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APOLLO PRADEDA KELIONĘ ATGAI
HOUSTONAS. — Apollo 15 astronautai, išbuvę dvi dienas 

mėnulio orbitoje ir padarę tūkstančius fotografijų, nufotografavę 
apie 20% mėnulio paviršiaus, šiandien 4:20 po pietų iššaus savo 
erdvėlaivio didžiąsias raketas ir išsiplės iš mėnulio orbitos. Prieš 
tai jie pakeis savo orbitą mėnulio apylinkėse ir būdami 85 mylių 
ir 63 mylių nuo mėnulio paviršiaus orbitoje, išmes mėnulio sate
litą įvairių aparatų rinkinį, kuris liks mėnulio orbitoje apie metus 
laiko.

Astronautai iš mėnulio parsi
veža 230 svarų akmenų ir smė
lio, kuris buvo surinktas iš įvai
rių, gan toli viena nuo kitos esan
čių vietovių. Tie akmenys sve
ria daugiau negu visų trijų 
anksčiau buvusių misijų akme
nys, kurie visi kartu svėrė 214 
svarų. Tie mėnulio paviršiaus 
pavyzdžiai padės mokslininkams 
išspręsti klausimą, kaip mėnu
lis atsirado, kaip išsivystė visa 
solarinė sistema. 7

•Mėnulio fotografijos, kurias 
astronautas Worden darė vie
nas būdamas tris dienas ir vi
si astronautai — dar dvi dienas, 
padės sudaryti mėnulio žemėlapį. 
Iš jo bus galima parinkti nusi
leidimui vietą Apollo 16 astro
nautams.

Prieš atsiskiriant su mėnuly 
nukritusiu ir sudužusiu Falconu 
astronautai pastebėjo nelygų 
oro spaudimą tunelyje, kuris 
jungia abu erdvėlaivius ir ku
riuo astronautai pereina iš pa
grindinio laivo į nusileidimo lai
vą. Po kelių valandų delsimo ir 
tikrinimų, oro spaudimas buvo 
suvienodintas. Buvo bijoma, 
kąd neatsitiktų taip, kaip ^atsi
tiko tnms rusų kosmonautams," 
kurie žuvo savo paskutinėje ke
lionėje dėl oro išėjima per už
daromąją angą. Dėl tos pačios 
nelaimės JAV: astronautai Šioj e 
kęlioneje/ jatsiskirdami su nusi; 
leidimo laivu, turėjo dėvėti sa
vo erdvės drabužius.

- Kada .erdvėlaivis su trim as- 
. tfbnautais bus apie 200,000 my
lių nuo žemės,, astronautas Wor
den -išeis iš laivo ‘‘vaikščioti” 
beribėje,' besvorėje erdvėje. Jis 
bus prisirišęs prie laivo spe
cialia virve ir deguonies tiekimo 
vamzdžiais. Jam padės astronau
tas Irwin. Išėjęs į lauką astro
nautas vienu sykiu galės maty
ti abu šviečiančius kūnus — že
mę ir mėnulį. Tokio vaizdo dar 
niekas nėra matęs, neš iš laivo 
per langus galima matyti tik 
arba vieną arba kitą šviečiantį 
rutulį tamsioje erdvėje. Wor
den išims iš erdvėlaivio išorėje 
esančiu foto kamerų filmų juos
telės.- •, ■

Astronautai į žemę sugrįš 
šeštadienį, nusileisdami parašiu
tais į Ramųjį vandenyną, kur 
jų jau laukia karo laivai su heli
kopteriais. i

Apollo 15 mėnulio apylinkėse 
išbuvo ilgiau už kitus erdvėlai
vius ir padarė aplink mėnulį 74 
apskridimus, per 6 dienas.

Azijoje gali kilti 
naujas konfliktas

‘ ’ NEW YORKAS. — Jungtinės 
Tautos įspėjo Saugumo Tarybą, 
kad Pakistano-Indijos pasienyje 
gali kilti konfliktas. Dabartinė 
padėtis yra pavojinga taikai ir 
saugumui. JT sekretorius pa
siūlė atsiųsti į pasienį savo de
legaciją, kuri prižiūrėtų padė
tį. Pakistanas sutiko, tačiau In
dija atsisakė, sakydama, kad tik 
Pakistano elgesys privedė prie 
šios padėties ir tik Pakistanas 
gali ją pataisyti, sustabdydamas
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ČIKAGA. — Inland Steel Co., 
septinta - didžiausia Amerikos 
plieno gamintoja, paskelbė, kad 
East Chicago įmonėje bus at
leista 8,000 darbininkų, o liku
sieji 16,000 dirbs tik nepilną lai
ką. Kita įmonė, Bethlehem 
Steel, kurios liejyklos yra Burns 
Harbor, Indiana, po streiko sa
vo vartų dar neatidarė ir ne
dirbs iki pirmadienio, čia yra 
paleista 1,400 darbininkų.

JERUZALĖ. — Derybos tarp 
Izraelio ir valstybės pasekreto- 
riaus Sisco tebevyksta. Izrae
lio pozicijos prie Suezo buvo pa
rodyta svečiui, nors nesakoma, 
kurios. Didelėje paslaptyje lai
komas ir pasikalbėjimų turinys. 
Pranešta tik, kad derybos vyks
ta “praktiškos, atviros ir drau- . 
giškos”.

ET. GALLEN. — Šveicarijoje 
viešbutyje buvo rasta nužudy
ta 21 peilio smūgiu amerikietė 
balerina Constance Puorro, 30 
metų amžiaus. Ji vyko į savo 
pirmą repeticiją, atvykusi į Švei
cariją tik praėjusią savaitę.
' WASHINGTONAS^ -2 Buvęs 
helikopterio pilotas pareiškė 
kongrese, kad Colorado ir Wyo- 
minge ūkininkai samdo heli
kopterius ir medžiotojus, kurie 
ore šaudo erelius. Tarp pra
ėjusių metų lapkričio mėn.' iš 
šių metų vasario buvo nušauta 
500 erelių. Ūkininkai laiko ere
lius savo priešais, kurie grobia 
jaunas avis, naminius paukš
čius. Pilotas vedė dienyną, ku
riame surašė, kiek kurią dieną 
buvo nušauta tų retų Amerikos 
paukščių, nors valstybės įstaty
mai draudžia juos’naikinti.

BEIRUTAS. — Sirija priver- i 
tė nusileisti sostinėje Damaske 
į Libaną skridusį keleivinį lėk
tuvą, kuris buvo išskridęs iš 
jam skirto kelio. Apklausinėj ę 
pilotus, Sirijos valdininkai lėktu
vą paleido su 105 keleiviais.

Sudanas ištremia 
Maskvos diplomatą

KHARTOUMAS. — Sudano 
valdžia pareikalavo, kad Sovietų 
Sąjungos ambasadoriaus pava
duotojas, pirmasis patarėjas Mi
chailas Orlovas išvažiuotų iš Su
dano per 48 vai. Bulgarijos am
basadoriui Stovanui Zaimovui 
duota laiko išvažiuoti 7 dienos.

Egipto laikraštis Al Ahram 
skelbia, kad Bulgarijos ambasa
doje slapstėsi Sudano komunis
tų vadas, kuris vėliau buvo su
gautas ir pakartas.

Maskva toliau tęsia propagan
dinius Sudano pasmerkimus, ta
čiau diplomatinių santykių dar 
nenutraukė. ' • ’ 

bengalų persekiojimus ir priim
damas atgal pabėgėlius.

Jungtinės Tautos nuogąstau
ja, kad pabėgėlių iš Pakistano 
klausimas neužsivilkintų ir ne
pasidarytų padėtis panaši į Pa
lestinos pabėgėlių, kuriuos šel
pia jau nuo 1948 metų.

Erdvės tirimu programoje 1973 metais numatyta pasiusti paveiksle 
matomą erdvėlaivį OSO-1 (Orbiting Solar Observatory) į saulės

■ f apylinkes.

MASKVOJE SUŠAUKTAS NETIKĖTAS 
KOMUNISTŲ VADŲ PASITARIMAS

MASKVA; — Sovietų Sąjungoje įvyko trumpas, vienos dienos 
komunistų vadų suvažiavimas, po kurio paskelbtas pareiškimas 
pasmerkia “kairiojo sparno oportunizmą”, kuriuo paprastai va
dinamas Pekino komunizmo ideologinis nukrypimas nuo Krem
liaus linijos, panašiai, kaip “dešiniojo sparno Oportunizmas” bū
na, primetamas. Jugoslavijai ir kartais Rumunijai. Konferencija 
sušaukta Brežnevo, tačiau joje Kremliui atstov^.kąrtusų Brež
nevu ir INxlgorhas. Diplomatiniai sluoksniai Maskvoje neabejoja, 
kad'mitingas sušauktas Kini jos-Amerikos naujų santykių svars
tyti.

Tą spėjimą padidina ir tai, 
kad konferencijoje be Varšuvos 
pakto valstybių pagrindinių val
dovų dalyvavo ir Mongolijos ko
munistų vadas Yumzagin Tsen- 
tenbal. Tassas skelbia, kad tai 
buvęs tik draugiškas Sovietų Są
jungoje atostogaujančių komu
nistų vadų pasikalbėjimas, ta
čiau stebėtojai sako, kad tai — 
melas, nes Bulgarijos Todos živ- 
kovas atskrido tik tą pačią kon
ferencijos dieną. Sekmadienį 
jis Bulgarijoje pirmininkavo mi
nėjimui komunistų partijos 80 
metų sukakties proga. Vengri
jos Janos Kadar su Brežnevu ir 
Podgornu matėsi šeštadienį ir 
su jais atsisveikinęs išvažiavo. 
Jis buvo vėl pašauktas sugrįžti 
į Kremlių.

Susirinkime be minėtų asme
nų dalyvavo dar Rytų Vokieti
jos Erich. Honecker, Lenkijos 
— Edward Gierek ir Čekoslova
kijos — Gustav Husak, apie ku
rį Pragos namų sienose priraši
nėta: “Husak je Rusak” (Husa- 
kas yra ruskis).

Pasitarimų pareiškimas iš
reiškia "susirūpinimą ir aliar
mą dėl įvykių Sudane”. Kinija 
neminima, tačiau visos komu
nistų partijos raginamos didin
ti vienybę ir glaustis prie Mask
vos.

