narius svars
tyti skaudžios narkotikų pro
blemos. Konferencijoje dalyva
vo ambasadorius Pietų Vietna
me Bunker, Prancūzijoje — 
Watson. Meksikoje—McBridge, 
Turkijoje — Handley, Tailan- 
dijoje — Unger ir Liuksembur
go ambasadorius Gould. Neuž
ilgo Liuksemburge turi įvykti 
tarptautinė konferencija narko
tiku klausimais.

Be ambasadorių su prezidentu 
konferavo valstybės sekr. Ro
gers, valstybės prokuroras Mit
chell, iždo sekr. Connally, Svei
katos, švietimo ir šalpos sekr. 
Richardson ir ČIA direktorius 
Helms.

šiomis dienomis prezidentas 
turi paskelbti vyriausybės planą 
kovai-prieš narkotikus.

Pasitraukė meras 
:• ir policijos vadas

MEKSIKA. — Po kairiųjų stu
dentų riaušių praėjusį ketvirta
dienį, atsistatydino iš pareigų 
Meksikos miesto meras ir polici
jos viršininkas. Riaušėse žuvo 
11 asmenų. Vieni kaltino mies
to policiją, o kiti kaltino dešinių
jų studentų organizaciją “Vana
gus”, kurie, policijos leidžiami, 
puolė kairiųjų demonstracijos

Valstybės sekr. Rogers pa
reiškė spaudai, kad dokumentų 
skelbimas pakenks kitų valsty
bių pasitikėjimui Amerika ir 

jos sugebėjimu išlaikyti paslap- 

kad Amerikos piliečiai, konsti
tucijai garantuojant, turi teisę 
sužinoti teisybę apie Amerikos 
įsivėlimą į karą. Jie turi teisę 
būti informuojami ir spaudos 
pareiga juos pilnai informuoti 
apie vyriausybės darbus, ypač 
jei jie apdengti apgaulės šydu.

New York Times tris mėne
sius ruošė šį raportą ir doku
mentų seriją. Darbas buvo vyk
domas labai slaptai, išsinuoma
vus viename New Yorko viešbų- ■ 
tyje kelis kambarius. Net svar-’ 
bus laikraščio redakcijos nariai 
nežinojo apie šį raportą. Didelė 
dauguma Amerikos laikraščių 
pritaria New York Times tvir
tinimui, kad “istorijos negalima 
pažymėti “labai slapta”. Sako
ma, jei tie dokumentai ir vyriau
sybės elgesys būtų buvęs žino
mas anksčiau, tai istorija, gal, 
būtų pasukusi visai kita krpti- 
mTIrAmerikai:nebūtų reikėję 
taip ilgai kankintis su tuo karu.

Neabejotina, kad šio raporto 
pilna įtaka ateičiai bus labai di
delė. Ji gali sumažinti visuo
menės pasitikėjimą ne tik buvu
sia prez. Johnsono administra
cija, bet ir visomis kitomis vy
riausybėmis. Prez. Nixonas nie
kad nekritikavo Johnsono už jo 
politiką Vietname.

Amerikos žvalgybos organi
zacijos susirūpino, kad dokumen
tų paskelbimas iš tokio dar ne
seno laikotarpio gali padėti so
vietams ir kitų valstybių šni
pams iššifruoti Amerikos slaptą 
kodą, kuriuo siunčiami visi svar
besni pranešimai iš ambasadų 
ar kariuomenės štabų.

Sovietų spauda labai džiau
giasi paskelbtu raportu ir sako, 
kad jis patvirtina komunistų po
ziciją, jog Amerikos visuomenė 
buvo apgaudinėjama.

Buvęs prez. Kennedžio spau
dos sekretorius Salinger teigia, 
kad raportą išleido į viešumą 
pati Nixono vyriausybė, norė
dama pakenkti demokratams 
ateinančių metų rinkimuose. Bu
vęs viceprez. Humphrey jau pa
reiškė nieko nežinojęs apie ra
porte minimus dokumentus.

SAIGONAS. — P. Vietname 
buvo pakeistas finansų minis- 
teris ir sukeisti kiti trys. Visi 
ministerial liko svarbiose val
džios pareigose.

dalyvius ir pradėjo j juos šaudy
ti. Kiti kalba, kad “vanagai” yra 
tie patys miesto policininkai, 
apsirengę civiliais drabužiais.

Keli šimtai tūkstančių žmo
nių susirinko j Meksikos Kons
titucijos aikštę pareikšti savo 
pritarimo prezidentui Echever- 
riai ir jo vyriausybei. Preziden
tas savo kalboje pareiškė žinąs, 
jog Meksika turi daug didelių 
sunkumų, tačiau jo vyriausybė 
tvirtai nutarusi žygiuoti pirmyn 
į pažangą.

§*£
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Kinijos darbininkai Pekino geležinkeliu stotyje iš trauk sunkvežimius, kurie juos nugabena į j y įmones.

universitete 1969 metais 
Adriana Veronica Vasiū- 

Bet kadangi jos Vardas 
rašomas “Adrijana”, tai

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Zuzanos Valadkaitės — 
Orlando Lopez vestuvės

Birželio 3 d., tuoj po Registre 
Civil atliktų formalumų, moder
niškoj, skoningai išpuoštoj Nues- 
tra Senora de Fatima bažnyčioj, 
Martinez mieste, tapo palaimin
ti moterystės ryšiai vokalinio 
meno pažibos solistės Zuzanos 
Marijos Valadkaitės, su cukraus 
gamybos įmonės “La Corona” 
pardavimo skyriaus viršininku 
Orlando Lopez.

Nuotaikingų pietų metu, jau
navedės atsakydamas į Pr. Ožins- 
ko žodį pareiškė, kad jam būtų 
didelis malonumas, kad mūsų 
solistė Zuzana, dabar jo žmona, 
ir toliau dainuotų.

Po vestuvių laimingieji jau
navedžiai išvyko į Argentinos 
Šveicariją .— San Carlos de Ba- 
riloche. Sugrįžę apsigyvens sa
vo naujame modemiškame de- 
pertamente, Martinez mieste.

%

vieši Argentinoje
Gvatemaloj e gyvenantis inž. 

Antanas Sakalauskas yra Fordo 
įmonių techniškos inspekcijos 
viršininkas Cuatemaloje ir kito
se keturiose kaimyninėse šalyse. 
Jis yra sūnus Serafino ir Anas
tazijos Sakalauskų gyvenančių 
Mejia.

Pas savo tėvus vieši po ilges
nės pertraukos. Birželio mėn. 
grįžta Guatemalon.

Apiplėštas ir sumuštas 
Pranas Kybartas

Mar del Platos gatvėje Avel
laneda 6097 Pranas Kybartas 
turi rūbų ir senienų pirkimo ir 
pardavimo krautuvę, kurion ge
gužės 15 d. Įsilaužę vyresnio am-

žjaus trys plėšikai, revolveriu 
sužaloję galvą, surišę rankas ir 
kojas, pasigrobė kelioliką tūks
tančių pezų iš kasos ir pasirin
kę vertingesnių daiktų pabėgo.

Įtarusi bėglius policija suareš
tavo, o po kelių valandų kaimy
nai išgelbėjo Kybarto gyvybę, 
kadangi jis buvo ne tik sužalo
tas, virvėmis suraišiotas, bet ir 
čiužiniu prislėgtas.

Daktarė A. Vaslfinaitė
- gavo diplomą

Medicinos fakultetą Buenos 
Aires 
baigė 
naitė. 
buvo
reikėjo ištaisyti vardas į “Adria
na” per Vyriausią Tribunolą. Tai 
užtruko virš metų laiko.

La Prensa (29.5. 71) skelbia 
135 naujų gydytojų pavardas, 
kuriems tapo įteikti universiteto 
baigimo diplomai ir visi jie pri
siekdinti iškilmingame akte me
dicinos fakulteto didžiojoje sa
lėje. Jų tarpe yra Daktarė Ad
riana Veronica Vasiūnas, poka
rinių Žemaitijos ateivių duktė, 
jau pora metų dirbanti gydy
tojos darbą. Jaunai gydytojai 
linkėtina gerų pasekmių jos pro
fesiniame darbe.

— Vytautas Datenis, gimęs 
Argentinoje, grižo iš Venezue- 
los su žmona ir pora ten gimu
sių vaikučių. Dabar Vytautas 
yra dažų gamybos fabriko Mi
lus viršininkas, Buenos Aires 
mieste.

— Pranas Ožinskas grįžęs iš 
JAV atvežė nuo giminių bei pa
žįstamų dovanų: Jz. Grabliaus- 
kų šeimai, kun. Augustinui Stei- 
gvilai, K. Lapinskams, M. Likie 
nei, Stankevičienei, Jonui Po- 
goreckiui, Irenai Artmohaitei.

■ z-

Laiškus: Palmirai Račkauskie
nei, Ant. Kevęžai, Jz. Petraičiui, 
daugybei linkėjimų, nuo pažįs
tamų. t v

Nuo
1914 metų

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

Sąskaitos apdraustos iki 
$20.000

BRAZILIJOS LIETUVIAI
Sparčiai auga Brazilijos sostinė

Prieš 11 metų tyruose įkurta 
federalinė Brazilijos sostinė — 
Brasilia — jau išaugo į moder
niškiausių pastatų 544,000 gy
ventojų miestą, o šio amžiaus 
pabaigoj, 2,000 m., Brasilia tu
rės 2 milijonus gyventoji).

JAV, Prancūzija, Anglija, V. 
Vokietija, Peru, Vatikanas ir Iz
raelis jau perkėlė savo ambasa
das iš buvusios federalinės sos-, 
tinės Rio de Janeiro į Brasilia.

Vienok apie Brasilia yra lūš
nų (favelas), 
30,000 žmonių.

Karinė 
moterims

Brazilijos vyriausybe pateikė 
savo kongresui patvirtinti įsta
tymą; kuriuo einant visos kari
nio amžiaus' Brazilijos moterys 
turės atlikti 12 mėnesių tarny
bą.

Įstatymas numato, kad jos bus 
skiriamos beraščių mokinimui, 
dirbimui sveikatos įstaigose bei 
kitiems visuomeniniams bei val
stybiniams darbams, priversti
nos karinės tarnybos metu.
Iš Brazilijos lietuvių gyvenimo

Aušros choro dalyvė ir scenos 
veikėja ■ Aldona Butrimavičiūtė, 
Tiesėdama JAV, ištekėjo už inž. 
Algimanto Meidūno.

Kęstutis Sipavičius baigė in-

kuriose gyvena

tarnyba . 
Brazilijoje

žjnerijos fakultetą. Jo brolis Al
girdas ten pat studijuoja.

. Vytautas. Antanas Mošįnskis 
pradėjo studijuoti inžineriją. Ma
rytė Aleknavičiūtė įstojo į hu
manitarinių mokslų fakultetą.

šeštadieninėje Villa-Zelina pa
rapijos lietuvių mokykloje yra 
57 mokiniai. Dirba 6 mokytojai. 
Vedėjas kun.iSt. Šileikis.

Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenėje

Inž.Zenonas Bačelis Mūsų Lie 
tuvoje (2. 4. 71) parašė platų 
straipsnį — Mažai krutąm. Au
torius labai teisingai pastebi, kad 
Brazilijos Lietuvių Bendruome
nė užsnūdo.ir tapo paprasta ei
line draugijėle,>nutoldama nuo 
Bendruomenės idealų.