DENVER. — Britų keleivinis 
lėktuvas, skridęs iš Montrealio į 
Londoną nusileido su 380 kelei
vių Denver, Colorado aerodro
me, nes buvo gauta žinių, kad 
lėktuve yra padėta barometrinė 
bomba, kuri sprogsta, kai lėktu
vas nusileidžia žemiau, kaip 
5,000 pėdų.- Denveris yra aukš
tumose ir aerodromas stovi 5,- 
280 pėdų nuo jūros paviršiaus. 
Lėktuvas nusileido laimingai ir 
FBI agentai pradėjo ieškoti 
bombos, tačiau jos nerado.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
♦

♦ P. Vietnamo vicepreziden
tas Ky pasitraukė iš varžybų į 
prezidento vietą, nes nesurinko 
nustatyto skaičiaus rėmėjų par
lamente ir provincijų tarybose, 
kurios sudarytos dabartinio pre- 
zidento Thieu. Šio vienintelis 
konkurentas liko gen. Minh, va
dovavęs prezidento Diem nuver
timui.

♦ Kambodijoje buvo viešai 
nubausti keli P. Vietnamo kari
ninkai, leidę savo kareiviams
skriausti vietinius gyventojus 

— kambodiečius.
♦ šiandien bus pradėta su

darinėti jury komisija pulkinin
ko Hendersono teismui. Jis kal
tinamas žiūrėjęs pro pirštus į 
My Lai kaimo civilių žudymą.

♦ Adrian, Mich., miestelio 
gyventojai turėjo bėgti iš savo 
namų nuo pasklidusių nuodingų 
dujų. Buvo evakuota apie 1,000 
žmonių.

♦ Amerikos aviacijos žval
gyba buvo sustiprinta prie Kam- 
bodijos -— Pietų Vietnamo sie
nos, nes laukiama, kad komu
nistai didesniais puolimais ban
dys trukdyti ateinančius rinki
mus j P. Vietnamo parlamentą.

♦ Senato pakomitečio rapor
tą paskelbus, paaiškėjo, kad 
Amerikos ČIA turi Laose ne
mažą kariuomenę, apie 30,000 
vyrų, kurie yra amerikiečių ap
mokomi ir apginkluojami kovai 
prieš Laoso komunistus. Ka
riuomenėje esą ir tailandiečių, 
daugiausia Meo genties vyrų, 
paprastai gyvenančių Indokini- 
jos kalnuose.

Čikagoje kard. Cody suda
rė komisiją, kuri aiškins katali
kų privačių mokyklų finansinę 
padėtį. 9 mokyklas uždarė.

Uganda nesugyvena 
su savo kaimynais
KĖNY JA. — Tanzanijai ne

pripažįstant kaimyninės Ugan
dos valdžios, jos naujo preziden
to, nukentėjo daugiausia kita 
kaimyninė šalis Rwanda, kuri 
anksčiau siųsdavo savo prekes 
per Ugandą, šiais uždarius sie
ną su Tanzanija ir Rwanda, pa
staroji jau pritrūksta žibalo ir 
kitų prekių. Ji negali išsiųsti sa
vo auginamos kavos ir kitų ga
minių.

Paskutiniame Afrikos valsty
bių ministerių suvažiavime Ugan 
d’a atsiuntė dvi delegacijas: nu
versto prezidento Obotes, kuris 
gyvena Tanzanijoje ir naujo pre
zidento Amino. Konferencija, 
padiskutavusi padėtį, nutarė ne
priimti nė vienos delegacijos. 
Tas labai įžeidė naują preziden
tą, Jcuris supyko’ ant Rwandos, 
kad ta nuo balsavimo susilaikė, 
neparemdama jo. Jis už tai ir 
uždarė sieną.

Praėjusią savaitę per Ugandą 
į Tanzaniją skrido Airijos lėk
tuvas su keturiais helikopteriais 
Tanzanijos policijai. Lėktuvui 
teko nusileisti dėl audros Ugan
doje. ši dabar neatiduoda heli
kopterių. 'Dėl to protestus pa
reiškė Airija ir Švedija, ■ kuri 
helikopterius pardavė, Tanzani
jos valdžia sako helikopterių ne
turėjusi ir todėl jų nepraradu
si, už juos dar neužmokėta, tai
gi, ji nuostolių neturėjusi.

Jan Palacho kapas 
skęsta gėlėse

PRAGA. — New7 York Times 
korespondentas Čekoslovakijoje 
James Feron praneša, kad žmo
nės atvirai nesipriešina naujai 
Čekoslovakijos valdžiai ir iš
sišokimų prieš sovietų okupaci
nę kariuomenę nesigirdi, tačiau 
savo jausmus žmonės išlieja ki
tais būdais. Jis buvo aplankęs 
jauno studento Jan Palacho ka
pą Olsany kapinėse, Pragoję. 
Jo kapas apdėtas gyvomis gėlė
mis ir degančiomis žvakutėmis. 
Korespondentas prie kapo išbu
vo 20 minučių. Per tą laiką ka
pą aplankė ir gėles padėjo 7 as
menys.

Jan Palacho kapą prižiūri gru
pė senyvų moterų, kurios turi 
kapinėse ir savo giminių ka
pus. Anksčiau ant Palacho ka
po buvo paminklinis akmuo, ta
čiau vieną naktį jis tyliai din
go. Matyt, komunistai tikėjosi, 
kad be akmens žmonės kapo ne
ras ir jį pamirš. Taip neatsiti
ko. Gėlėms sudėti reikia net 
200 vazų, iš kurių moterys kas
dien pašalina senas gėles. Vazos 
kasdien prisipildo šviežiomis gė
lėmis. Iš nuolat degančių žva
kučių sustatytas Jan Palacho 
vardas ir pavardė. Jauno stu
dento atminimui marmuro ne
reikia, jo vardas gyvas žmonių 
širdyse.

Jan Palachas susidegino prie 
karaliaus Vaclovo paminklo, pa
grindinėje Pragos miesto ankš- 
tėje, 1969 m. sausio mėn. ta su
sideginimo vieta yra valdžios 
užtverta, kad žmonės ir čia ne
galėtų dėti gėlių, kaip buvo da
roma iki tos vietos atitvėrimo.

WASHINGTONAS. — Kari
nės prievolės įstatymas užkliu
vo Atstovų Rūmuose ir bijoma, 
kad iki atostogų kongresas jo 
gali nepratęsti.

AMERIKA PAKEITĖ SAVO POLITIKĄ
KINIJOS ATSTOVYBĖS JT REIKALU

WASHINGTONAS. — Nors jau 18 dienų praslinko nuo pre
zidento Nixono paskelbimo, kad jis važiuos į Pekiną pasimatyti 
su komunistinės Kinijos vadais, Amerika tik pirmadienį oficialiai 
paskelbė svarbų politinį posūkį. Valstybės sekretorius Rogers 
spaudos konferencijoje perskaitė vyriausybė pareiškimą ir at
sakinėjo į korespondentų paklausimus. Jis kelis kartus paminėjo 
žodį “realybė”, sakydamas, kad Amerika nutarusi skaitytis su 
realia padėtimi, kuri yra pasaulyje ir derinti su ta realybe savo 
politiką.

Mašinos nelaimėje 
žuvo Juozas Tininis

(Telefonograma)

Pirmadienį, rugpiūčio 2 d. Ka
lifornijoje, San Louis Obispo ap
skrityje automobilių susidūri
me žuvo rašytojas ir pedagogas 
Juozas Tininis, gyvenęs Los An
geles mieste. Drauge jo auto
mobilyje važiavusi p. Strikaitie- 
nė sužeista ir nugabenta į ligo
ninę.

Tą dieną j. Tininis iš Los An
geles išvyko atostogų, žadėda
mas aplankyti į šiaurę nuo San 
Louis Obispo esančią Hearsto 
meno pilį San Simeon, kuri da
bar yra valstybės prižiūrima 
kaip istorinis meno paminklas.

Važiuoti į San Simeon tarpais 
tenka kalnais ir kalvomis Ramio
jo vandenyno pakraščiais. Vaiz
dai gražūs, bet kelias vietomis 
vingiuotas, siauras ir pavojin
gas. Nelaimė įvyko, kai iš prie
kio atvažiuojantis automobilis 
atsitrenkė į Tininio vairuojamą 
mašina. 
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Juozas Tininis keletą metų 
Kalifornijos universitete dėstė 
lietuvių kalbą, vadovavo Lietu
vių Dienų žurnalo literatūros 
skyriui ir plačiai reiškėsi visuo
meninėje veikloje.’

Laidotuvės Įvyks Los Ange
les. šį rudenį jam būtų suka
kę 60 metų amžiaus.

Juozas Tininis buvo gimęs 
1911 m. lapkričio 4 d. Reizgynės 
viens., Panemunėlio valse., Ro
kiškio apskr., 1928 m. baigė Ro
kiškio gimnaziją, 1935 m. Vy
tauto Didž. Universiteto teolo
gijos-filosofijos fakultete baigė 
klasikines kalbas, 1938 m. Nan
cy universitete studijavo pran
cūzų literatūrą, vėliau (trem
ties metais) Tiubingeno un-te 
gilino graikų kalbos ir literatū
ros studijas ir 1958-59 metais 
Los Angeles City College mo
kėsi iškalbos ir 1960 m. lygina
mosios kalbotyros. Buvo pasi
žymėjęs kaip klasikinis filologas 
ir rašytojas, vienas iš Los An
geles Dailiųjų Menų klubo stei
gėjų, daug bendradarbiavęs 
spaudoje, parašęs noveles “Su
žadėtinė” ir išvertęs eilę veika
lų iš svetimų kalbų.

Mokina prancūzus
J. Požėla, Puslaidininkiu fi

zikos instituto direktorius Vil
niuje, yra skaitęs paskaitas 
Sorbonos universiteto profeso
riams Paryžiuje. Neseniai Į 
Prancūziją atvyko minėto In
stituto karštų elektronu sekto
riaus bendradarbis, vienas 
Požėlos mokinių — Vyt. Ba- 
reikis. Jis buvo pakviestas Į 
Paryžiuje atidarytą jaunųjų 
Prancūzijos — Sovietų Sąjun
gos fiziku mokyklą.
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Rogers nurodė, kad Jungtinių 
Tautų charta pabrėžia reikalą 
saugoti pasaulį nuo karo rykš
tės. Prezidentas Nixonas 1969 
m. spalio mėn. pareiškęs, kad 
vyriausybė turi realiai santy
kiauti su vyriausybėmis, kurios 
yra. Amerika ir bandanti grįsti 
savo santykius realiais pagrin
dais.