Kad Bendruomenė’ įatsakytų 
savo paskirčiai;; Bačelis pataria 
baigti “šaltąjį karą” su Brazi
lijos Lietuvių Sąjunga ir išrink
ti B-nės Valdybą ir Tarybą, įsi- 
.leidžiant Sąjungos,-veikėjus.

t

BARZDOS PANIEKINIMAS
Moterys mieliau pasirenka 

skustus vyrus

Prancūzų savaitraštis “Lile” 
pravedė ędomią anketą apie barz
das, kurią paskelbė su komen
tarais.- . ; . ...

“Pradžioje buvpžandinės (ba
kenbardai), paskui ilgi plaukai. 
Penkti jau metai kai vyrai sten
giasi pakeisti savo.; galvos iš
vaizdą.

Prasidėjo Kubos partizanuo
se, pasisavinta “hipių’’ (kūtvė
lų), persimetė į Amerikos stu
dentus., Barzda pasidarė viso
kio kovingumo pažymiu: jau-1 
niklių prieš senuosius, “vaizduo
tės” prieš sistemą, idėjų prieš 
tradiciją, aktingumo prieš iner
ciją, “vyriškumo” prieš mote
rų “agresiją” ir t. p.

Kadangi veido apžėlimas yra 
vien tik vyrų privilegija ir ne-,

nyčią padarė biznio ir pasipelny
mo aikštė! j onas Kaseli finas
Medellin, Colombia

lemtis, įdomu kaip moterys rea- 
aguja? Pasirodo, kad 90% mo
terų bevelija bebarzdžius. Mi
nėtas laikraštis apklausė šimtą 
parinktų moterų, kurių 55 buvo 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus ir 45 
buvo virš 31 metų amžiaus.

Klausimai ir atsakymai

— Ar tamstai .patinka barz
doti vyrai? ,

87 iš šimto atsakė “Ne”. Tik
sliau sakant, 90 moterų pasisa
kė prieš barzdas ir ūsus; 84 pa
sisakė prieš ūsus. Paklaustos 
kodėl, atsakė, kad tokie vyrai 
po barzda stengiasi paslėpti sa
vo vyriškumo stoką ir kad barz
dočiai neturi charakterio.

“Tai noras apgauti kitus, mat 
barzda slepia veidą ir sunkiau 
matyti išraiška, negali matyti 
ką barzdočius galvoja, tačiau tik 
silpnabūdžiai tokiomis priemo
nėmis slepia savo jausmus”...

“Barzda nemaloni” — pasakė 
16 moterų”; duria. Moterys mėg
sta švelnumą.

“Barzda neestetiška” — pa
sakė 8 moterys, “sendina žmo
gų, yra baisi”.

. “Barzda yra nehigieniška” 
(37 moterys), “nešvari, kutvė- 
liška”.

Nurkuto be peilio

Praeitą sekmadienį Stefano 
Marchetti, 80 metų amžiaus ita
las, Castęlfranco Veneto mies
telyje sėdėjo ant savo namo prie
angio ir rūkė pypkę.

Jam berūkant užėjo audra ir 
žaibas trenkė į jo pypkę, nusvi
lindamas' visą barzdą. '"žaibas 
Stefanui nepadarė jokios žalos 
tik jo pypkę suskaldė į šipulius.

Vistų apspjaudytas vyras
Mrs. Andrew Rossi,-Redwood 

City, Kalifornijoje, padavė į 
teismą savo vyrą, reikalaudama 
perskyrų, ir kartu atleido jį iš 
darbo savo vadovaujamoje me- 
diciniš reikmenų krautuvėje.

Aukšt. teismo teisėjas- pritei
kė Mrs. Redwood mokėti- saVo 
vyrui po S200 mėnesiui, kad ga
lėtų išmisti kol vyras susiras 
kitą darbą. ■’■■■■

KELNAIČIŲ EPIDEMIJA *

’ Sail Carlos' miesto, Vefieeue- 
loj e, policijos viršininkaš Jose 
Parr sako, kad naujoji “karštų 
kelnaičių” (hotpants) mada 
Venecuelos vyrus “iš proto va
ro”. Nepaprastai padaugėjo 
skaičius pasipiršimų vesti ir ne
leistinų aferų. Kasdien polici
ja gauna dešimtimis pranešimų 
apie dingusias merginas, pareiš
kė Parr. Pasišaukta daugiau po
licijos dingstančių merginų ieš
koti.

. “Atrodo, kad vyrai stačiai ne
gali atsispirti karštų kelnaičių 
patrauklumui”, kalbėjo policijos 
viršininkas. Jis perspėjo savo 
apygardos tėvus, kad neleistų 
savo dukrų laukan taip apsiren
gus, kadangi'tai gali būti' “fa
tališka”. 11 *

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai' teatro pradžiai. Jis 
iškelia mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą publiką nuolatiniais mėgė
jais, kurie drauge su artistais pergy 
vena scenos burtų žavesį Artėjant 
teatro sezonui, jau dabar reikia pa
rinkti veikalus. Naujienose yra gali
ma gauti naujausius teatrui leidi
nius: ‘

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psl. knyga. Joje du vaidini
mai — “Bubulis ir Dundulis”, 3 veiks
mų linksmas nutikimas, taip pat 
“'Svajonių , šalis”, 5 veiksmų vaidini
mas jaunimui ir suaugusiems. Kaina 
4 doL Puikus leidinys kiekvienam 
knygos mėgėjui.

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše- 
iiais,-kaina

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
Sėtuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 doL

LAISVĖS MEDIS, 4 v. istorinė pje
sė. 120 psl., kaina 1.00 doL

Tęgtif Šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgė jų: grupėms ir ^impulsu naujiems 
ryžtoms, kad lietuviškas žodis,* pagar
biai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboje ir

į a u j;i e n o s,
1739 So. HALSTED STREET,

"‘"‘ CHICAGO, ILL. G0608 ,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS
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Passbook Savings 
All accounts com- 
pbunded daily — 

paid quarterly

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimom $5.000)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUĖ 
CHICAGO, ILLINOIS 60632

PHONE: 254-4478

Chicago Savings
ind Loan Aimiatiti

N A liJiENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608A

2 - NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILI___ THURSDAY, JUNE 17, 1971

Suomijos prezidentas, 71 m. amžiaus, 
Urho Kekkonen dažnai matomas Hel

sinkio gatvėse ant savo dviračio.

OlVrDENbS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

INSURED!
UP TO

Chicago Savings and Loan Assn
JČHN PAKEL, Sr. thalrmift ol «»• Bourd Mix PHIL PAKEL, President

6Ž45 So. WESTERN AVE. TEL. GR 6
HOURS. Mott. 11 P. M. to B P. M.. Toes, B to 4. -Thors. 4 PH. 8 to S. Sat. 9 to 12:30

0 % PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES

Ž.YĖAft MATURITY

0 ^4% PER ANNUM

ON CERTIFICATES
OF $1000

ONE YEAR MATURITY

•

ij Yą % PER ANNUM 

ON CERTIFICATES 
OF $1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

0 /4% PER ANNUM

t ON 90 DAY NOTICE 
Pasibark AetounH

. . $100.00 MINIMUM

0 % PER ANNUM

ON ALL PASSBOOK 

ACCOUNTS

LIETUVIAI KOLUMBIJOJE

Sveikinimas autoriui 
“Už laisvą lietuvį”

(Ištrauka iš prof. Jono Kase- 
liūno laiško kun. M. Valadkai, 
veikalo “Už laisvą lietuvį” au
toriui) .

Tikrai laiku savo knygą pa
teikiate visuomenei. Juk esame 
bažnyčios paskelbtosios atsinau
jinimo programos eigoje, o lie
tuvių katalikų balso dar negir
dėt, nors nuo Vatikano Santa- 
rybos devinti metai jau eina. 
Taigi padarėte ..neįkainuojamos 
vertės patarnavimą lietuvių iš
judinimui, kad stotų ginti Tei
singumą bei, geriau tariant: baž
nyčios atsinaujinimo proga išsi
vaduoti iš mums daromų religi
nių skriaudų ir svėtimdvasių 
skriaudėjų, kurie Kristaus Baž-

And k** almost effortless, A3 you do is

xutomxtic saving power.

And dow there’s a boons interest

5 years 10 months (4% the first year). 
That extra 14%, payable as a bonus at

, with a cotnpa-

So think it ever. The Payroll Savings

Take stock m America.

!piWvx?
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Arkivyskupo ekonominiai sumetimai
Sveikintinas jauno lietuvio kunigo pasisakymas

Kunigas Kęstutis Trimakas 
strąipsnyje “žmonių norai, sie
nos ir demonstracijos” Dirvos 
birželio 9 d. nr. pasiaiškindamas, 
kad straipsnyje reiškiami “tik 
mano paties asmeniniai įsitiki
nimai, už kuriuos tik aš esu at
sakingas”, atskleidžia tikrąją 
priežastį, dėlko kardinolo Ko- 
džio administruojama Chicagos 
arkidiocezija taip įžūliai apiplė
šė lietuvių šv. Kazimiero kapi
nes ir taip sukomercino mirusių 
lietuvių laidojimą. Kun. Tri
mako straipsnyje ypatingai at
kreiptinas dėmesys į vyskupo 
Brizgio laikyseną, kur jis sten
giasi pateisinti arkidiocezijos 
“ekonominius” išrokavhnus:
Pergalvojant įvykius, liečiančius 
šv. Kazimiero lietuvių kapines 

Chicagoje
Po tokia antrašte kun. Kęstu

tis Trimakas rašo:
“Gegužės 29 d. įvykusios de

monstracijos Chicagoje ir vysk. 
V. Brizgio bei Chicagos klebo
nų viešas pareiškimas tuo rei
kalu spaudoj (žr. Drauge, V.28) 
naujai atkreipia mūsų dėmesį į 
bent 4 metus besitęsiantį skau
dulį.

Tokių įvykių negalima išleis
ti iš akių, giliau jų nepergalvo
jus. Patirtis yra brangi. Tuo 
labiau, kadangi tokia skaudi. Jie 
moko išminties. Ir laikas jau 
pasimokyti. Valanda jau ir taip 
vėlyva. Demonstracijų nebūtų 
buvę, jei būtų buvę galima su
sikalbėti, kaip dera Bažnyčioj, 
krikščionių bendruomenėj.

Chicaga yra lietuvių sostinė 
Amerikoj. Lietuvių daug. Vi
suomeninis gyvenimas judrus. 
Nuo seniau čia yra visa eilė lie
tuvių parapijų, kitokių įstaigų 
ir kapinės.

Ligšiolinė bažnytinė santvar
ka — monarchinė: kaip popie
žius Bažnyčios galva, taip vys
kupas — vyskupijos, o klebonas
— parapijos. Valdymo dvasia — 
dogmatiška. Administracija — 
centralizuota. To pasėkoje — 
visų katalikų, net ir mažumų, pa
rapijų ir kapinių finansus ir pa
tį likimą tvarko vyskupas, o su 
juo ir po juo — klebonai. Kol 
į žmones ir į jų reikalus atsižvel
giama, ne taip blogai. Bet...

Prieš keletą metų Chicagos 
arkivyskupijos kapinių adminis
tracinė vadovybė nutarė kapinė
se kai ką pakeisti — finansiniais 
sumetimais. Ne dėl to, kad pi
nigų būtų trūkę, bet kad 
giau pinigų sutelktų (ne 
nio” reikalais; juk pinigų 
vyskupijai visada reikia).