Per paskutinius 20 metų pa
saulį labai kamavo klausimas, 
kurios Kinijos vyriausybė turi 
atstovauti kinų tautai Jungti
nėse Tautose. Abi vyriausybės 
tvirtina, kad tik ji viena yra 
legali Kinijos valdžia ir atsto
vauja visiems kinų žmonėms. 
Amerika, pareiškė valstybės se
kretorius, rems Generalinės JT 
Asamblėjos veiksmus, reikalau
jančius įsileisti Kinijos Liaudies 
Respubliką. Kartu Amerika 
priešinsis veiksmams, reikalau
tiems išmesti Tautinę Kiniją ar 
kitaip iš jos atimti reprezenta
ciją Jungtinėse Tautose.

Daug metų Amerikos delega
cija griežtai kovodavo prieš..ko
munistinės Kinijos įsileidimą' į 
JT. Todėl šis pareiškimas yra 
istorinis. - • < ' :

Dėl klausimo, kas atstovaus 
Kinijai Saugumo Taryboje, kur 
pagrindiniai nariai, turi veto tei
sę, Rogers pareiškę, kad šis- klau
simas bus paliekamas Jungtinių 
Tautų narių nutarimui, 127 val
stybių. balsavimui. Anksčiau 
Amerika reikalaudavo, kad Ki
nijos priėmimas būtų sprendžia
mas dviejų trečdalių balsų dau
guma. Manoma, kad šį rudenį 
Amerika to nereikalaus, pasi
keitusioje atmosferoje komunis
tinė Kinija gali gauti reikalin
gus 85 balsus.

Reporterių paklaustas, ar nors 
viena Kinijos vyriausybė yra su
tikusi sėdėti su kita Jungtinėse 
Tautose, ar yra padariusi pareiš
kimą tuo reikalu, Rogers atsa
kė trumpai: “Ne”.

Pasmerkė plieno 
kainų pakėlimą

WASHINGTONAS. — Vyriau
sybė pasmerkė U. S. Steel ir ki
tų plieno bendrovių paskelbtus 
kainų pakėlimus — 8%. Pakė
limai pakenksią plieno gamybai 
Amerikoje ir darbininkams.

Penkių didžiausių bendrovių 
paskelbtos kainos palies įvairias 
pramonės šakas. Amerikos plie
no daugiausia sunaudoja auto
mobilių pramonė — 40%, toliau 
eina maisto dėžučių gamybai 
skirta skarda — 7% visos ga
mybos. Laivams skiriamos plok
štės sudaro 8% gamybos, staty
bos plienas — 7% ir įvairūs 
vamzdžiai — 7%.

Vieno automobilio kaina gali 
pakilti 45 dol. ,

SANTIAGO. — Čilės vyriau
sybė perėmė valdyti Bank of 
Amerika su visais jo skyriais, 
kurių Čilėje yra šeši.
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"NAUJIENOS" BOLŠEVIKAMS 
yra Rakštis jų akyse

tačiau net
negali pa-

Jau išėjo seniai laukta
Juozės Vaičiūnienės knyga

ATOSTOGOS SAULĖTOJ MANITOBOJ Didingai paminėta SLA 57 metų sukaktis
(ORO PAŠTU)

Winnipeg© miesto gaspadorius

(Tęsinys) *
Kanados prerijų provįpęjjos 

gyventojais pradėjo sparčiai 
daugėti tik nuo 1924 — 1926 
metų, kai mioisteriui Clifta
nui išleidus atsišaukimų į Eu
ropos kraštus, kviečiant į Ka
nadą imigrantus, iš visos Rytų 
Europos masėmis pradėjo plūs
ti laisvės ir duonos ieškantieji 
žmonės, jų tarpe ir bene patys 
pirmieji lietuviui, bet didžiau
sia musę čia privažiavo ukrai
niečių. Winnipego visa šiau
rinė dalis šiandien yra apgy- 
ventatyei ne vienų tai daugu
mos ukrainiečių.. Ir nkrainie- 
čiai Kanadoje turi kuo pasidi
džiuoti, kad jir, sakysim, to
kių miestų, kaip Winnipego ir 
Edmontono burmistrais. lya- 
dangi iš visų slavų genčių uk
rainiečiai vra lietuviams arti
miausia ir draugiškiausia tau
ta, mus ukrainiečių kultūrinis 
ir ekonominis pasireiškimas 
gali tik džiuginti. Winnipege 
ukrainietis Steve Juba jau 
penktų kartą perrinktas mies
to meru ir nėra mažiausios 
abejonės, kad bus ir vėl per
rinktas, kadangi šis jaunas 
energingas miestas pats di
džiuojasi pirmą tokį gaspado- 
rių (Hospodar) turįs.

Miestas, Jubai gaspodorau- 
jant, pasižymi švara ir tvarka; 
statyba labai gyva. Kai kurių 
gatvių, pora metų nebuvus, 
nebegalima atpažinti. Kaip šis 
pusės milijono gyventojų mies
tas išsiverčia su savo transpor- 
tącija, kur nauji švarūs, mo
dernūs autobusai vienas pa ki
to važinėja pagrindinėmis gat
vėmis ir už 25 centus gali su 
persėdimais visų miestų per
važiuoti, kai turtingiausiame 
kelių milijonų Chicagos mies
te tenka daugiau kaip dukart 
mokėti?

Originali Winnipego nau
jovė, tai antri metai įvestas 
gyventojų festivalis miesto gat
vėse su centru ‘ svarbiausioje 
Portage Avenue. Pavadintas

“Get Together” winnipigiečių 
festivalis arba liaudies šventė 
pirmą kartų pernai per vienų 
dienų sutraukė virš 40,000 
žmonių, šiemet “Get Together 
šventei” skirtos net trys die
nos — liepos 31 ir rugpiūčio 1 
ir 2, ir šventei pasiruošimas 
pradėtas iš anksto. Išdekoruo- 
jainos gatvės, įrengiami įvai
rūs kioskai ir estrados dai
noms, šokiams ir vaidinimams 
po atviru dangumi. Svarbiau
sias “Get Together” tikslas su
teikti progą žmonėms susipa
žinti ir susidraugauti. Ekspe
rimentas pasirodė nepaprastai 
sėkmingas. Visų savaitgalį pa
rengimai visiems nemokamai.

Tuo pačiu metu — liepos 30, 
31 ir rugp. 1 d. Dauphine prie 
Manitobos ežero įvyko ukrai- 
sireiškė kone visos ukrainie
čių tautinių šokių ir dainų, 
muzikos ir sporto pajėgos iš 
Winnipego ir toliau, kaip tai 
Yevšan baletas iš Saskatūno, antrjųją straipsnio dalį. 
Čunika šokėjai iš Edmontono, mųjų dalį gavo 
Sojuzivka šokių ansamblis iš*dar vėliau!
New Jersey, Perepelički dai- 
noriai, Rusulka šokėjos ir kt. 
iš Winnipego ir kt.

To festivalio -garbės šeimi
ninku (Hospodar) pakviestas 
Winnipego meras Steve Juba, 
o garbės šeimininke (Hospo- 
dynia) jo žmona. Festivalio 
komitete kelinti metai daly
vauja tokie ukrainiečių tauty
bės kanadiečiai, kaip buv. Ma- 
pitobos ministerių kabineto 
narys M. H. Hryhorčuk, Ka
nados parlamento 
Mark Smerčanski .
rius Paul Yuzyk.

Vieno dalyko 
AVinnipego meras 
daryti, tai yra negali pagerinti! 
pašto tarnybos, kuri Kanado
je yra negeresnė kaip JAV-bė- 
sę, nes nuo miestų administra
cijos nepriklauso, kadangi 
yra federalinė. Pavyzdžiui, 
Kostas Strikaitis Naujienų nu
merį su savo puikiu reportažu 
“Visa Trylika grįžo laimingai”

Winnipego miesto meras Steve Juba

Liepos mėnuo sukaktuvinis 
dr. Vince Kudirkos vardo Susi
vienijimo Lietuvių Argentino
je mėnesio ir 57 metų veiklos 
minėjimas ilgai pasiliks mūsų 
kolonijos atsiminimuose, Jame 
dalyvavo daug žmonių dėl to, 
kad SLA valdyba mokėjo orga
nizuoti, ir savo dalyvavimu pri
sidėjo šeštasis skyrius iš Kor
dobos, kuris yra apie 800 kilo
metrų nuo Buenos Aires, tai yra 
apie tiek kelio, kaip nuo Vil
niaus iki Paryžiaus arba Mask- 
VOS,

Nepaisant didelio tolio, spe
cialiu Pullmanu iš Kordobos mi
nėj iman atvyko 42 SLA veikė
jai.

Gražius linkėjimus atsiuntė 
raštu Elena Meilutytė ir Anta
nas Januliai iš Kordobos, taip
gi draugiška organizacija Nemu
nas iš Berisso.

Liepos 10 vakare SLA salėje 
įvyko sukaktuvinė vakarienė, ku
rioje dalyvavo apie 400 žmonių. 
Nuolatinės SLA veikėjos par uo

šė puikių vakarienę, SLA jau
nimas vikriai patarnavo. Po 
SLA CV pirmininko J. R. Sta
lioraičio ir kordobiečio Petro 
Meilučio žodžių, užgrojo Sans 
Spucj orkestras ir gražios publi
kos perpildyta SLA salė links
mai klegėjo, gėrėdamasi malo
niais patarnautojais, skuban
čiais nešioti maistų į svečių ap
sėstus stalus. Tolimesnių sve-| 
čių tarpe matėsi Ona Januškevi- i 
čienė iš Mar del Platos.

Išleidus dovanas SLA 6 sky-| 
riaus padovanotų medalį, SLA! 
surinko 80,000 pezų.

Prisimena SLA kūrėjo velio-

Dr. KAZYS GRINIUS

li 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.

1739 So. Halsted Street Chicago 8, Ill.

sulaukė tik po 10 dienų, tai yra 
Pir- 

diena ar dvi 
Tačiau siuntoms 

kainas ir Kanados paštas pa
kėlė: laiškams tarifas nuo lie
pos 1 d. pakeltas iki 7 centų, o 
nuo ateinančių inaujų metų iki 
8 centų.

Negalima praeiti nepaminė
jus vieno reiškinio, kuriuo, 
pasirodo Kanada Nemažiau 
apsikrėtusi, kaip ir Jungt. 
Amerikos Valstybės. • Tai “kūt
vėlos”. Daug jų teko matyti, 
bet tokių bjauriausiai apžėlu
sių, kaltūnuotų ir gauruotomis 
baidyklėmis pavirtusių barz
dotų vaikų net JAV-bėse nete
ko aptikti!