Tik viena pamiršo — žmones. 
Nepasistengė sužinot, kaip į 
pakeitimus reaguos žmonės, ku
rie kapinėse yra palaidoję ar dar 
laidos savus. Rodos, čia žmo
nių nusistatymas nebuvo svar
bus.

Bažnytinė santvarka, kurioj 
nėra palikta galimybės tikin
tiesiems savo pageidavimus pa
reikšti, ir bažnytinių (šiaip ge
ros valios) pareigūnų be atodai
ros jfunkcijonavimas, pamirš
tant atsižvelgti į tikinčiuosius
— štai pirmoji siena.

dau- 
“biz- 
arki-

i ATĖJO BIRŽELIS...
Seniau,mus žudė kulkomis, dabar

— daina. Prel. J. Kučingis

Yra ne tas pat, ar lenkti galvas tremtiniams. įnirusiems kankinių 
mirtimi Sibiro taigose ir kovoje už laisve, ar bailiai linkčioti budeliams 
ir paklusti jų agentų agentams bei agitpropo talkininkams, apeinan
tiems konfirmacijos priesaikas ir duotus nažadus. Minint baisiojo 
birželio trėmimus ir protestuojant prieš Sovietų vvkdoma genocidą, 
kviečiame palaikyti prieškomunistine spaudą ir pirkti leidinius, ob- 

! jektyviai rašančius apie komunizmą, o ne jo propagandą:
Liudas Dovydėnas. MES VALDYSIM PASAULI. Atsiminimai ir 

intvmūs duomenvs apie bolševikmetį Lietuvoje dviejuose tomuose. 
Kainuoja po 4 dol. tomas. Juose yra 517 psl.

Vvtautas Volertas, PRAGARO VYRESNYSIS. Premijuotas roma
nas. 273 dsL kaina 5 dol. .Tame aprašoma kaip bolševikai valdo ir 

.^vargina žmones,pavergtoje-Liestuvoje. x
Jurgis Gliaudą, SIMAS. Platus literatūrinas aprašymas apie Simo 

Kudirkos pabėgima ir io išdavimą rusams. Traeediia ivyko bendra- 
darbia”toju ir tiltu statytoi” su sovietais sukeltų mitų miglose apie 
besikeičianti komunizmą. 158 psl., kaipa 3 dol.

Jurgis Gliaudą, AGONIJA. Romanas. 408 nsl.. kaina 5 dol. Ap
rašoma Lietuvos vvriausvbės. kapituliacija prieš bolševikus ir jos na
rių elgesys tragiškose dienose. • J

Stefanija Rokienė. GRĮŽIMAS I LAISVE. Sibiro tremtinės atsi- ■] 
minimai, parašyti ramiu, klasišku stiliumi apie sunkia pavergto lietu- i 
vin dalia. Aprašvmo būdas ir stilius prilygsta eeriausiems garsiosios Į 
rašytojos Pearl Buck kūriniams. 526 psl., kietais viršeliais, kai- j 
nuoja 6 dol.

Juozas Kapačinskas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplei- > 
džiant Lietuva, bėrimą nuo bolševiku ir gyvenimą tremtiniu stovyk- ■ 
lose, Vokietijoje. 273 psl.. kietais drobės viršeliais, kaina 4 dol.

J. Audėnas, PASKUTINIS POSĖDIS. Minučių tikslumu aprašyta I 
paskutinės nepriklausomos Lietuvos dienos ir valandos, kuriose yra ■

. išryškėjęs nesikeičias komunizmo klastingumas pavergiant tautas ir I 
asmenis. 270 psl.. S4.00.

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTU PAVERGTOJ LIETUVOJ. 
Autorė buvo Vilniuje. Trakuose. Druskininkuose. Kaune. Naudakiuose. 
Klainėdoie ir Palaneoie. Vaizdūs aprašymai, ką ii ten matė, kokias 
kalbas girdėto ir ka jai žmonės pasakė. 95 psl., $1.00. Yra taip pat 
išversta i anglų kalba.

K. Bielinis. TERORO IR VERGIJOS IMPERIJA SOVIETU SĄJUN
GĄ. §i knyga įdomi tiek vos paskaitančiam, tiek intelektualui. 309 psl.. 
$1.00. - j

D. Kuraitis. MAGIŠKUOJU KILIMU I VILNIŲ. Kelionės į Lietu- į 
vą Įspūdžiai. Iliustruota foto nuotraukomis. 331 psL $3.00.

D. Kuraitis, KELIONĖ I ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS. Au- ] 
toriaus paStabuma neapgauna inturisto ir agitprono propaganda bei 
užmaskavimai. Abi knygos parašytos lengvu, gražiu stiliumi.

V. Maciūnas, VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE 1944-54 m. 49 
psl.. $1.00. Didžiojo klasiko mintys ir rūnesčiai anie išeivijos kultu- Į 
rini gyvenimą. Skurdi tremtis ji nepalenkė bendradarbiavimui.

Komunizmas yra žiaurus Bet jis ir jo vadai yra ne mažiau,juo- I 
kinri. Pasijuokime visi, skaitydami Krizo Pleperio 77 ANEKDOTUS. I 

. 52 psL $1,00.
šie ir kiti leidiniai yra gaunami

NAUJIENOSE, 1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608
atsilankant darbo valandomis arba užsakant paštų ir pridedant 

čekį ar piniginę perlaidą.

į Bankrotams nėra galo. Patsinimo riaušės, neribotas 
patogiausias

Isinis bankrotas, 
kenčia 
Seniau 
minties 
saugumas buvo normalus da
lykas. Pagarba žmogui buvo 
nesudrumsta ir vertinama, 
bar'visa tai' dingo. Pasveikink 
tuščių pasaulį tuščia ranka! 
Pasaulis pilnas tarptautinės 
įtampos, nepasitikėjimo ir ne 
apykantos. Mes prarandame 
tiesos ir teisės definiciją. Jau-

moralinis ir dva-'tikų vartojimas, api| 
nuo kurio prievartavimai gatvėse 
I žmonija.

šeimos tėvas buvo *Fš-'
fontanas”. Taika ir

l)a

dieninis reiškinys. Masinis, or- 
gąni2ūota.s krimindla* darosi 
nesuvaldomas. Birželio 1 I d. 
Albuquerque,/.N. M., jaunimo 
riaušės pridarė per du milijo
nus dolerių nuostolių!

Jaunimo organizuotos gaujos 
veda prie anarchijos. <) anar
chijų ir praeityje buvo, nieko 
čia naujo, naujoji gentkartė ne 
parodo. Tai lengviausias ke
lias. M. S-

Dvi žymios britu aktorės susitinka viename filme "Mary Queen of Scots". Kairėje Glenda Jack- 
son, laimėjusi 1971 mėty Oskarą, vaidina karalienę Elzbietą l-mąįą, šalia — Venessa Redgrave _

škoty karalienės vaidmenyie.

Chicagoland’s 
Most Complete 
Optical Service

Jei būtų j jų pirmuosiuose raš
tuose išdėstytus prašymus ne
delsiant atsižvelgta, demonstra
cijų nebūtų buvę. Bet pirmąją 
sieną, dar dengė antroji.

Antrosios sienos faktiškų pa
vyzdžių daug. Suminėsiu tik du. 
štai, tuo metu įvyksta Lietuvių 
Kunigų Vienybės Chicagos sky
riaus susirinkimas. Jame kal
bama, kaip Vatikano II Suvažia
vimas sudarė galimybes Bažny
čiai atsinaujinti, kaip atsinauji
nama ir ten, ir ten, ir dar ten... 
Liko penkios minutės einamiems 
reikalams. Pirmas paprašiau bal
so: “Šiuo metu Chicagos tikin
čiųjų lietuvių didžiausias rūpes
tis yra šv. Kazimiero kapinių 
reikalai. Mes, kaip Chicagos lie
tuviai kunigai, turime arkivys
kupą painformuoti raštu, koks 
yra daugelio tikinčųjų noras ka
pinių reikalu”.

“Revoliucija, tai revoliucija”, 
užkerta prel. Černiauskas. “Ka
pinių klausimu tik mes trys te
galini kalbėti“. (Tuos tris su
darė jis pats, kaip vienintelis 
atstovavęs lietuvių parapijų kle
bonus orkivyskupijos visų kapi
nių vadovybėj ir dar du klebonai 
----- patarėjai šv. Kazimiero ka
piniu reikalais). '

.Dypukų kunigų tarpe jaučia
mas pritarimas mano pasiūly
mui. Du-trys iš jų viešai prita
ria, tačiau prel. Černiauskas ir 
kiti panašūs pareiškia, jog nėra 
reikalo apie tai nei pranešti, nei 
kalbėti. Susirinkimas tuoj bai
giamas. Čia pat vysk. Brizgys 
pasikviečia mane ir kitus du-tris, 
užtarusius žmones, ir ima nuo
dugniai aiškinti, kaip tie arki
vyskupijos jau padaryti pakei
timai buvo būtini ekonominiais 
sumetimais.

Ir stebėtina, kad tie, kuriems 
pagal jų bažnytines pareigas tu
rėjo labiausiai rūpėti tikinčiųjų 
tautiečių pageidavimai, daugiau
sia bandė numalšinti “revoliuci
jas” ir užstoti amerikiečių arki
vyskupijos ekonominius sume
timus.

Kas liečia aną viešą Vyskupo 
ir klebonų pareiškimą, tai. nei 
to pareiškimo, nei demonstraci- 

Ijų nebūtų reikėję, jei prieš ko
kius 3 metus su tais pačiais pa
rašais, kuriais dabinasi dabar
tinis pranešimas, arkivyskupui 
būtų buvęs pasiųstas raštas apie 
faktą, kad daug lietuvių katali
kų nepatenkinti ir pageidauja 
pakeitimų šv. Kazimiero kapi
nėse”.

Duomenys apie vyną
sveikiausiu ir higieniškiausiuVynas neabejotinai yra se

niausias gėrimas, žmogui nuo J gėrimu”. 
Kanos Galilėjoj laikų ir pasto
viai susimezgęs su žmonių rei-.'nyboje vynas 
kalais. Žilojoj senovėj vynas vaidmenį — ir šiandien medi- 
buvo vartojamas kaip specia-' 
lūs kulto gėrimas, skirtas die
vam, o ne žmonėms gerti. Jo 
atsiradimas ir vartojimas žmo
nių tarpe buvo laikomas ypa
tinga dangaus malone. Tai liu 
dija daugybė senovėj kursa
vusių legendų, kalbančių apie 
žmonių vartojamą vyną kaipo 
dievų jiems palankumą. Pvz.: 
pagal senovės egiptiečių pada
vimus, žmogus už vyną turėjo 
būti dėkingas Oziriui, o Grai- 
kijon vynas pateko Dionizo 
pagalba, Romoj tam tarpinin
kavo Bachusas, Armėnijoj — 
Noe, Cipro saloj — Saturnas ir

Apie tą svarbų vaidmenį, 
kurį nuo seno žmonių gyveni
me turėjo vynas, liudija tas fak
tas, kad jis ir dabar vartoja
mas įvairių religijų apeigose. 
Ir katalikų apeigose be vyno 
neįmanoma apsieiti. Gilioje se
novėje vyno s reikšmė buvo 
siejama su jo į gydomąja galia. 
To pėdsakus, tarp kito ko, ran 
dame ir Iliados puslapiuose, 
kur, aprašydamas Trojos ap
gulimą, Homeras mini gydyto
jus, teikiančius sužeistiesiems 
ir seneliams vyno, kad grąžin
tų jiems jėgas.