AVinnipege, Broadway gat
vėje, prie kažkokios religinės 
organizacijos namo kelintų 
kartų teko matyti po didokų 
būrį tokių abiejų lyčių žmo
gaus £ karikatūrų buriuojant 
prie durų ir visa laiką ratu ei
nant. Bet įspūdingiausia sce
na buvo prie Manitobos seimo 
rūmų: čia ilga linija prie sie
nos susėdę, kojas Yoga būdu 
sukryžiavę, nejudėdami ir nei 
savo tarpe nei su praeiviais 
nekalbėdami jie sėdėjo.

Jie sėdėjo Į rūmus įeinant, 
tebesėdėjo išėjus ir liko sėdėti 
nueinant kol tik seimo rūmai 
tiek sumažėjo, kad tų čiučelų 
bebuvo galima matyt. Vis dėl 
to, tai yra epochos fenomenas, 
kurs tokią ar kitokią įtaką 
padarys į ateinančią žmonių 
kartą, kadangi kiekviena atei-

nanti karta susidaro iš priau
gančios jaunosios kartos, o 
šioje-jaunojoje kartoje plaukų 
ir rezignacijos kultas yra giliai 
įsėdęs...

(b. d.)

100 didelio formato psl., daug paveikslų. Kaina S2.00.
Ęersiuntirųui 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, 11L 60608

LIETUVIAI ARGENTINOJE
(Oro paštu)

Berisso lietuviai gerai pasirodė
100 metų Berisso įkūrimo su

kaktį minint, lietuviai dalyvavo 
visuose aktuose. O Berisso mies
to valdybos įkirtame Ateivių 
Parke (Parque del Inmigrąntę) 
prie dirbtino ežero plevėsuoja 
24 tautų vėliavos. Kas labai ma
lonu, tai kad pati puošniausia ir 
didžiausia vėliava, tai Lietuvos 
trispalvė geltona, žalia, raudo? 
na, — kurios įrengimo išlaidas 
apmokėjo abi Berisso lietuvių 
draugijos: Nemunas ir Mindau? 
gas.

Pensininkų dienos
Einant'tradicija, Berisso lie

tuviai pensininkai kas met turi 
dvejus pietus:.gegužės 25 Ne
mune, o liepos 9 Mindauge. Ar
gentinos Nepriklausomybės die? 
noje, 9. 7. 71, mindaugiečiai tu
rėjo 120 svečių. Dalyvavo visa 
eilė mokytojų, keli gydytojai, 
gražus būrys žilaplaukių vyrų ir 
moterų iš abiejų, draugijų. Iš 
Quilmes matėsi A.- Višinskai ir 
B. Mekeškienė, iš Adrogue 
J. Riaubai, iš La Platos — Vuo- 
geliai ir šauliai, iš Buenos Ai? 
res — L. Pilkai su šeima ir jau? 
nuolė Matulevičiūtė, visa N. 
Skrandžių šeima ir A. L. Balso 
red. K. Norkus.- -

Po Mindaugo, pirm. A. Šešta
kausko žodžio, sustoję išklausė
me Argentinos ir Lietuvos him
nus, paskui pirmininko paragin
ti pietavome.

Mindaugo biblioteką puošia 
meniškas Vytis. Didelis Dariaus 
ir Girėno paveikslas liepos mė
nesį papuoštas gėlėmis. Visas 
Mindaugo kvartalas buvo užpil
dytas lietuvių automobiliais. Ka-i 
kurie papuošti Vytukais. Prie 
abiejų draugijų plevėsavo vėlia
vos. 9 de Julio lietuviai gerai pa? 
sirodė.

Paliukų duktė Alicia-Noemi stu-
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dijuoja odontalogijų La Platos 
universiteto medicinos fakulte
te, Sūnūs Jonas įr Karolis, kaip 
technikai dirba Ensenadoje.

«=• Albertas Mikelifinas, bai? 
gęs aukštą policijos mokyklų, 
eina komisaro pareigas La Pla
to j e. Gerai kalba lietuviškai. 
Yra vedęs, augina sūnų ir duk
terį.

— Albertas Aukštaitis 11. 7. 
71 savo motinos Anelės Kedai- 
nytės-Aukštaitienės gimtadienio 
proga nupirko, puikų automobi
lį Falcon.

— Alfredas Mikelaifis nusi
pirko sklypų greta savo tėvų 
namo ir pradeda statytis na
mų.

— Mindauge susikūrė antros 
ir trecios kartos mažųjų lietu
viukų tautinių šokių ir dainų 
ansamblis. Repetuoja šeštadie
niais. Vadovauja Zuzana Skran-

“Gimęs mažame kambarėlyje 
Susivienijimas Lietuvių Argen
tinoje pasistatė rūmus prie Ave- 
nidū San Martin ir 25 de Mayo 
gatvės. Čia išaugo lietuvybės 
tvirtovė”.

Šiame minėjime virš didžiu
lės SLA rūmų scenos puošniom 
raidėm išrašyta: 1914—1971. 
Virš rūmų plęvesavo Argentinos 
ir Lietuvos vėliavos. Priešaki
niuose rūmų sklypuose ir greti
mai matėsi apie šimtas lietuvių 
automobilių, kurių daugelis pa
sipuošę meniškais Vytukais.

Kudirkos ainiai sugeba su
ruošti Kordobos Lietuvių Die
nas; šį liepos mėnesį jie suruo
šė Argentinos Lietuvių Dienas.

N. Giedraitis

ir Antano Rudžių sūnus, bai
gęs vieną iŠ geriausių Culver 
karinę akademiją, tolimes
nėms studijoms sekdamas tė
velio ir vyresniojo brolio pė
domis, pasirinko technikų ii 
netrukus pradės studijas Va
saros atostogų metu jis dirba 
United States Plieno pramo
nėje

kelaičio žmona.

— Jeigu sulaukei 70 metų 
amžiaus, tai tavo širdis per tų 
laikų plakė 2,500,000,000 kar? 
tų. Gali drąsiai važiuoti į Nau
jienų piknikų rugpiūčio 15 d. 
Bučo sode.

“NAUJIENAS” SKAITO VISį 
SROVIŲ ŽMONĖS: DARBENIN- 
KAI, BIZNIERIAI, PROFESIO 
NALAl, DVASININKAI, VALS
TYBININKAI, MOKSLININKAI 
JIE ŽINO, KAD “NAUJIENOS’ 
PADUODA TEISINGIAUSIAS 

ŽINIAS IR GERIAUSIUS

Astronomai 
nepatenkinti

Amerikos astronomai skun
džiasi, kad miestų šviesų gau
sumas trukdo observatorijų 
darbą. Neono bei skelbimų 
lempos paskleidžia toli mato
mas šviesas, net greitkelių lem 
pos kenkia teleskopams. Tele
skopai yra labai jautrūs švie
soms. Kai ant žemės nuo švie
sų nakties metu pasidaro pil
kos ūkanos danga, tada teles
kopais sunku 
sias žvaigždes.

Astronomai 
gatvių lempas
atspindis kristų žemyn. Ne ar
čiau, kaip 25 mylios nuo ob
servatorijų turi būti uždraus
ta vartoti spindulius ir skelbi
mų lentas. M. Š.

.wasSKT

1739 So. Halsted Street Chicago, Ill. 60608
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M. TIUNDžIUS

Tas fontanas trykšta visą va
sarą nuo pat gegužės mėnesio 
iki spalio penkioliktos arba dar 
ilgiau. Beveik kasdien prie jo 
ateinu. Ir vis pavakariais. Ir 
atsisėdu rytų pusėje. Iš ten, jei 
saulėta diena, matau, kaip šako
tas fontano srautas išlenkia vai
vorykštę.

Ta vaivorykštė — tai tik sau
lės spindulių žaismas vandens 
lašeliuose. Saulės nėra, ir vai
vorykštės nėra. O fontano srau
tas eina ir eina. Kaip kraujas 
mano kūne. Bet vieną dieną 
miesto valdybos sargas užsuks 
kažinkur čiaupą, fontano srau
tas nuslūgs, sukris ir visai pra
nyks. Taip ir man vieną dieną 
visatos Viešpats atsiųs savo sar
gą...

Bet kam aš dabar puolu j liū
desį! Tiesa, juk ruduo. Įvairio
mis spalvomis pamarginti me
džių lapai jau pamažu ima kris
ti žemėn, o tik dar spalio mėne
sio pradžia. Saulutė net šildo, 
ir aš ramiai galiu grožėtis ša
kotu fontano srautu, spalvinga 
vaivorykšte ir patyliai šnabždan
čiais medžiais. Ruduo juk taip 
pat rodosi savo grožiu, kokio ne
matysi kitais metų įaikais.

Prie fontano dabar maža be
silanko žmonių, štai šioje pu
sėje aš tiktai vienas, o priešin
goje — du seni žmdnės, gal po
ra. Jie maža tekalba — ma
tau iš tolo. Ar daug jiems ir be
reikia kalbėti! Per trisdešimt, 
keturiasdešimt, o gal dar dau
giau metų ar maža išsikalbėta ! 
Dabar ir be žodžių susikalba... 
širdim.

Lėtais žingsniais iš tolo atei
na vyriškis. Barzdotas, ilgaplau
kis, bet švariai atrodąs. Ar jis 
čia palauks sutemų? Gal kitas 
ir trečias dar prisidės?

Jis praeina pro mane ir nu
tolsta, bet ir vėl grįžta atgal. 
Artindamasis visai sulėtina žin
gsnį.

— Atsiprašau, — sako man. 
— Ar čia nepraėjo jauna mer
gaitė šviesiais garbanotais plau
kais, rusvu kostiumėliu apsivil-

— Ne, tokios nemačiau, kai 
čia esu jau bent pusvalandis.

— Ar aš galiu prie Jūsų ant 
to paties suolo atsisėsti? — pa
siklausė jis.

— Paprastai to niekas ir ne

klausia, — atsakiau. — Prašau 
sėstis.

Jis atsisėdo man iš kairės. Ir 
pasisakė:

— Aš laukiu savo draugės, tik 
valandėlę pavėlavau, o dabar ma
tau, kad ir ji pavėlavo.

— Taip pasitaiko, — atsakau 
jam. — Ir aš jaunas buvau.

— Jūs ir dabar nesenas, — 
įsižiūrėjo jis į mane.

— Kaip kam atrodau, — pasi
sakiau. — Jaunimas juk bend
rai jau vyresnio amžiaus žmo
nių nemėgsta.