Hipokratas taipgi plačiai mi 
ni vyno gydomąją galią. Ir 
naujausiais laikais neneigia
mas vyno geras veikimas svei
katai, ir jo (po ne daug) reko
menduojama duoti sergan
tiems. Tuo reikalu reikšmin
gas yra Liudviko Pasteuro pa
sisakymas, kuris vyno istori
joje įrašė pažiūrą, kad “vynas 
tikrai gali būti pripažintas

Ne tik senovės Eskulapo tar- 
vaidino svarbų

cinoje minimas vynas, kaip 
neabejotinai turįs gydomosics 
galios. Vynas atskiru “inotera- 
pijos” vardu įvestas gydymo 
praktikon. Ypač aukštinamas 
ir vertinamas vynas tokiuose 
kraštuose kaip Italija, Prancū
zija, kur yra vyno gėrimo tra
dicija. Ten ftradiciniai vynas 
taikomas visokioms fizinėms ir 
psichinėms negalioms gydyti, 
ypač prieš inkstų, kepenų li
gas. Joks maistas tenai be vy
no nevalgomas. Net ir patys 
neturtingiausieji žmonės sve
čių stalui stengiasi parūpinti 
vyno.

Taigi vyną gerti sveika. Tik 
nereikia padidinti normos.

(kp)

BANKROTAS

Kirpėjai bankrutuoja todėl, 
kad “hipiai” vaikšto apžėlę, 
kaip beždžionės.. “Hipės” plau 
kus nešioja iki kulnų. Grožio 
salonai neturi darbo; Geležini 
keliai, bankrotuoja todėl, kad 
automašinos užima jų vietą. 
Mažieji bizniai bankrutuoja 
todėl, kad didžiosios produktų 
korporacijos savo klientus vis 
kuo aprūpina ir geriau patar
nauja.

Chicago Vision. & 
Hearing Center

Whether your needs be conventional eye wear or 
contact lenses, we have what you need — quality, 
dependability and 75 years of experience.

Washington and Franklin Streets 
FR 2-9400

Mon.-Sat. 9-5

Ilgamečio BALED pirmininko, prelato J. B. Končiaus knyga 

-ATSIMINIMAI Iš BALTO VEIKLOS 
•■404 dideli puslapiai, daug nuotraukų.
/Kieti viršeliai $4,00, minkšti — $3.00.

Įdomi knyga kiekvienam lietuviui, ypač tremtiniui. Geriau
sia' dovana^globėjui,* siuntusiam siuntinius į Vokietiją ir ki
tas tremties vietas. Knygą pasiųsime adresatui, jei pasių

site čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

1739 So. Halsted Street, Chicago, Illinois 60608

Raginkite savo apylinkę 1 
augti - taupykite! NSUREU

■„ 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.

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

UNIVEST TAUPYMO 

SĄSKAITOMS

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENČIŲ TAKAIS
100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina $2.00.

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

giau egzempliorių, nemoka pašto persiuntimo išlaidų.
Knygą galima gauti Naujienose arba pasiunčiant 

čekį ar Money orderį tokiu adresu:

1739 S. Halsted St, Chicago, ML 60608
New Yorko akvariume yra keturi balti 
banginiai. Vienas ių, 1,200 svary ir 
12 pėdy ilgumo, iimoko daryti trikus 
pagal trenerio signalą. Gabusis ban

ginis vadinamas "Alex".

Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

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

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

———------
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Kongreso ir prezidento galios
“New York Times” dienraščiui paskelbus “labai 

slaptus” Pentagono archyvų dokumentus, vėl kongrese 
iškyla kongreso ir prezidento teisių ir atsakomybės klau
simai. Dokumentuose aiškiai sakoma, jog buvęs prezi
dentas L. B. Johnsonas, nutaręs pasiųsti didesnes ka
riuomenės jėgas į Pietų Vietnamą, reikalavo, kad šis 
nutarimas būtų taip pristatytas visuomenei ir kongre
sui, jog neatrodytų, kad čia slepiasi didesnis bendros 
politikos pakeitimas.

Amerikoje jau seniai vis iš naujo iškyla klausimas: 
kas vykdo Amerikos užsienio politiką? Konstitucija 
atidavė kongresui teisę “skelbti- karą”, tačiau, laikui 
bėgant, svarbiausia galia spręsti taikos ar karo klau
simus atsidūrė vykdomosios valdžios — prezidento ran
kose. Nors kongresas gali būti laikomas tikslesniu pilie
čių valios reprezentantu, artimiau santykiaujančiu su 
plačia visuomene, kongreso darbo metodai yra labai lėti 
ir kongresas ne visada yra sesijoje. Nors modernioje 
valstybėje kongresą sušaukti būtų nesunku per dieną ar 
dvi, modernios karo technologijos laikais jau ir toks lai
ko tarpas galėtų pasirodyti per ilgas. Atominis karas 
per dieną ar dvi galėtų prasidėti ir pasibaigti.

Nenuostabu tad, kad praktikoje nuo pat Amerikos 
valstybės pradžios prezidentai dominuoja užsienio poli
tikos sritį. Taikos ar karo klausimuose prezidentas turi 
didelę galią ir todėl jis yra Vyriausias Ginkluotų Jėgų 
vadas. Istorijoje yra nemažai pavyzdžių, kada preziden
tas savo vieno atsakomybe įvėlė Ameriką į karą. Prezi
dentas James Polk 1846 metais privedė prie karo su Mek
sika. Prezidentas Wilsonas 1916 m. pasiuntė generolą 
Pershingą kovoti prieš Pancho Vilios gaujas. Naujes
niais laikais prezidentas Trumanas 1950 m. pasiuntė ka
riuomenę į Korėją, ir tik vėliau pristatė kongresui įvy
kusį faktą. Paskutinis šioje srityje, kaip dabar paskelb
ti slapti dokumentai parodo, buvo prezidentas Johnso
nas, padidinęs Vietnamo karo apimtį be debatų Kongrese.

Šiais laikais kongresas turėjo ir dar turi nemažai 
pasiūlymų “atimti lėšas” iš vykdomosios valdžios. Šiuo 
metu senatorių McGovem-Hatfield pasiūlyta rezoliucija 
nebeduotų lėšų Vietname esančiai kariuomenei po tam 
tikros datos. Šitokie bandymai praktiškai neįmanomi 
įgyvendinti. Dar prezidentas Theodore Rooseveltas 1908 
metais buvo susidūręs su panašia padėtimi. Jis pasiuntė,

čiai naikinami, bet kad čia, 
laisvoje šalyje tokius dalykus 
daro tie, kurių pašaukimas 

, . , . ., . .yra juos saugoti ir globoti, to“Kas liečia aną viešą Vyskupo ir klebonų pareiškimą, tai I • i , • .
nei to pareiškimo, nei demonstracijų nebūtų reikėję, jei nesi tikėjome. Lietuvo-
kokius 3 metus su tais pačiais parašais, kuriais dabinasi dabar-1 je jie negali kovoti, bet čia 
tinis pranešimas, arkivyskupui būtų buvęs pasiųstas raštas apie|„- i,„„__ __  . , ,
faktą, kad daug lietuvių katalikų nepatenkinti ir pageidauja Plekas mums neuždraus bran- 
pakeitimų šv. Kazimiero kapinėse”... I ginti ir ginti savo kalbą, kul-

(Iš kun. Kęstučio Trimako str. “žmonių norai, sienos ŲŪrą, papročius ir tradicijas, 
ir demonstracijos”. Pergalvojant įvykius, liečiančius šv. Kas gerbia savo praeitį, tas sa- 
Kazinuero lietuvių kapines Cnicagoje). I ° \ 4*

...... ». ve gerbia. Sveikindamas susi-
bkybinius papročius nuo su-ALT pinnininkas pa.;

omercinnno, o p b ^ linkėjo ištvermės ir ryžto at- 
vertybes saugob tiem^kurie jas kovojant savo ,eises ' 
pazeide, yra lygu ką reika- 
lauti pavesti vilkams avis Bobeliui 
nyti.

Praeito sekmadienio susirin
kime Gage ‘Parko salėje Lie
tuvių šv. Kazimiero kapinių 
sklypų savininkai parodė, kad 
ir nuolankiausių katalikų kan
trybė pagaliau išsisemia.

AUDRINGAS (PROTESTO 
SUSIRINKIMAS

Kaip jau trumpai rašyta, sa
lė prisirinko sausakimša. Su
sirinkimas prasidėjo punktua
liai. Pirmininkaujantis ALB 
Chicagos Apygardos pirm. Jo
nas Jasaitis pirmiausiai pa
kvietė ALT pirmininką Dr. 
Kazį Bobelį tarti žodį.

Su dideliu skausmu prisime
name, kalbėjo Dr. Bobelis, 
kaip Lietuva sukaustyta ir jos 
tautiniai bei religiniai papro-

CHICAGOS LIETUVIŲ ATSAKYMAS
DDT7CTA ^irnA/fTTŲDnnTTT^

Ką dievai nori nubausti, tam 
jie atima protą, sako sena pa
tirtis. Arba sumaišo. Jei vie
no vyskupo, devynių klebonų 
ir trijų “dėl kompanijos” pa
sauliečių pasirašytu ir Chica
gos arkidiocezijos oficioze 
“The New World” ir marijonų 
“Drauge” paskelbtu ‘‘Pareiš
kimu” nebuvo sąmoningai sie
kiama skaudžiai užgauti lietu
vių jausmus, tai kitokios prie
žasties negalima įsivaizduoti. 
Kam buvo reikalinga veidmai
niauti? Juk niekam nėra jokia 
paslaptis, kad už viso to slypi 
“ekonominiai reikalai” ir noras 
labiau įsiteikti kardinolui, bet 
argi itam nėra padoresnių bū
dų, o ne savo žmonių morali
nių vertybių sąskaita. Drėbti į 
akis viešu pareiškimu, 
lietuviai katalikai nėra 
lioti” ginti savo kalbą,
bažnyčias , mokyklas nuo nu
tautinimo, savo kapines nuo iš
niekinimo ir savo tautinius bei

kad 
“įga- 
savo

neatsiklausęs Kongreso, karo laivyną plaukti aplink pa
saulį. Kada kongreso vadai pradėjo triukšmauti, prezi
dentas pareškė: “Jei kongresas neduotų pinigų laivams 
sugrįžti į Ameriką, tie laivai gali sau pasilikti Ramiaja
me vandenyne”. Žinoma, kongresas tuoj patvirtino rei
kalingas lėšas.

Užsienio politikos srityje reikia labai vieningo ir įta
kingų vadų vadovaujamo kongreso, kuris duotų inicia
tyvą užsienio politikos klausimais arba sugebėtų sėk
mingai pasipriešinti vykdomosios valdžios planams. To
kių atvejų praeityje yra buvę. Po I-mojo pasaulinio karo! 
senatas atsisakė ratifikuoti Versalio sutariu, atsisakė 
leisti Amerikai įstoti į Tautų Sūjungą. Vėlesniais metais 
senatas pats griebėsi iniciatyvos, priimdamas 1948 m. 
Vandenbergo rezoliuciją, kuri davė pradžią Šiaurės At
lanto sutarčiai ir Nato organizacijai. Ar, . j

Vietnamo karas istorines Amerikos Kongreso ir pre^ Į 
zidento varžybas * dėl galių labai paryškino. Vietnamo 
karas nusibodo amerikiečiams ir kongreso nariams. 
Paskutiniais laikais senate pasirodė vis daugiau pasiūly
mų apriboti prezidento galias, kad Amerika nebeturėtų 
“daugiau Vietnamu”. Prieš keletą metų senatas priėmė 
Tautinių įsipareigojimų rezoliuciją, kuri sako, kad tik 
tokie Amerikos įsipareigojimai užsienio šalims laikytini 
įsipareigojimais, kuriems pritaria abeji kongreso rūmai 
Tik ateitis parodys, ar toks senato nuomonės pareiški
mas suvaržys prezidento rankas užsienio politikos 
klausimuose.

Paskutinieji NYT laikraščio atidengimai apie Viet
namo karo pradžią ir jo išplėtimą, be abejonės, sukels 
kongrese daug prikaištų ir daug naujų pasiūlymų.

I Pirmininkas padėkojęs Dr.
i ir pats susirinkimą 

I pasveikinęs ALB Chicagos 
Į Apygardos (Vidurinių Vakarų) 
valdybos vardu, sekantį kal
bėti pakvietė LB Komiteto Pa
sauliečių Teisėms šv. Kazimie- 

Iro kapinėse ginti pirmininką 
Algį Regį.

Mes visi žinome šio susirin
kimo tikslą, pradėjo Regis. Mes 
jau kelinti 
Bet šiame 
turėsime 
mums mestą iššaukimą. 
Regis perskaito iš 
vyskupo 
pareiškimą ir sako: 
reikalavimas neklausvti šven
tojo Tėvo, o klausyti Brizgio!”

Kalbėtojas priminė Antrojo 
Vatikano ekumeninio susirin
kimo nuostatus, suteikiant pa
sauliečiams katalikams pla
čias teises bažnyčios adminis
tracijoje ir suteikiant tautoms 
teises vartoti savo gimtąją kal
bą. Tuo tikslu buvo išimta iš 
liturgijos lotynų kalba, kad 
tautos 
melstis 
rą dar 
to, ką

metai renkamės, 
susirinkime mes 

duoti atsakymą į 
Al.

“Draugo” 
Brizgio surežisuotą 

“Čia vra

galėtų savoje kalboje 
ir savo kalbą ir kultū- 
labiau mylėti. Tai dėl 
pats šventasis Tėvas 

Imums suteikė, mes kelinti me
tai esame priversti kovoti. Mū
sų jkatalikiškoji hierarchija 
Chicagoj su jos klebonais, at
rodo, ne tik nepaiso Vatikano 
susirinkimo ir vyskupų sinodų 
nutarimų bei popiežiaus po
tvarkių, bet dar giliau grįžta į 
viduramžius. Kas gi yra mūsų 
autoritetas — šventasis Tėvas 
ar vyskupas Brizgys su jo pa
rinktais devyniais klebonais? 
(Didelis pritarimas).

Pareiškimą pasirašiusieji 
mums meta kaltinimą, 
mes “neturim Įgaliojimų”
ti savo kapines nuo uzurpaci- 
jos ir išniekinimo. O kokius ir 
iš ko įgaliojimus jie turi ir pa
galiau kas jie patys tokie yra? 

Kur jie buvo per šiuos kele
tą metų mums bekovojant 
prieš lietuviškų bažnyčių, pa
rapijų nutautinimą ir mūsų 
kapinių nužmoginimą? Tiesa, 
per visą tą laiką teko du tokius 
klebonas sutikti prie bendro 
stalo su arkidiocezijos monsin 
jorais airiais, kur vienas, pa-

kad 
gin-

HENRIKAS TOMAS - TAMAŠAUSKAS

LIETUVIŠKASIS PAMARYS

D-oji dalis
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Dideli, vasaros metu Kuršių marėse kursuoją turistų 
garlaiviai vis tik į Pilkopos garlaivių prieplauką nega
lėdavo įplaukti dėl jos seklumo, tad jais atplaukiantys 
vasarotojai turėdavo persikelti iš garlaivio į mažesnius 
vietinius laivelius. Pilkopoje turistus iš tų garlaivių 
perimdavo senas vietos žvejys Erdmonas Gulbis ir per
veždavo juos savo laiveliu į Pilkopą. Tai irgi buvo sa
votiška turistų atrakcija. Liuksusinis turistinis garlai
vis, artėdamas prie Pilkopos, ant stiebo iškabindavo 
raudoną vėliavikę, kuri tarnavo ženklu, kad ant bor
to yra keleivių, norinčių išlipti Pilkopoje. Tada senis 
Gulbis pakeldavo savo laivelio tamsiai geltonos spal
vos bures ir plaukdavo į marias pasitikti atplaukian
čio garlaivio, kuriam mariose stabtelėjus, iš jo Į Gul
bio burlaivi persėsdavo čia išlipti norintys keleiviai 
ir po šios ceremonijos abu laivai atsiskirdavo ir kiek
vienas plaukdavo savo keliu, šį Gulbio turistų į krantą 
pervežimo “taxi” galima matyti tekstą pailiustruojan
čioje fotografijoje.

Tarp vakaruose atsidūrusių Pilkopos gyventojų 
teko spaudoje dar užtikti ir Purvinų (vokiškai rašoma 
Purwin) šeimos pavardę. Iš Rasytės gyventojų atsidū
rusių vakaruose, be Lataičių šeimos, minimos dar ir 
Vilkų, Užkuraičių. Kaulbarų, Degimų, Piečių, Grąž- 
taiėių, Muškak-ių, Vaičkaičių ir kitų nerijiečių lietuv
ninkų pavardės, taip pat ir jaunimo nakvynės namų 
Rasytėje administratoriaus Stonio (vok. rašoma Šlau
nies) šeimos pavardė.

SU ŠIENO ROGĖMIS JPER KURŠIŲ MARIŲ LEDĄ

Kuršių Neringos gyventojai niekada negalėdavo 
pakankamai prisišienauti savo šieno, kad jo užtektų 
visai žiemai. Dalį šieno vis tekdavo atsigabenti per 
marias iš pievomis turtingų rytinių pamario apylinkių. 
Vasarą šienas iš ten būdavo gabenamas valtimis, gi 
žiemos metu per užšalusių marių ledą iš Neringos Į 
Pakalnės apskrities pamario kaimus išsileisdavo šieną 
gabenti arklių traukiamos rogių vilkstinės. Skaitlingi 
Rasytės bažnytkaimio gyventojai neturėjo užtektinai 
valčių, kad galėtų pakankamai šieno parsigabenti va
saros metu, tad tekdavo organizuoti rogių vilkstines

&

Fotografai pagauna prezidentą Nixoną įvairiose nuotaikose, ir po
zose. Čia jis rimtai atsako į klausimą spaudos konferencijoje.

klaustas ar skaito savo katali
kiškąjį organą “Draugą”, iš
didžiai atsakė, pats jo neskai
tąs, o atiduodąs sargui peržiū
rėti ir, jei ras ką vertesnio, 
jam pasakyti, o antrasis nosį 
suraukęs pasisakė, kad jam 
gėda esanti būti lietuviu! Tai 
tokius talkininkus vvsk. Briz- 
gys susikvietė siekdamas iš pa
sauliečių atimti jų teises ir jas 
besąlyginiai perduoti kardino
lui! Tokiu pareiškimu yra įžei- 

lietuviai ir tie 
apsčiai yra, 
bebalsiais ir

Įkvėpuotos į plaučius asbes
to dulkės tenai pasilieka visą 
laiką ir gali sukelti vėžį ar ki
tas pavojingas plaučių ligas. As
besto gamyklų darbininkai daž
nai gauna plaučių vėžį ir kito
kias kvėpavimo takų ligas.

į susirinkimą

labai rimtos
bažnyčią apleistų,

džiami tikintieji 
kunigai, kurių 
bet jie laikomi 
beteisiais.

Kreipdamasis
kalbėtojas pastebėjo, dabar, 
kada jūs norite gelbėti savo 
šventą amžino atilsio vietą, jie 
us kaltina esant kiršintojais. 
?agaliau, kur gali Bažnyčią 
nuvesti tokie, kurie patys iš 
, osbėga! Retai pasitaiko, kad 
pasaulietis be 
priežasties
bet kunigų jau 25 tūkstančiai 
metė bažnyčią, kada pasaulie
čiai bando ją gelbėti.

Susirinkimui smarkiai plo- 
; ant Al. Regis baigė pareikšda
mas, kad Birželio Keturiolik
toji mus įpareigoja kovoti 
ginti savo brangų tautini 
dvasinį paveldėjimą.

(Bus daugiau)

DIRBTINA GERKLĖ
Šiomis dienomis grupė dakta

rų, Dr. William Neville vado
vaujant, išgelbėjo moters gyvy
bę, išim darni vėžio sugadintą 
kvėpuojamąją gerklę (trachea) 
ir jos vietoje įdėdami dirbtinę 
6 colių ilgumo gerklę, padarytą 
iš silastikos gumos.

Operacija sėkmingai padary
ta Chicagos priemiestyje Oak 
Park ligoninėje. Dirbtina gerklė 
išvystyta Hines Veteranų ligo
ninėje. Silastikos guma, iš ku
rios tokios gerklės gaminamos, 
yra inertiška medžiaga, kurios 
kūnas neatmeta ar labai nežy
miai. Bandymai su šunimis da
vė geriausius rezultatus; kūnas 
silastikos gerklę puikiai toleruo
ja ir ji nuturališkai įauga į vie
tą. Dirbtinos gerklės neužilgo 
bus gaunamos komerciškai, pa
sakė Dr. Neville.

ir
ir

PERSPĖJIMAS NEPIRKTI 
ASBESTINIŲ APSIAUSTŲ
Dr. Irving Selikoff The Na

tions Health žurnale perspėja 
moteris nepirkti iš Italijos im
portuotų apsiaustų (paltų), pa
gamintų iš vilnų sumaišytų su 
asbesto miltais. Tokių apsiaus
tų nuo metų pradžios JAV-bėse 
parduota apie 200,000.

Tyrimai parodę, kad tokį ap
siaustą padulkinus ar pašepečia- 
vus, asbesto dulkių ore atsira
do 10,000 kartų daugiau kaip 
normaliai yra.

100 MILIJONŲ ŽIURKIŲ .
JAV sveikatos tarnyba apskai

čiuoją,-kad šiame krašte,- ypač 
miestuose, yra 100 milijonų 
žiurkių. Kiekviena žiurkė per 
metus sunaikina maisto ir me
džiagų mažiausiai už 10 doK Ga
limas nuostolis apie 1,000 mi
lijonų dolerių per metus.

Žiurkių naikintojai, kurie yra 
tos sirties specialistai, sako, 
žiurkių niekad, neišnaikinsi, kol 
bus joms prieinamos maisto at
matos. Kovot su žiurkėmis 
sunku, jeigu patys gyventojai 
nesistengia palaikyti tvarkos ir 
nesaugo savo sveikatos, sako 
žiurkiulogai. M. š.