— Gal tai ir tiesa. Bet aš vi
sais ir visokiais žmonėmis do
miuos.

— Ar Jūs ne psichologijos 
mokslų studentas? — paklau
siau.

— Panašiai.
Jis pasižiūrėjo į laikrodį ant 

rankos.
— Jau mano mergaitė, tur 

būt, neateis.
— Ar Jūs labai jos laukėte?
— Labai. Bet ji tikrai ir ne

prižadėjo. Kartais šeimos rei
kalai ją sulaiko.

— Tai Jus kankins nerimas, 
jeigu ji nepasirodys.

— Taip, nesiginu. Bet aš mo
kausi save suimti...

— Tai man įdomu.
— Numanau, nes dabar Jūs 

daug girdite apie siautulingą 
jaunimą.

Susidomėjau jo pasisakymais.
— Jeigu Jūs esate iš tarpo to 

siautulingojo jaunimo, — tariau 
jam, — man labai įdomu būtų 
daugiau su Jums pakalbėti. Ar 
sutiktumėte ?

— Prašau. Kalbėkim. Gal no
rėtumėte žinoti, ar daug aš lan
gų išdaužiau, kiek bombų iš
sprogdinau, kam pašonę pervė
riau?...

— Nespėlioju ir neįtarinėju. 
Mūsų pokalbis tepriklauso nuo 
Jūsų.

— Gerai. Tesie mano žodis. 
Ir sakau: langų nedaužiau, bom
bų nesprogdinau, bet siautėjau, 
kaip ir daugelis, kaip šimtai ir 
tūkstančiai. Užsikrėčiau. Ar 
Jūs tikite, kad siautuliu.galį.-HŽ—Į-k-okia-to-ižragano^prasmė? Griau-
sikrėsti, kaip liga, kaip šiltine 
ar drugiu,

— Tikiu.
— Gerai, tai susikalbėsim.'Bet 

vistiek dar priminsiu vieną pokš
tą iš savo vaikystės. Kai mes,

'būrelis vaikų, norėdavome pa
sijuokti, o nebūdavo iš ko, tai 
dirbtinai susižadindavome juo
ką. Mes tyčia, prisiversdami 
pradėdavom juoktis ir taip įsi- 
juokdavom, jog ilgai negalėda- 
vom ’nustoti, net pilvus imdavo 
skaudėti. Mūsų močiutė saky
davo, kad nelabasis mus kibina. 
Kartais ji susirūpinusi imdavo 
rykštę ir nugaras mums išva
nodavo. Tada mes ir mušami 
dar negalėdavom susilaikyti ne
sijuokę, tiktai kai paskaudėda- 
vo. nugaras, veikiau pasiliauda- 
vom.

— Žinau, kad vaikai taip da
ro,;— Tokį juoką ir aš esu per
gyvenęs.

— Retas sutapimas, — tarė 
nepažįstamasis. — Aš neapsiri
kau Jus pakalbinęs. Dabar ga
lime kalbėti ir apie tą visuotinį 
siautulį. Sakau —’visuotinį, nes 

: jau toks yra. Ir tas siautulys to
kiu pat būdu atsiranda, kaip 
anas vaiki] juokas. Užtenka tik
tai vienam pakurstyti bendra
mintį draugą, o tuodu — kitus 
kelis, tie kiti — dar daugiau, 
ir eina taip siautulys didėdamas, 
kol pasiekia uragano jėgos. O 

ti. Kas sena, sugriauti, nauja 
statyti! O kas bus nauja? Be
ne aš žinau! Bene ir anie šim
tai bei tūkstančiai žino! Bet ka- 
žinkas žino: gal tas nelabasis, 
kurį minėdavo mano močiutė...

Jaunolis patylėjo, paskui sa
ko:

— To piano pasisakymo gal 
jau ir pakaktų, tik nemanau, 
kad neturėtumėte ir daugiau ko 
paklausti. Pirmiausia, ar Jums 
neatrodo, kad dabar čiulbėdamas 
noriu sulaukti tamsos ir Jus ap- 
kraustyti? Nesiginkite: taip ga
lėjote bent iš tolo pamanyti. Ir 
visai nesistebiu: dabar tokių 
darbų pasitaiko. O kai barzda 
šmėkšto ir ilgi plaukai draikosi, 
tokie kartais ir įtartini atrodo, 
ypač vyresniojo amžiaus žmo
nėms. Bet aš, kąi į aną šėlstan
čių juoklių minią įsipainiojau, 
nebuvau nei barzdotas, nei ilga
plaukis. Susirinkdavome protes
tuoti, kam Amerika kariauja, 
kam žudo žmones. Ir mano pa
ties jaunesnysis brolis, geriau
sias mano draugas, kariavo Viet
name./Visi šaukėme: “Šalin ka
rą ! Amerika,; įgyvendink tai
ką !...” Ir dar kitaip, ir dar įvai
riau. O paskui šauksmo nepa
kako: smarkesnieji pradėjo dau
žyti langus, vartyti ir padegio- 
ti gatvėse mašinas...

(Bus daugiau) 
1

ROCHESTER, N. Y.
Balfo parengimas ir 

lietuviui diena
■ *

Rugpiūčio 8 dieną įvyksta kas
metinė Lietuvių Diena. Ta diena 
lietuviai, pasipuošę automobi
lius, važiuoja per miestą. Už 
gražiausiai papuoštą automobilį
skiria premiją. Patsai važiavi
mas nesudaro miesto publikai 
gal būt jokio įspūdžio, nes po
piečio metu, kai mašinos važiuo
ja, gatvės būna tuščios.

Automobiliams sugrįžus, vyk
sta vadinamoji Lietuvių Diena. 
Jos visas pelnas skiriamas Bal
tui. Sudedama ir surenkama ke
letą šimtų dolerių, šioje progo
je visuomet dalyvauja miesto 
politikai ir kongresmonas Hor
ton, respublikonų partijos atsto
vas Washingtone. Iš vietinių 

politikų visuomet su lietuviais 
gražiai skaitęsis St. May dabar 
yra miesto burmistras. Žinoma, 
tas skaitymasis ne tiek dėl sim
patijų lietuviams ar Lietuvos 
laisvinimo reikalui, kiek dėl vi
siems suprantamų sumetimų. 
Automobiliai išvyks 3 vai. p. p. 
Penktą valandą atvyks ir kalbės 
miesto burmistras, šoks tauti
nių šokių grupė, kuriai visą lai
ką čia vadovauja p. Reginienė.

Rochesterio veikėjai yra ko 
ne visi lietuviai. Vadovaujan
čiose sferose, kaip Alto j, Balfe, 
o ir kitose vadovauja Jurkus, 
kuris yra Altos, Balfo pirminin
kas, Krokys, prof. Klimas, Dr. 
Lėlys ir kiti. Vadovaujantiems 
su talkinimu sunkumų nėra, nes 
žmonės stoja į talką, kur tik 
reikia.

Lietuvišką spaudą platina Sa
balis. Išdėsto knygas, plokšte
les ir visą turimą medžiagą kas 
sekmadienis prieš pamaldas rū
syje, kur žmonės prieš pamal
das ir po pamaldų susirenka.

Visų Isrovių žmonės sutaria 
gražiai. Rochesteryje lietuviai 
laikosi Lietuvoj turėto papročio, 
kai sekmadieniais po pamaldų

KASMET PRIAUGA
IX) 70 MILIJONŲ 

2000 metais žemėje bus 
8 bilijonai žmonių

Richard M. Koff Chicagoje 
įleidžiamame žurnale “Play- 
jboy” liepos mėn. numeryje 
pavaizduoja netolimą ateiti, 
kuri-neatrodo patraukli. Ap
skaičiuojant, kad žmonių mū
sų žemėje per vienus metus 
jau priauga po 70 milijonų, 
atrodo, kad po 4 metų, tai yra 
1975 metais žmonių bus. 4 bili
jonai, ir pilnai dar nesulau
kus 2000 metų bus jau 8 bilijo-

i «. * •na L
Dabar jau kasmet pastato

ma po 10 milijonų automobi
lių, tai yra dvigubai kaip prieš 
17 metų, žodžiu, technikos 
pažanga pralenkė patį žmogų, 
kurs jos kad ir norėdamas ne
begali sustabdyti ir sulėtinti. 
Tos pažangos rezultate Vakarų 
civilizacijos žmogus šiandien 
turi telefoną, radiją, televizi-

žmonės ilgokai ant rinkos susi
tikę šnekėdavosi. Čia irgi su
stoja ir ilgokai pabūna prie baž
nyčios, tik visa bėda, kad vie
tos nėra. Tėra tik platesnis ta
kas iš gatvės į bažnyčią, ir žmo
nės po pamaldų susigrūdę šneku
čiuojasi, kai kitose kolonijose 
taip nėra.

— Rochesteryje sumažėjo 
darbai. Daug yra bedarbių. Ir 
dar nesimato darbų padidėjimo. 
Kai kurios kompanijos po šimt
mečio savo egzistencijos keliasi 
kitur. Tai darbų dar sumažės. 
Visiškai užsidarė General Dyna
mics fabrikas.

— Kadangi Rochesteris yra 
ant kelio tarp Vidurio Ameri
kos ir rytinių sričių, tai dažnai 
sekmadieniais prie bažnyčios 
matosi pravažiuojančių svečių.

Koresp.

/ • sos v S sag'rugpiucio 15 dieną,
BUCO SODE

WILLOW SPRINGS, ILLINOIS

BUS ĮDOMI PROGRAMA, GERA MUZIKA ŠOKIAMS, 
SKANUS MAISTAS IR LABAI GERI GĖRIMAI. 
VISA LAIKA GARSUSIS G. JONIKO ORKESTRAS 
GROS POLKAS, VALSUS IR PAČIUS M0DERNIŠ- 
KIAUSIUS ŠOKIUS JAUNIEMS IR VYRESNIEMS. 
RUGPIŪČIO 15 D. VISI KVIEČIAMI Į NAUJIENŲ 
PIKNIKĄ-
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| Grybavimo sezonas
Yra labai daug gerų, skirtin- 

į gų rūšių valgomų grybų Ame- 
I rikoje, taip pat yra 70 rūšių 
I muxlingu grybų, kurie atrodo 
gražūs. Nuodingiausi grybai— 
amanita verna ir amanita pha- 
loydes. šie grybai yra balti kaip 

i sniegas. Jų kepuraitės viršus 
truputį drėgnas, paprastai au
ga vidury vasaros ir nedide
liais ratais, bet daugiausia po 

i 2, 3 grybus. Mėgsta šiltą orą. 
i Susirgus nuo amanitos vernos, 
j genda žmogaus kepenys. Su
valgęs amanita phaloydes, 
žmogus pajunta akių aptemi
mą, širdies lėtą plakimą ir Po 
kelių dienų įvyksta kraujo ap- 
nuodijimas ir paralyžius.