žiemos metu. Jei žiemos būdavo kietos ir ilgai trunką 
speigai marių paviršių sukaustydavo storu ledo sluogs- 
niu, šias šieno vežimo ekspedicijas lengva būdavo pra
vesti. Nors ir gana reti būdavo tokie atvejai, bet pasi
taikydavo ir gana švelnių žiemų. Bet ir tokią žiemą 
Neringos žvejai turėdavo šerti savo gyvulius, todėl visi 
nekantriai laukdavo, kada gi pagaliau kiek stipresni 
šalčiai ilgiau palaikys. O būdavo taip, kad jie vis ne
pasirodo ir nepasirodo. Tokių žiemų metu, kai tik pa
pučia stipresnis vejas, tai plona ledo danga taip ir pra
deda siūbuoti pietinėje Kuršių marių dalyje. Tada 
nieks net ir žvejoti po ledu prasikirtęs eketes nedrįsda-

Neringos žvejg valtys audringuose Kuršiu Mariy vandenyse
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Pypkutę prie džiūstančiy tinklu traukiantis 
Neringos žvejys

vo, o jau traukti lokiuo ledu skersai marias niekam 
nei Į galvą neateidavo.

Kaip Ansas La tai lis porina, vieną tokią švelnią 
žiemą stiprus vakaris vėjas išsilaikė net eilę dienų ir 
marių paviršių dengiantį ledą nuo Neringos pakrančių 
nupūtė gerą gabalą į marių vidurį. Atviri marių van
denys tyvuliavo visu marių pakraščiu nuo šakvietės 
(vietine tarme tariama žiogvitė) iki Rasytės ir Pilko
pos. Tik į šiaurę nuo Pilkopos, tnarių paviršius likosi 
ir toliau sukaustytas storesnės ledo plutos, čia prie Ne
ringos pakraščio buvo susigrūdę aukšti ledo lyčių kal
nai. Bet toliau jau nusitęsė gana ilgas lygaus ledo ruo
žas, kuriuo buvo galima patogiai važinėti rogėmis.

(Bus daugiau)

SKAITYKITE IR PLATINKITE
DIENRAŠTI -NAUJI \TAS”
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DR. ANNA BALIONAS
• AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 

IR GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS

Z»58 W. 63rd STREET
Oh*o PRoipect 8-322$

R*zid. Ulefu WAIbrook 54076
Kasdien nuo 10 iki 12 vai, ryto, 

auo 7 iki 9 vaL vak. Treč. uždaryta.

R«l HL 239-4683

DR. K. G. BA1.UKAS 
AKU i E RIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulavki Rd. (Crawford 

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

Falof4 PRoapoct 8-1717

DR. S. BIEZ1S
GYDYYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
VaL: kas diena po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciklai antradieniais ir penktadieniais. 
Trečiai ir sekmai ofisą? uždarytas, 

Rat: 3241 WEST 66th PLACE 
 Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS
PHYSICIAN ANO SURGEON 

2434 WEST 71st STREET 
Ofisas; HEmlock 4-5849 

Razid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtai 1—7 vaL, 
antrai, penktadienį nuo 1—5, treč. 

ir šeštai tiktai susitarus.

Suvalkiečiai dirba ir 
pramogauja

Tikrai labai sumanūs yra tie 
suvalkiečiai. Jie ne tik gerai 
organizuoti, bet ir labai darbš 
tūs. Dabartinio jų pirm. Le
ono Vasiljevo visa šešių asme
nų šeima įsirašė nariais. Tie
sa, jų sąrašuose yra jau 300 as
menų, bet pačią veiklą Suka 
tik koks 50 žmonių, kurie atei
na į susirinkimus, kiekvieną 
mėnesio paskutinį penktadie
nį ir įsijungia į visokeriopą 
organizacinį darbą. Tai kaip 
tikras bičių avilys su savo va
dovais ir talkininkais. Tą ma
tėme ir iš paskutinio jų paren
gimo Bruzgulienės darže.

Praeitame susirinkime buvo 
pagerbtas ilgametis narys, mi
ręs šiomis dienomis a. a. Wal
ter Trusk. Įstojo du nauji na
riai: A. Kazaitis ir Olg. Tidma- 
nienė. Protokolą perskaitė se
kretorė Eugenia Strungienė. 
Valdybos nariai padarė savo 
pranešimus apie veiklą. Buvo 
nusiskųsta mūsų spauda, kuri 
per mažai patarnauja organi
zacijoms. ypač jų narių sušau
kime.

Apie buv. parengimą kalbėRa*. GI 8-0873

DR. W. M. E1S1N - EISIMAS 
aKUSEKMA ir muterų ligos 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6132 So. Kadžio Avo., WA 5-2670 

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

Dr. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET 
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso teL: Portsmouth 7-6000 
Rezid. telefu G Arde n 3-7278

Ofiso teU 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: Pirmai ir penktai nuo 
2 iki 8 v. p. p.; antrai ir ketvirtai 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dienį nuo 9 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

VaL: antrai nuo 1—4 po pietų, 
ketvirtai nuo 5—7 vaL vak. 

Ofiso telef.: 776-2880 
Naujas rez. telef.: 448-5545

GRADINSKAS
f?---------

i

NEŠIOJAMAS STEREO

PATEF ONAS
I . ■ 5 , I

TIE $46.95
2512 W. 47 ST. — FR 6-1998
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl

U----- - —9

' MOVING
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairiu atstūmę. 
ANTANAS VILIMAS

823 West 34 Place 
TeL: FRontier 6-1882

r,— — - —

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos is W0PA,
' 1490 kiL A< AL

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma 
dienio iki penktadienio 11—12 
vai ryto. — šeštadienį ir sek
madienį nuo 8:30 iki 9:30 vaL 
ryto.

TeL: HEmlock 4-2413 
7159 So. MAPLEWOOD AVE.

CHICAGO. ILL. 60629

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

Ofisas 2750 West 71st St. 
Tek: 925-8296

Valandas: 2—8 vaL vak. Penktadieni 
10—12 ir nuo 2 iki 8 vaL vak. 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

uždaryta.
Rez. tek: WA 5-3099

KELIONĖS Į LIETUVĄ 
IR Iš LIETUVOS

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONiS 
CHIRURGAS 

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

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

Jeigu šiais 1971 metais rengiatės 
važiuoti į Lietuvą arba iškviesti iš 
Lietuvos savo gimines, tai jau metas 
iš anksto užsisakyti vietas, nes vėliau 
jų tikrai pritruks.

Vladas Rasčiauskas pirmas pradėjo 
organizuoti keliones į Lietuvą ir jau 
nuvežė virš 20 grupių. Ateinančią va
sarą jis organizuoja net 8 ekskursijas. 
Pirmosios dvi jau pilnos, bet liepos 6, 
19, 26 ir rugpiūčio 9 d. ekskursijose 
dar yra kelios laisvos vietos, bet joms 
reikia skubiai registruotis. Visais ke
lionės reikalais kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ
AMERICAN

TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

TeL 238-9787-8

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

VaL: 9—4 ir 6—8. šeštadieniais 9—1.
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef.: P Respect 6-5084

—:—tumnuioE?-------

lNAUJIENAS 
L———® TOTYI WLTB—- ------
Lietuviai taip© pa4> r 

ir propu mrifto tirta: per 

naujienas

jo K. Ulevičius, kom. pirui. Iš 
parengimo liko pelno $291 . Vi 
siems darbin. ir aukotojams 
padėkota. Dirbo G. Krikščiū
nas, A. Radziukynas, L. šape- 
lienė ir kiti. Nutarta Dariaus 
— Girėno postui paskirti $95. 
vėliavos ir koto įsigijimui. Jie 
bus naudojami iškilmių metu. 
Bus Lietuvių Suvalkiečių Drau 
gijos vardas įrašytas. Prie to
kio gražaus įvertinimo prisidė 
jo ir kitos organizacijos ir visi 
klubai. t

Draugijos gegužinė — pikni
kas įvyksta birželio 20 d. Lie
pos — Kay darže, prie tauti
nių kapinių. Talkininkais pa
sižadėjo dirbti: O. Condux, 
M. Radziukynas ir A. Radziu
kynas kaip komisija ir darbi
ninkai — D. Ketvirtis, A. Ma
caitis Mrs. Miežis, Degutis, An
drijauskienė, Sapelienė, Gilgin, 
Bieliūnienė, Zenkienė, švirmic 
kienė, Končienė, (Gudonienė, 
Klimas, Norvaišienė, Vasilje- 
vienė ir kiti.

Vėliau vyko vaišės ir pokal
biai o po to, šokiai, grojant 
Jurgio Joniko orkestrui.

Tai taip sunkiai dirba ir 
linksminasi tie suvalkiečiai, 
todėl ir jų organizacijos var
das, turtas bei kreditai didėja 
ir plečiasi. A. Gintneris

MIMOZA — JAUTRUS 
AUGALAS

Augalai paprastai neparodo, 
kad turi jausmus, kaip gyvuliai. 
Tačiau yra vienas augalas, ku
ris jaučia daugeliui atvejų. Jis 
yra “mimoza”, tropiku augalas, 
pasižymįs savo jautrumu, kai 
ji palieti. JAV mimoza papras
tai auginama vazonuose.

Šio augalo lapeliai pailgi, siau
ručiai ir panašūs Į paparti. Prie 
stiebelio tarp lapų esti nedide
lių, susiformavusių žvaigždutės 
pavidalo balzganų žiedelių. Jo
sios stiebelis laibas, nesimetriš
kas. Paliestas lapelis greit su
sisuka Į triūbelę. Dar kartą pa
lietus, stiebelis netenka stand- 
rumo ir visas augalas atrodo kaip 
nuvytęs. Tiktai po kelių minu
čių pradeda atsigauti į norma
lią. būklę ir vėl atrodo šviežias 
ir skaistus.

Mimozos susijaudinimą gali
ma matyti, todėl žmonės, ypač 
vaikai, gėlių konservatorijose 
mėgsta ją erzinti. Tropikuose 
mimoza truputi skiriasi nuo 
mūsiškės. Jos ypač Nilo (Egyp- 
te) pakraščiuose yra gausu.

Botanikai bando išaiškinti ši
to augalo jautrumo paslaptį.

M. š.

HIBISCUS — HAVAJŲ 
TAUTINĖ GĖLĖ

Hibiscus yra graži tropikų gė
lė. Josios tėvynė yra Samoa, iš 
kur ji paplito beveik visuose 
tropikų bei subtropikų kraštuo
se. Havajietės atvykusiems tu
ristams, kaip ten yra priimta, 
ant kaklo užkabina hibisco vai
niką.

Hibiscus turi ružavą penkia
lapį žiedą, bet trumpą kotelį. 
Greit jų spalva išblunka, nes 
žiedai labai plonučiai ir švelnūs.

M. š.

, A. ♦ A.
ALEX A. PANAVAS
Gyv. 6838 So. Maplewood A,-e.

Mirė 1971 m. birželio 14 dieną, sulaokes 7S metų amžiaus. Gi- 
męs Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę giminės: Kazimieras Minca, Mary Bator, Jennie 

Jankun, Joseph Rapnikas, Marie Panavas ir jų šeimos, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė Amerikos Legiono Dariaus - Girėno Postui 271 ir Sv. 
Vardo Draugijai.

Kūnas bus pašarvotas šiandien 5 vai. vak. Petkaus Marquette ko-
• plyčioje, 2533 West 71st Street.

Penktadieni, birželio 18 dieną 9 vai. ryto bus lydimas iš koplyčios 
i Panelės šv. Gimimo parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojamas Lietuvių šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Alex A. Panavo giminės, draugai ir pažįstami nuošir-, 
džiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 

I tarnavimą ir atsisveikinimą.
I / Nuliūdę lieka:

Gimines.
Laidotuvių Direktorius Donald Petkus. Tel. 476-2345.

---------------    N ■—   r -r- - ■     — ..... ------------- ..... ' ,r '—

mirus,
vyrą Martyną ir sūnų Ričardą nuoširdžiai 
užjaučia

Jonas Šulcas ir Antanas Jusas

Didelio skausmo valandoje mylimai žmo
nai ir motinai

MARIJAI GUDELIENEI
.. . . ’ mirus,
Jos vyrui Martynui ir sūnui Ričardui reiškia- 
mne gilią užuojautą drauge liūdėdami.

Juozo ir Onos Naujokaičių šeima

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 1971 m. 
birželio 12 dieną 11:40 vai. vak. mirė mūsų mylimas vyras ir bran
gus tėvas

ANTANAS REPŠYS
Kūnas pašarvotas ketvirtadienį, birželio 17 dieną, Mažeikos - 

Evans koplyččioje, 6845 So. Western Avenue.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 19 d. iš koplyčios 8:30 vaL 

ryto bus atlydėtas į Šv. P. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Lietuvių šv. Kazimiero kapines.

Vietoje gėlių prašoma aukoti lietuvių reikalams.
Nuoširdžiai, kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus da

lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

Žmona dr. Elena, sūnus Rimantas ir marti Irena.
Informacijai skambinkit tel. 927-3401.

ANTANAS S. BRADCHULIS
Gyv. 3348 So. Lowe Avenue

Mirė 1971 m. birželio 15 d., 1:00 vaL po pietų. Gimęs Lietuvoje, 
Alytaus apskr.r ir mieste.

Amerikoje" išgyveno virš 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Frances, pagal pirmą vyrą Dambrauskas, 

sūnus Frank, marti Elena, 3 podukros: Antoinette Kulakauskas, žen
tas Tadas, Josephine Kordell, žentas Bernard, ir Mary Pfeiffer; posū
nis Vaclovas Dambrauskas, marti Joanna, anūkai, proanūkai, 4 pus
broliai — teisėjas Jonas Zuris su žmona Elena, Algirdas Žūtis, Ge
diminas Zuris su žmona Stacey, Victor Zuris su žmona; pusseserė Fran
ces Sinkus su vyru Jonu, dėdyna Elzbieta Bradchulienė, kiti giminės, 
draugai ir pažįstami.

Priklausė SLA 36-tai kuopai ir Bridgeporto Namų Savininkų 
draugijai.

Kūnas pašarvotas Antano M. Phillips koplyčioje, 3307 So. Litua- 
nica Avenue.

Penktadienį, birželio 18 dieną 10:00 vai. ryto bus lydimas iš ko
plyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. Antano S. Bradchulio giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, sūnus, podukros, posūnis, pusbroliai, 

pusseserė ir giminės.

Laidotuvių Direkotrius Antanas M. Phillips. Tel. 927-3401.

Metine Mirties Sukaktis

BOLESLOW GAILEVICH j
Gyv. Sumava Resort, Indiana

Anksčiau gyveno (Roselande

Mirė 1970 metų birželio mėn. 17 dieną, sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, Jurbarko parapijoje.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse.
Paliko nuliūdę: žmona Mikalina (Zakarevičiūtė), duktė Aldona 

Kasch, jos vyras Charles, 3 anūkės — Bernice Hines, jos vyras Donald, 
Nancy DeMaar, jos vyras Charles ir Lucille Kasch; 4 proanūkai ir kiti 
giminės, draugai ir pažįstami.

Pasiilgimas vis širdį veria,
\ ? t1 Kasdien tylios ašaros kris...’

* : ■ J Užmarštin neina kas buvo gera, —
Atsiminimai per amžius paliks...

■ ri
Nuliūdę, lieka:

žmona, duktė, žentas Ir arrukės.
b______ I

• ■ ■ . ^-.4..^.,.^ ?..V, - ----------------------------------------- --------— -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------------ .

PLEASE 
BE 

CAREFUL!
Only you 

can prevent 
forest fires!

REMKITE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GELI NINEA8 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antka

pių papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY R. PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-122.

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA 

2443 WEST 63rd STREET 
Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGa 

imu i m t •„ itin *»••»»»*

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

AMBULANCE 
PATARNAVL 
MAS PIENĄ 
IR NAKTĮ

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 So. LITUANICA AVENUE. Phone: YAras 7-3401

BUTKUS - VASAITIS
1446 So. 50th Ave^ Cicero, 111. Phone: OLympic 2-1003

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

GEORGE F. RUDMINAS
3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

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

3354 So. HALSTED STREET
P. J. RIDIKAS

Phone: YArds 7-19H

i
s

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS 
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2z28 
649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois
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j Nori kad popiežius 
Į atlygintų už šunį
; San Francisco universiteto tei
gsiu studentas William Sheffield 
įpradėjo teisminę bylą prieš po- 
įpiežių Paulių N7!, reikalaudamas, 
Bead jis sumokėtų jam $345 už 
*Šv. Bernardo šunį, kurį Sheffield 
1968 metais būdamas Šveicari

joje užpirko iš katalikų vienuo
lių Alpių kalnuose, įmokėdamas 
:$60 rankpinigių, bet vienuoliai 
jam to šunies neatsiuntę. Į jo 
'laišką vienuoliai atsakę, kad šu
nį atsiųs su sąlyga, kad Shef
field iš anksto sumokės visus pi
nigus ir už šuns nuvežimą į Ge- 
nevos aerodromai. Priešingai, jo 
$60 rankpinigių nebūsią grąžin
ti, kadangi vienuolynas jo rei
kalų tiek turėjęs išlaidų.
į Tuomet Sheffield apskundė 
■San Francisco arkivyskupą, rei
kalaudamas atgal S60 rankpini
gių, $200 dėl to, kad Kalifor
nijoje perkant st. Bernardą tiek 
kaštuoja, ir dar $85 visokioms 
Išlaidoms. 
r

' Kalifornijos apygardos teis
inas jo bylą išmetė, kadangi ran
gia, jog arkivyskupas nėra atsa
kingas už vienuolyną Šveicari
joje.

Pagaliau Sheffield prisikabi
no prie “švento Petro Grašio”, 
tai yrą j>rię tų pinigų, kurie sykį 
metuose bažnyčiose yra renka
mi paties popiežiaus “irrtenci- 
jai”, ir bylą perkėlė į Alamedos* 
apskr. aukštesnįjį teismą kai-’ 
tiriamuoju'vietoje arkivyskupo 
padėdamas patį popiežių, kuriam 
paštu pasiuntė pašaukimą.

Pinigus Sheffield galėtų gau
ti, jei jis nurodys, kad kaltina-, 
masis turi savo nuosavybę Ka-, 
lifornijos valstijoje. Šv. Petro; 
“gražio” rinkliava buvo praė
jusį sekmadienį ir, dabar arki
vyskupas turi pei? 10 dienų at
sakyti, ar ir kiek'jis'turi popie
žiui priklausančių. pinigų.

Dėl tos. bylos paklausta arki- j 
diecezijos kanceliarija atsakė, j 
“Galime tik tiek pasakyti, kad 
visas reikalas-yra mūsų advoka
tu rankose”. 

■

*

TRUMPAI Į

— Atsisveikinimas su a. a. 
Antanu Repšiu Mažeika - Evans 
koplyčioje, 6845 So. Western 
Ave., įvyks birželio 18 d. — 
penktadienį 8 vai. vakare. Or
ganizacijų atstovai ir artimie
ji, norį atsisveikinimo žodį tar- ALGIRDAS KACANAUSKAS, 

4-tos Dainy šventės dirigentas

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

WAITRESS
Experienced

COFFEE SHOP WAITRESS
Apply in person 

CHARLES CONTINENTAL
HOUSE

5400 So. CICERO ' CHICAGO

SECRETARY
Į Fast typist and knowledge of 

shorthand essential.
1 GOLDBERG EMERMAN CORP.

2550 ARTHUR AVE.
Elk-Grove Village. 921-6400

BUSINESS^ CHANCES
Biznio Progos

į BARBER SHOP
2 chair, excellent business.

$3500 or best ofr.

743-6469

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

Kas tik turi gerą skonį, - . ~ 
Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western,, PR 8-5875 

Vedėjas J. LIEPONIS "
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 

9 iki 6 vaL vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5.

Dr. KAZYS GRINIUS

ATSIMINIMAI IR MINTYS
II tomas, 1962 m. Gražiais viršeliais. Kaina $5.00.

Išleido Dr. Kazio Griniaus Komitetas. Knygą galima 
nusipirkti “Naujienose” už $5.00, užsakant paštu reikia 
pridėti 25 centus pašto išlaidoms apmokėti. ^Taip pat 
galima įsigyti ir pirmąjį “Atsiminimų ir minčių” tomą 

(neįrištą) už $2.00.
NAUJIENOS 'į . ..

1739 So. Halsted Street — Chicago 8, UI.
> o * ♦ - -*■ • ■ ■ - - ■

I ’ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARIA NOREIKA 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629. • TeL WA 5-2787 
Didelis pasirinkimas Įvairių prekių.

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI. 
V——

SIUNTINIAI I LIETUVĄ ,
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

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

V. VALANTINAS

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 

> ......... —/

Jau atspausdinta ir galima gauti knygų rinkoje

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJA
Alekso Ambrose knyga, aprašanti paskutinių 90 (1869-1959) metų 

Chicagos lietuvių gyvenimą ir jų atliktus darbus. 664 psl. Kietais 
viršeliais $10.00, minkštais $8.00. Išleido Amerikos Lietuvių Istori
jos Draugija.

Knygoje aprašytas pirmas Chicagon atvažiavęs lietuvis, pirmos 
lietuvių kolonijos, jų suorganizuotos šalpos draugijos, statytos baž
nyčios. isteigti laikraščiai, kurių viso buvo 121, 41 teatro draugija, 48 
pasaulietiški chorai, 9 bažnytiniai ir 314 veiklesnių žmonių biografi
jos. Duoti dokumentuoti katalikiškų, socialistinių, laisvamaniškų ir 
kitų organizacijų atlikti darbai, įsteigtos mokyklos, skaityklos, ban
kai ir kt

Norintieji šią knygą įsigyti, prašomi parašyti čekį arba Money 
Orderį

AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORIJOS DRAUGIJOS
vardu ir pasiųsti:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 6O6O&.
k . . -r

ti prašomi penktadienio vaka
re prieš 8 vai. atvykę į koply
čią užsiregistruoti.

— Tvarkinga mityba — lai- 
mingas gyvenimas, 324 Alvu- 
do radijo paskaita šį ketvirta
dienį, birželio (17 d. 11 v. ryto 
Sophie Barčus Radijo šeimos 
valandoj.

— Marija Rudienė grįžo iš 
Mayo klinikos po operacijos ir 
sveiksta namuose. Ponai Ru
džiai yra žinomi lietuvių veikė 
jai. Kiekvieną šeštadienį jie 
prabyla radijo bangomis į lie
tuvišką visuomenę.

— Šaulių Sąjungos T. ren
giamoje kultūrinėje savaitėje 
į Dainavos stovyklą kasdien 
atvyksta iš J. A. V. ir Kanados 
šauliai, šaulių Sąjungai vado
vauja š. S. garbės narys Vincas 
Tamošiūnas.