Raudonikiai, ūmėdės (rusu 
la), lepšiai, kelmučiai (cani- 
pestris), kalifiorai (califeria), 
kukurbezdžiai didieji (magnus 
licoperdon) geriausi grybai. 
JAV šiaurinėje Srityje yra ir 
“baravykų” (boletus), tik tru
putį skirtingi nuo Lietuvos ba
ravykų. M. š.

ją, greitas susisiekimo prie
mones, skalbiamas mašinas, 
reguliuojamą orą, šildymo ir 
šaldymo sistemas ir lygiagre
čiai turi suterštą žemę, vande- 

i iii ir orą, plaučių vėžį, nepap
rastą kriminalo padaugėjimą 
ir žemės turtų, o daugelyje 
planetos vietų vis didėjantį 
maisto priemonių mažėjimą, f

Biologas Paul Ehrlich, pa
daręs eksperimentą su musė- 

*mis, bandė jį prilyginti žmo
nijai. į tuščią pieno bonką su 
palyginti, gausia maisto atsar 
ga jis įleido muselių porelę. 
Po kelių dienų muselių bon- 
koje tiek padaugėjo, kad vi
sos bonkos sienos buvo juodai 
musėmis apstoję. Maisto at
sargoms sumažėjus kelerio
pai, padaugėjo muselių miri
mas ir netrukus jos visos buvo 
negyvos. Po 10,000 metų žmo
nija bus panašioje “pieno bon- 
koje”, tvirtina Dr. Ehrlich. Jei 
nesugebės tą savo vislumą su
mažinti, gamtos įstatyfnas pats 
pasirūpins. Su naujais žmo
nių bilijonais mažės gyvybi
nių reikmenų atsargos — mais
to produktų, švaraus geriamo 
vandens ir oro, žemės bei jū
rų gelmių turtų, o nesantaika, 
karai, epidemijos, badas, kū
dikių mirtingumas padarys tai, 
kad po 2000 metų per 30 metų 
laikotarpį penki bilijonai žmo
nių bus sumažėję ir žemė vi
suotinu kapinynu paversta...

Žinoma, optimistai nenori 
pesimistų pranašavimams ti
kėti, bet viena ir jie prileidžia, 
būtent jei visi mūsų Žemės 
kraštai sieks, tokio gyvenimo 
standarto , %oki šiandien turi 
JAV-bių žmonės, tuomet oro 
ir vandens užteršimas padidės 
10 kartų, kas reiškia, kad to
kioje atmosferoje žmogui gy
venti bus nebeimanoma. U

PIRKITE JAV TAUPYMO EONUS

Savo naminę vaisty spintelę reikia 
nepaprastai švariai ir tvarkingai už
laikyti, kaip šiame vaizdelyje parody
ta: išimti visas bonkutes ir nuplauti 
lentynas; patikrinti visus užrašus, 
kad neįvykty klaidu, nes vaisty su
maišymas gali būti fatališkas. Patik
rinti, kokiy vaistu trūksta ir juos pa
pildyti, kad būtum bet kokiam neti
kėtumui pasiruošęs.
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(Tęsinys)

Norėtų kontroliuoti žmonių mintis
Diktatūros didžiausias rūpestis yra žmonių minčių 

kontrolė. Šis klausimas rūpėjo Stalinui, Hitleriui, Muso- 
liniui, Naseriui ir kitiems diktatoriams. Jis rūpi Brež
nevui ir visiems vadinamos “proletariato diktatūros” 
šalininkams. Gyventojų minčių kontrolė yra tiek svarbi, 
kad jie nesivaržo jokiomis priemonėmis tai kontrolei 
įvesti. Pirmon eilėn jie imasi priemonių nepalankioms min 
tims sklisti: suvaržo spaudą, radiją, televiziją ir paims sa
vo kontrolėn priemones laisvam žodžiui ir kritiškai min
čiai plisti.’Įvedę kitokių minčių cenzūrą, jie naudoja pačias 
moderniškiausias priemones savo mintims kalti j galvą.

Stalinas buvo sėkmingiausias šioje srityje. Ištisus 
dešimtmečius jam pavyko kontroliuoti ne tik milijoninės 
rusų tautos mintis, bet jis kontroliavo ir rusų pavergtas 
tautas. Kontrolė buvo tokia griežta, kad dešimtmečius 
laisvas pasaulis mažai tegirdėjo apie pavergtų rusų, gru
zinų, ukrainiečių ir gudų gyvenimą. Apie juos tekalbėjo 
nuo mirties pabėgę emigrantai. Stalinas buvo sėkmin
gas, nes vartojo pačias žiauriausias priemones. Jis ne
sigailėjo politinių savo priešų, bet skaldė galvas net ar- 
timiausiems savo bendradarbiams, bolševikų partijos 
centro komiteto nariams ir įtakingiems partijos ir so
vietinės valstybės pareigūnams.

Evaldas Mątviekas,- ilgai keptas ir tašytas naujas 
sovietinis žurnalistas, kelia tą pačią minčių kontrolės 
problemą. Jis yra Įsitikinęs, kad policinės priemonės yra 
pačios geriausios ne tik vadinamai- “socialistinei staty
bai”, bet ir pačiai minčių kontrolei pravesti. Savo mintis 
jis dėsto ne sovietų policininkams, bet literatams ir “ta
rybinės” Lietuvos inteligentams. Jis parašė straipsnį, 
vietomis ironišką, apie policijos ir policininko reikšmę 
“komunistinėje” santvarkoje ir kasdieniniame okupuo
tos Lietuvos gyvenime.

Straipsnio pavadinime turėjo atsispindėti pagrindi
nė rašinio mintis. Autoriui reikėjo kalbėti apie polici
ninką ir apie svajojamą žmogaus minčių kontrolę. Bet 
Matviekas kitaip pasielgė. Savo straipsnį jis pavadino 
“Penki klausimai mielam kaimynui”. Mielas autoriaus 
kaimynas yra policininkas, arba milicininkas, kaip oku
puotoje Lietuvoje dabar vadinami policininkai. Gali 
susidaryti įspūdis, kad Matviekas gyvena milicininkų 
apgyventame rajone, arba, greičiausiai, kad jis ir pats 
yra milicininkas. Bet tikrovė, ko gero, yra kiek kitokia.
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Dabartinėje Lietuvoje pusė krašto gyventojų paversti 
milicininkais. Vieni nešioja milicijos uniformą, o kiti jos 
nenešioja, bet milicijos pareigas jie eina. Jie šnipinė
ja “mielus kaimynus” ii- pranešinėja policijai. “Tarybi
nėje” Lietuvoje šnipinėjami ne tik paprasti gyventojai, 
bet šnipinėjami ir šnipai, tikrinami jų pranešimai. Straips
nyje jis kelia įvairias problemas, bet pagrindinė jo min
tis išreikšta straipsnio gale esančiame šiame sakinyje:

Kur surasti tokį žmogų, kurio rūstus paveiks
las neleistų nei blogai minčiai kilti, o baimė turėti 
su juo “tarybinių” reikalų sukurtų daug gėrio? ... 
(Literatūra ir menas, 1971 m. liepos 24 d., 13 psl.). 
Rūstesnio žmogaus kaip Stalinas vargu berasime. 

Rūstesnio veido taip pat būtų sunku suieškoti. Bet Sta
linas jau nebegyvas. Jo bijojo ne tiktai maršalai ir ad
mirolai, bet ir policininkai. Berija galėjo be baimės žu
dyti geriausius raudonosios armijos karo- vadus, bet 
jis bijojo Stalino. Stalino įsakymų klausė ir Ježovas, Be- 
rijos mokytojas. Ir kai Stalinas išaiškino, kad Ježovo 
galvoje pradėjo kilti kitokios mintys, negu Stalinas no
rėjo, tai ir Ježovo “blogų minčių” procesas buvo sustab
dytas. Apie “blogas mintis” turėjusius bolševikų par
tijos centro komiteto narius, kaip Zinovejevas, Trockis, 
Bucharinas ir kalbos negalėjo būti. Rūstus Stalino vei
das tas “blogas mintis” sustabdė. 0 jeigu to nebuvo ga
na, tai reikalą sutvarkė Ježovo ir Berijos kulka į pakaušį.

Rūstaus žmogaus paveikslas laikinai gali “blogas 
mintis” sustabdyti, bet kad tų minčių sustabdymas ves
tų į gėrį, tai Matviekui reikėtų įrodyti. Baimės apimti 
vergai gali iškasti Maskvos — Volgos kanalą, bet baimės 
apimti laisvi piliečiai taip kanalų nekas.

Matviekas ir panašiai galvojantieji komunistai yra 
įsitikinę, kad Stalino laikais sovietinė sistema ir vadina
ma “proletariato diktatūra” vedė į gėrį, bet paaiškėjo, 
kad tas gėris buvo labai menkutis. Stalinas turėjo nuleis
ti “geležinę uždangą” ne žmonėms, besiveržiantiems 
į jo sukurtą gėrį, bet nuo “blogų minčių” apsaugotiems 
vergams, besiveržiantiems į laisvąjį pasaulį.