— Pavergtų Tautų Savaitė, 
pagal 1959 ra., JAV Kongreso 
rezoliuciją, bus Prezidento. 
Nixon’o paskelbta liepos 11 — 
17 dienomis imtinai. Pavergtų 
Tautų paradas Chicagoje pla
nuojamas liepos 17 d. — šeš
tadienį. Dariaus - Girėno Die
na Marquette Parke, Lithuani
an Plaza, bus liepos 18 d. Lie
tuviams reikia iš anksto ruoš
tis abiems įvykiams: tarptau
tiniam paradui ir tautinei de
monstracijai.

— Janina Monkutė - Marks, 
aktorė ir dailininkė, nesenai 
grįžusi su savo vyru iš kelionės 
po pasaulį, atostogauja New 
Buffalo, Mich, vasarvietėse. 
Besidomėdama tautinių audi
nių meniškais raštais, ji buvo 
nuvykusi pas toSiisęities žino
vus ' Tamošaičius susipa
žinti su audiniais ir kūrybos 
technika. Vasarvietėje J. Marks 
turi audimo stakles ir beatos
togaudama įgyvendins savo 
tautiniais motyvais sukurtus 
projektus.

— Juzė Vaičiūnienė, rašyto
ja, poetė taip pat daugelio laik 
rašeių bendradarbė įvairiais 
lietuvybės, auklėjimo bei vi
suomeniniais reikalais, išvyko 
atostogų į lietuviškas Union 
Pier, Mich, vasarvietes.

— Kostas Januška, dirbęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos ras 
tinėje taip pat veiklus įvairino 
se bendrinėse organizacijose, 
staiga susirgo ir gydosi šv. Kry
žiaus ligoninėje.

žauskas — dekoracijoms, Ge
novaitė Giedraitienė — prog
ramoms, Genė Krajicek, Kris
tina Austin ir Aldona Daukus 
— propagavimui. Gintaro ba
lius įvyks birželio 20 d. 6 vai. 
vak. Hilton viešbutyje. Banke
tą ruošia Chicagos Lietuvių 
Moterų klubas. Garbės pirmi
ninkė yra Juzė Daužvardienė.

— Balfo Chicagos apskrities 
valdybos rengiama tradicinė 
gegužinė <— piknikas įvyks 
birželio 20 d., sekmadienį, Bu
čo darže, Willow Springs, III. 
Balfo piknikai kasmet sutrau
kia tūkstančius šalpos darbuo 
tojų, aukotojų ir bičiulių. Pik 
niko pradžia - 12 vai.

> r.

— Lietuvių Suvalkiečių drau 
gijos gegužinė — piknikas 
įvyksta birželio 20 d. Liepos — 
Kay darže, prie Tautinių kapi
nių. Nariai ir svečiai kviečiami 
dalyvauti. Groja Jurgio Joni
ko orkestras.

— Lietuvių Suvalkiečių drau 
gijos pusmetinis narių susirin
kimas įvyksta birželio 25 d. 8 
vai. vakaro Hollywood salėje. 
Bus svarbių pranešimų. Kvie
čiami nariai skaitlingai daly
vauti.

— Antanas Gintneris, Lietu
vių žurnalistų Chicagos sky
riaus pirm, ir Balfo direkto
rius, išvyko atostogų i Kalifor
niją. Apsistos pas žurn.K. Ka
ružą Los Angeles. Žada aplan
kyti visas žymesnes vietas bei 
pamatyti Meksiką. Gris į Chi- 
cagą tik dainų šventei.

—- Sintautiečiai — Antanas 
Šukys, sav. kūrėjas ir ūkinink. 
J. Liudžius (abu iš Vilkeliškių 
kaimo), vienas iš Kanados, o 
kitas iš New Britain, Conn., at
vyksta i IV Dainų (šventę Chi
cagoje ir pageidauja pasimaty 
t i su savo pažįstamais.

— Antanas Gintneris, 3221 
W. 61 st St., Chicago, Ill., pa
rašė savo atsiminimus apie vys 
kūpą Vincentą Borisevičių, 
buv. Seinų kunigų seminari
jos profesorių. Atsiminimai 
bus įteikti kun. t A. Vilkaičiui 
monografijos ruošėjui apie 
velionį vyskupą, kuris pasku
tiniu laiku gy veno Telšiuose ir 
mirė kankinio mirtimi. Mono
grafiją redaguoja kun. dr. A. 
Baltinis.

— A. a. Jurgio Krasnicko, 
buv. Kud. Naumiestyje gim
nazijos mokytojo, tragiškai

DAŽYMAS IS LAUKO 
Langu sutvirtinimas ir dažymas. Pa
stogės, garažai, lauko laiptai. Išsma- 
luojame vandens nutekėjimo rynas. 

Pilna apdrauda. Tel. 277-6858.

mirusio prieš 50 metų Dzūki
joje, atminimui ruošiamas lei 
dinys. Jį tvarko mok. V. Liule- 
vičius. Paskutiniu laiku dar 
gauti atsiminmai iš Antano ir 
Juozo Gintnerių ir mok. Just. 
Kudirkos iš šakių.

♦ BALFO Piknikas įvyks bir
želio 20 d., sekmadienį, Bučo 
darže Willow Springs. Į pikni
ko rengimą yra įsijungę visi 
Balfo darbuotojai. Reikia tikė
tis, kad lietuvių patriotinė vi
suomenė Balfą parems savo 
gausiu atsilankymu.

Balfo piknike, birželio 20 d., 
veiks virtuvė ir visus mielus 
piknikautojus aprūpins maistu. 
Todėl visus prašome Į pikniką 
maisto nesivežti. Jo bus užtek
tinai parūpinta Balfo virtuvėj. 
Virtuvei vadovauja ponios Rep
šienė, Sereičikienė ir gausus 
būrys pagelbininkių. (Pr).

Stasys Sližys, TV Dainų 
šventės jungtinio Lituanistinių 
mok. choro dirigentas, atvyksta 
j Chicagą ir praves kartu su 
Faustu Strolia Chicagos ir jos 
apylinkių choro bendrą repeti
ciją birželio 18 d. 6:30 vai. vak., 
Marquette Parko Field House 
patalpose — Marquette Road ir 
Kedzie Ave. kampas.

Visu choristu dalvvavimas 
būtinas. (Pr).

♦ Ar jau įsigijote bilietus į 
susipažinimo banketą Dainų 
Šventės proga liepos 4 d. 7:00 v. 
vak. Užtikrinkite vietas iš anks
to įsigydami bilietus Marginiuo
se ar pas C. Gradinskiene — 
2512 W. 47th St, tel. FR 6^1998.

(Pr).
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REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMA1S

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS Į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI
BUTŲ NUOMAXTMUI — NOTARLATAS — VERTIMAI

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233
2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto

gė, centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke.

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklypas. 41-ma ir Campbell.

PUIKUS BUNGALOW, Įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoj galima užim
ti. 77-ta prie California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa Mar- 
quete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta.

ŠIMAITIS REALTY
2737 WEST 43 STREET

CL 4-2390

5 ROOM brick bay-bungalow, garage, 
gas hot water heat. Near transporta
tion, churches and schools, 67-th and 
California Ave. vicinitv. S27,000. 

Tel. OL 2-2852.

^ERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda 

ŽEMA KAINA
R. ŠERĖNAS

2047 W. 67th PI. WAIbrock 5-8063
- - ’

LAIKAS DABAR!
DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 

pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

4 KAMB. PUIKUS MEDINIS, nau
jas šild., garažas, arti parko. Kaina 
$15,800.

6 KAMB. 15 METU MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie 55-tos už 
Pulaski. $26.800.

2 BUTU MŪRINIS, 4 ir 5 kamb.. 2 
autom, garažas, Marquette Parke. 
$26,500.

5 BUTU GELSVAS MŪRAS — 2x5, 
2x3 ir 1x4 kamb.. virš $7,000 pajamų, 
du blokai nuo parko. S47,000.

iy2 AUKŠTO 20 metų mūras. Gra
žūs 2 butai, uždari pušų porčiai. nau
jas stogas, gazu šildymas, 2 auto ga
ražas, platus sklypas, arti mūsų. Naš
lė neužorašo — $33.500.

SKONINGAI MODERNUS 7 kamba
rių mūras ir 2 auto garažas. Tviska 
švara, tvarka ir graži gatvė arti ofiso. 
$23 900.

PRIE BAŽNYČIOS ir vienuolyno 
dviem butam 30 pėdų sklypas už 
$10,900.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. T®I. Y A 7-5980

A. T V E R A S 
LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tek: REpublic 7-1941
■/

10 BUTU, mūras, alum, langai., šit. 
ražu. Gražus pastatas. Apylinkė 
62-ra ir Talman. Tik $79.500.

6% KAMB.. 18 metų mūr.. šil. gazu, 
įrengtas rūsvs. 2% vonios. 2 autom, 
garažas. Apylinkė 68-tos ir Pulaski. 
$26.900.

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis. vŠi
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklmas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37 500.

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ga
zu, aluminiiaus langai. 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. Tik 
$28 900.

3 MIEGAMU aovnaujis mūras. Ši
lima gazu. aluminiiaus Jangai, centri
nis vėsinimas. 2 automobiliu garažas, 
71-mos ir Troy apylinkėje. $29,000.

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių. gyvybės, svei

katos ir biznio.
Hsimokė- 

|imo sąlygos.
J. BACEVIČIUS

6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

K. E R I N G I S 
CALIFORNIA SUPER SERVICE 
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-t327

Tel.: 471-0321

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namų Statyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR 
rengiu naujus ir perstatai! senus Ti
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senus na
mus. Įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit, sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste Ir 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

— Tradicinio Gintaro Ba
liaus debiutantėms rengėjų ko
mitetą sudaro: Constance Ho
fer — pirm., Vicki Atherton — 
vacepirm., Patricia Traub — 
sekr., Angela Wacker — regis
tracijai, Aldona Guest- Gu-

BUY U.S.
SAVINGS 
BONDS

Lisa Minnelli gerokai “Hsikirpusi" 
vaidina filme "Cabaret".

HEATING & SHEET METAL 
4444 So. WESTERN AVE. 

CHICAGO. ILL. 60609 
TEL.: VI 7-3447

WHERE YOU BANK OR WORK

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS IR LAUKO
Valan kilimas ir baldus. 

Pilna apdrauda.
L RUDIS Tel. CL 4-1050

/•— —-----------------------------------------

TERRA
Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 

visoms progoms. 
3237 WEST 63rd ST., CHICAGO

Telef. 434-4660 
v------------------------- ------------- ,

BUTŲ NUOMAVIMAS 
SAVININKAMS NEMOKAMAI 
Namų pardavimas, pirkimas. 

Įvairūs draudimai.

BUD’S REAL ESTATE 
BALYS BUDRAITIS 

4307 So. Kedzie, Chicago 
TEL. — 254-5551

1339 State St., Lemont, III. 
TEL. — 257-5542

‘~—■——1 —----- ——
A. & ta INSURANCE & REALTY

A. LAURAITIS 
INCOME TAX

4645 So. ASHLAND AVE.
LA 3-8775

(Currency Exchange ištaigoj)
Pigūs automobilig draudimai.

Litter 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

[TE TUOS BIZNIERIUS
KJRIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”