Pagaliau ir pats Stalinas nuo “blogų minčių” nepa
jėgė apsaugoti savo vergų. Matematikas Aleksandras 
Solženicinas, eidamas iš vienos stovyklos į kitą, parašė, 
išsiuntė ir išleido patį didžiausią kaltinimą visiems “blo
gų minčių” sargams. Už šias pastangas Solženicinas ga
vo Nobelio premiją. Į

KAZYS ŠKIRPA

1940-41 M. LIETUVIŲ AKTYVISTŲ
FRONTAS IR KOVOS KELIAS

Taip pat negalima pa
neigti didesnei tautai teisės 
reikalauti sau daugiau gamtos 
turtų, nes jų tokiai tautai yra 
daugiau ir reikalinga. Dažnai 
lygybės principas atsiduria pa
vojuje ir yra pažeidžiamas. Tai 
atsitinka tais atvejais, kada ka
riškai stipresnė tauta imperia
listiniais apskaičiavimais grie
biasi ginklo prieš kariškai silp
nesnę tautą, arba kada mažesnė 
tauta turi gamtos gėrybių per
teklių ir tuo perteklių, sakysim, 
prekių pasikeitimo forma, neno
ri arba nesugeba pasidalyti su 

savo didesniuoju kaimynu, ku
riam tokių gėrybių trūksta. Jei 
susidariusiems priešingumams 
išlyginti nepavyksta surasti tin
kamo taikaus sprendimo, tai tuo
met dažniausiai įvyksta ginkluo
tas konfliktas, kuris galų gale 
būna nuostolingas abiem pusėm. 
Didesnioji tauta rizikuoja išpro
vokuoti karo gaisrą, kuris gali 
išsiplėsti už susiginčijusių tau
tų sienų. Antra, mažesniąja tau
tą nugalėjus ir ją pavergusi, di
desnioji tauta'yra priversta lai
kyti užimtoje šalyje nuolatinę 
ginkluotą pajėgą, kas jai bran
giai atsieina. Patekusioje sveti- 
mon priespaudon tautoje paker-

bės pažanga ir turi atitikti tau
tos gyvybinius reikalavimus. 
Priešingu atveju atgyventa vals
tybės santvarka virsta tikruo
ju gyvenimo stabdžiu. Idealiau
sia padėtis būna tada, kada kraš
to valdymas remiasi visais akty
viausiais tautos elementais ir 
visomis tautos kūrybinėmis pa
jėgomis, t. y. kada tiesiogiai ir 
netiesiogiai prie krašto valdy
mo pritraukiama visa tauta, ku
ri laisvai prisiima drausmę bei 
susiklausymą ir pasiduoda vie
nos valios vadovavimui. Tuomet 
tauta ir valstybė visose gyveni
mo srityse gali pareikšti savo di
džiausia energija ir kūryba. To
kio idealo siekia Lietuvių Ak
tyvistų Frontas.

Pažiūra į kapitalą

Darbas yra visų ūkinių gėry
bių. kūrėjas. Jis pasiekia tada 
aukščiausių rezultatų, kada jis 
yra tinkamai suderintas su ra- 
cionaliniu kapitalo panaudojimu.

Kiekvienas žmogus, norėda
mas patikrinti savo egzistenci
ją ir ją gerinti, stengiasi pasi
gaminti arba įsigyti vis daugiau 
jam reikalingų gėrybių, šis na
tūralus akstinas verste verčia 
žmogų pasirūpinti minėtų gėry
bių net atsargą, kuri patikrintų 
jo paties ir jo šeimos išlaikymą 
ne vien dabartyje, bet ir ateityje. 
Tokių būdu jis susidaro kapita
lą. Konkrečiai tas kapitalas pa
sireiškia įvairių gamybos prie
monių forma.

Moderniškame ūkyje žmogaus 
darbo rezultatas bei žmogaus 
reikalavimų tenkinimo ir jo atei
ties patikrinimo laipsnis daug 
pareina ne vien nuo darbo ir ka
pitalo racionalios organizacijos 
gamybos ūkiuose, bet ir nuo jū
rinės ir socialinės krašto san
tvarkos. Ypatingos svarbos tu
ri gamybos priemonių nuosavy
bės klausimas. Gyvenimo prak
tika-rodo, kad pilnas gamybos 
priemonių privatinės nuosavy
bės panaikinimas pakerta gamy
bą.

Tai pavaizduoti galime Sovie
tų Rusija. Siekdami įgyvendin
ti komunistinę diktatūrą, rusai 
sunaikino savo ūkį ir krašto ga
mybą privedė tiesiog prie nepa-' 
kenčiamos padėties. Komunisti
nio bandymo ' išdava yra labai 
skaudi: to didelio ir gamtos tur
tais pertekusio krašto gyvento
jai dabar kenčia begalinį ma
terialini ir dvasini skurdą.

Tačiau kapitalas dar nėra ge
rovė. Norint padaryti gerą prie
monę žmonių gerovei kelti, rei
kia jį tinkamai organizuoti ir 
įkinkyti į nuolatinį ir racionalų 
kėlimą krašto gerovės. Vadinas, 
kapitalas turi būti visuomet su
sietas su darbo jėga taip, kad 
ūkiška žmogaus veikla galėtų 
optimaliai patikrinti žmogaus

tarnas noras intensyviai dirbti. 
Nuo to nukenčia visa, krašto pro
dukcija ir dėl to visa tai išeina 
pačios nugalėtojos nenaudai, ži
noma, didžiausią nuostolį turi 
mažoji tauta: ji netenka savo 
nepriklausomybės.

Europos kontinente, kuris yra 
tirštai gyvenamas, pasikartoja 
ginkluotieji konfliktai, ypač ka- 

‘ rai, parodo, jog jie nėra nei tei
singi, nei tinkama priemonė tarp 
tautų ir valstybių kilusiems gin
čams spręsti. Tokia priemonė 
sunaikina ne tik tas šalis, kurios 
kariauja, bet ji skaudžiai palie
čia ir visus kitus kraštus. Ir tai 
suprantama, nes Europos ūki
nės sąlygos yra taip susijusios, 
jog nėra nė vienos tautos, kuri 
ūkiškai būtų visiškai nepriklau
soma nuo kurios nors kitos tau
tos.

Skaudus dabarties ir praei
ties patyrimai turėtų priversti 
Europos tautas ir valstybes sa- 
vitarpy taikingai ir darniai su
gyventi. Jos turės suprasti ke
lius, kaip teisingai pasidalyti 
gamtos ir žmogaus sukurtomis 
gėrybėmis. Ateityje — priešin
gai negu yra dabar — užuot 
stengdamosios viena kitą ekster- 
minuoti, tautos bendromis ir su
derintomis pastangomis sieks 
vystyti bendrąją Europos gero
vę. Kada minėtas sugyvenimas 
bus pasiektas, tada principas, 
jog kiekviena tauta, didelė ar 
maža, turi teisę egzistuoti, bus 
įgyvendintas ne vien teorijoje, 
bet ir praktikoje. Naujoji Eu
ropa turi būti ne nauju tarp 
Įvairių joje gyvenančių tautų 
konfliktams tarpti židiniu, bet 
visų tų tautų kūrybinių pastan
gų jungėja. Tokioje Europoje ir 
mažosios tautos, darniai sugy
vendamas su didžiosiomis tau
tomis, turės reikiamo saugumo, 
kuris yra būtinas kiekvienam 
progresui.
Pažiūra į valstybės santvarka

Sutikdami su tuo, kad valsty
bė yra tik priemonė sudaryti pa
lankioms sąlygoms tautos kles
tėjimui, aktyvistai taip pat su
sitinka, kad ir pati valstybės 
santvarka nėra joks lemiantis 
faktorius tautos klestėjimui pa
tikrinti; Lemiantį faktorių su
daro ne forma, bet valdymosi tu
rinys, t. y. ar vienokia ar kito
kia valdymosi forma tikrai’ lai
duoja palankiausias sąlygas tau
tos pažangai, ar ne. Kiekviena 
valdymosi forma yra gera, kuri 
geriausiai patenkina minėtą rei
kalavimą ir, priešingai, kiekvie
na valdymosi forma aktyvistam 
nėra priimtina, kuri to reikala
vimo nepatenkina. Antra, jo
kia valdymosi forma negali pa
silikti amžinai, nes tautos gyve
nimas vietoje nestovi. Krašto 
valdymosi forma turi evoliucio
nuoti kartu su tautos ir valsty

nuolat augančių reikalavimų ten
kinimą.

Iš to seka, kad kiekvienas 
žmogus, kiekvienas tautos na
rys turi būti tinkamai įrikiuotas 
į gėrybių gamybos procesą, t. 
y. kiekvienas turi dirbti pagal 
savo išgalę vienos ar kitos rū
šies darbą. Neproduktyvūs tau
tos ūkio nariai sudaro naš
tą visai tautai,, nes tokiu bū
du viena tautos narių dalis nau
dojasi kitų tautos narių darbo 
vaisiais, nekalbant jau apie tai, 
kad nuo to nukenčia krašto gy
nyba. Kapitalas, arba esamos 
gamybos priemonės, _ turi būti 
racionaliai parinktos ir pilnai iš
naudojamos. Neturi būti nepro
duktyvaus kapitalo, kuris ma
žintų gėrybių gamybą ir tuo bū
du sudarytų tautos ūkiui naš
tą.

Valstybė prie tokios padėties 
neturi krašto prileisti. Valstybė 
tam tikslui turi įvairių priemo
nių. Ji nebūtinai turi nusavmti 
kapitalą, kaip tai praktikuoja ko
munizmas. Pakanka, kad kapi
talas būtų verčiamas aktyviai 
ir racionaliai dalyvauti krašto 
gamyboje.

Tą patį galima pasakyti ir apie 
valstybinį kapitalą. Valstybė, 
kuri yra priversta vis labiau in
vestuoti savo kapitalą į ūkiškų
jų gėrybių gamybą, turi ypač 
žiūrėti, kad tas jos dispozicijoje 
esamas viešas kapitalas būįtų 
racionaliai investuotas ir pilnai 
išnaudotas. Šiais laikais vals
tybė yra ryškiausias tautos ūkio 
reprezentantas. Ji nevengia di
desnių kūrybinių užsimojimų, 
todėl ji turi ypatingai derinti 
darbą ir kapitą, nes tai įgalina 
krašto gamybą išvystyti iki auk
ščiausio laipsnio.

Darbas yra kiekvieno progre
so pagrindinis faktorius. Steng
damiesi kelti tautos gerovę, ak
tyvistai pirmoje eilėje remiasi 
darbu, kaip visų ūkio gėrybių 
kūrėju. Kapitalas — privatus ar 
valstybinis — turi tarnauti vi
sai tautai, bet ne kuriam nors 
luomui ar atskiriems kapitalis
tams.
- čia lietuviams į pagalbą turi 

ateiti valstybė su visomis savo 
priemonėmis.

Socialiniai klausimai

Socialinis teisingumas yra 
vienas svarbiausiųjų tautos ben
druomenės gyvenimo privalumų. 
Be socialinio teisingumo joks 
bendruomeninis gyvenimas bū
tų stačiai neįmanomas. Kur to
kio teisingumo nėra, ten kyla ne- 
santaka, tautoje susidaro įvai
rios grupės, kurios pradeda tar
pusavyje kovoti. Tokiu būdu pa
kertamas pats bendruomeninio 
gyvenimo pagrindas.

(Bus daugiau)

A. VILAINIS - ŠIDLAUSKAS

Užmirštoji Dievo gatvė
ii

Tie senuoliai visada ji mylėjo, tebemy
li ir dabar, žinoma, mylės ir jo sūnų D ži
rnį, kada jau bėginės. Gal todėl taip myli 
vaikus, kad su trečiąja žmona nebesusi- 
laukė vaikų. Juodu vienas antrą labai 
myli ir mylisi. Bėt dabar, kai jis jau nebe 
vaikas, o buvo išėjęs savanoriu dar dviem 
metais prieš šaukimą, tai susigalvojo ir 
savo nuobodulio dienoms praskaidrinti, 
įsigijo gražų šuniuką. Tą šuniuką labai 
myli ir senuolis. Myli ir saugo, kaip savo 
akį. Ir senuoliui jis didelis draugas. Su 
juo visada eina pasivaikščioti į gatvę. Ir 
tai po kelis kartus į dieną. Suprantama, 
jog jo senuolius jau užkliudęs aštuonias
dešimt devintuosius metus, draugų kaip 
ir nebeturi. Vienam po gatves klydinėti 
būtų nuobodu. Senuolis jį išmokė ir viso
kių gudrybių. Kai jis nori ko savo skilviui 
iškaulyti, tai atsitūpia ant dviejų kojų. 
Kuomet mato, ar gal užuodžia, jog tai jam 
bus gardus kąsnis, tai iškišęs liežuvį lai
žosi, pradeda judinti priekines kojas, o 
akys jam net žiba iš godumo. Jau dabar 
tas šuniukas pripratęs ir prie jo. Kai tik 
jis praveria duris, tai neatsitraukiąs nuo 
jo. Jam jau pavykę išmokyti jį ir alaus 
lėkštutę išlaižyti, išlakti... Iš karto bėgęs 
nuo jo į kampą, bet dabar jau pats, ant 
abiejų kojų atsitūpęs, kaulijąs, kad tik 
gautų alaus palakti.

Pasakodamas apie šuniuko naujus po
mėgius, jis žiūrėjo man į akis, ar aš tuo 
tikiu. Taip, aš tikrai tuo tikėjau. Tikėjau, 
nes pats buvau matęs savo akimis, kaip 
galima ir šunį pripratinti prie šio svaigi
nančio skysčio. Mačiau tai prieš penkerius 
metus, kaip tik toje pačioje užeigoje. Ta
da šį kampą prie Union ir Trisdešimt penk 
tosios buvo išnuomavęs Vacys Rutkaus
kas. Kai jis vėliau nusipirko nuosavus na
mus ir ten išsikėlė, jį išsinuomavo užei
gai Juozas Sutkus.

Tada dar tebebuvo gyva kalė tų namų 
savininkės Frances Remeika. Ta vidutinio 
ūgio kalė buvo nepaprastai pamėgus alų. 
Kai tik Frances praverdavo užeigos duris, 
ji pirmoji Įsmukdavo ir tuoj šokdavo prie 
baro. Įsikibdavo į barą priekinėmis kojo
mis ir urgzdavo, cypdavo, kad tik greičiau 
jai į lėkštę įpiltų to gelsvo skystimo. Bet 
prie gėrimo ji turėjo dar saiką. Vieną lėks 
tę išlakus ir net išlaižius, įpylus kitą — 
jau nebelakdavo. Buvo ji tikrai ramaus 
būdo girtuoklė. Jokio triukšmo, kad ir 
lojimu nebekeldavo ir niekam nekibdavo 
į kojas. Kai šeimininkė prie baro kartais 
ilgiau užsikalbėdavo. Jos tik akys būdavo 
linksmos, kaip stiklinės. Tokios pat kaip 
tų paauglių, kurie pradeda vartoti narko
tikus, ir tėvai iš stiklinių akių šviesos gali 
atpažinti nuodų vergijon įklimpusius.

Frances Remeikos kalė buvo pripratus 
prie (visko. Ėdė viską, ką matė valgant 
prie šeimos stalo. Mėgo net salotas su rūgs 
čia grietinėle. Kirto mėsą su krienų pada
žu, kad net ausys jai linko. Kartais, tiesa, 

stipriai nusiprunkšdavo, bet tai juk nebu
vo ko gėdytis, jis ėdė vis dėlto po stalu. Tai
gi šlavė viską, o viską, ką gali tik kultū
ringo žmogaus skilvis suvirškinti. Viena, 
ko ji nemėgo — kaulų, nuvirintų sriuboje. 
Parodžius jai žalią nevirtą mėsą, ji pradė
davo loti iš pasiutimo, supykdavo, kad iš 
jos kultūringumo nori kas pasityčioti.

Labiausiai ją pralinksmindavo alus. 
Kartais ji ir viena tupėdavo prie užeigos 
slenksčio, laukdama, kuomet prasivers 
durys. Kai pardavėjas būdavo užimtas ir 
jos tuoj neaptarnaudavo, ji nuo grindų 
griebdavo cigarų, cigarečių nuorūkas ir 
jam kramtydavo, kol visai sumaldavo ir 
nurydavo... Nebi jodavo nė dūmų. Uosty
davo juos savo šnervėmis su pasitenkini
mu. Žinoma, jei ji būtų galėjusi išlavinti 
bent vieną pirmutinę koją, kaip žmogus 
ranką, būtų buvusi nepataisoma rūkorė. 
Dabar turėjo tenkintis tabako kramtytojų 
įpročiu. Viena, ko ji nebuvo praėdus nei 
pragėrus, tai šuniškos įgimtos uoslės. Pap 
rastai, namo šeimininkai, kad išvaryta 
laukan netupėtų prie užeigos durų, ją gran 
dine pririšdavo kieme. Pykdama, kam jai 
atima laisvę, aplodavo praeivius. Aploda
vo ne visus, bet tik tuos, kurie išeidavo iš 
užeigos pakvipę alumi. Pavydo nuodė
minga yda buvo giliai įleidus savo šaknis Į 
jos širdį. Laimingų alaus gėrėjų ji negalė
davo pakęsti. A plodavo nors liežuviu, 
kaip tai paprastai daro iš pavydo ir žmo
nės, nepakęsdami laimingesnių.

Kai aš galvojau apie tą Frances rudąją 
kalę, kuri jau ir nebegyveno šiam pasau

lyje, Edis vis malė savo liežuviu. Malė, 
koks gražus senuolių šuniukas. Juodas ir 
plaukai blizga, kaip stiklas. Kojos prie 
letenų baltos, kaip būtų tyčia užsimovęs 
baltas kojines. Baltų plaukų dėmės matėsi 
prie ausų ir snukio. Pagurklis — kaip bal
ta skarele parištas. Jo pasakojimu atrodė, 
jog tas senuolių šuniukas gražiausias iš vi
sų tos mažos veislės šunų. Gal to grožio 
gundomas jis pasiprašė dar vieną stikliu
ką scotch degtinės. Aš mačiau, kai Sut
kus, stikliuką pripildamas, akylai į jį pa
sižiūrėjo. lyg pasverdamas, ar dar tvirta 
jo galva ir kojos. Nieko jam nesakė ir pa
duodamas dar butelį alaus gerklei išska
lauti. Bet man buvo aišku, jog tai jau pas
kutinis. Kaip šiuo atveju jis kietas ir ge
riems užeigos lankytojams, buvau pats 
patyręs anais nugėrimo laikais. Atsimi
niau, kaip kartą vėlų rudenį, jau prieš 
vidurnaktį, mes tryse, jau gerai Įkaušę, 
įgriuvome Į jo užeigą. Skubėjome susės
ti prie baro, Bet jis, permetęs netvirtus 
visų žingsnius, papurtė galvą. Kai mums 
to dar nebuvo gana, pasakė, jog mums 
ir taip esą gana, ir mes jau gerti pas jį 
daugiau nebegausime. Ales galvojame, jog 
mums pasiseks susitvarkyti. Pasiprašėme 
tik po butelį “sevenap”. žinoma, galvo
dami, jog paskui viskas savaime susitvar
kys, ir mes dar išgersime... Jis, matyt, 
suprato mūsų gudrybę ir, norėdamas grei
čiau mumis atsikratyti, atsisakė ir nuo 
paslaugos, paaiškindamas, jog mes esame 
viskuo sotūs ir pas jį negausime nė van
dens.

O Edis ilgai nelaukė. Gal papasakojęs 
apie senuolius rengėsi ir apie save ką pa
pasakoti. Juk buvo Vietname, atsižymė- 
jimo medalius gavo/ dar buvo ir sužeistas, 
nors ir nesunkiai. Tarnyboje jam pasisekė 
ir seržanto laipsnį išsitarnauti. Seržantas 
juk ir Amerikos kariuomenėje daug reiš
kia, ypač karo metu. Tikriau, tų minčių 
veikiamas norėjo dar pasistiprinti, prieš 
pradėdamas nauja tema pokalbį. Net kiek 
sumišo, kai Sutkus jam pasakė, jog būsią 
gana... Esą jau pusėtinai įsigėręs. Ne
sveika persikrauti. Juk tikriausiai jau sū
nus ir žmona laukia. Ir pačiam bus nepa
togu, kai sugrįš nusigėręs. " Galima buvo 
su ta pastaba visai sutikti. Edis jau buvo 
gerai Įkaitęs. Burnoje jau.buvo susitelkę 
daug seilių. Seilės turi jau ne vien drėgmę, 
bet ir klijų kažkokią priemaišą. Jo liežu
vis, rodos, jau slidinėjo, kaip ant ledo. Tur
būt, ir pats jautėsi, kaip į paauglių bal
tas kojines įsiavęs, į juodus batus įsimo
vęs ir siaurom kelnėm apsitempęs, lyg bū
tų skubėjęs Į gatvę pasiausti. Tikrai ir iš 
veido ir balso tembro jau buvo vėl paaug
lio kailyje.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
Dienraštį
“NAUJIENAS” 

Jos visad rašo
TEISYBĘ
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DR. ANKA BALIONAS
AKIŲ, AUSŲ, NCSill 

IR GERKLgS LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

z»>« w Aj<o STREET 
Ofi*o tvief.; PRosp«ct 8-3225 

<t«zid. t«l*f.: WAIbrook 5-5074
iMiscUea nuo 10 iki 12 vai. ryto. 

iUy 4 uu H vai. v ak. Tree. uždaryta-Į

R«x. t»L 239-U83 I 
uit. ft. u. DALUKAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6+49 So. PuUkki Rd. (Crawford 

Medical Building), Tai. LU 5-6444 
Fru ma ligoniu# pagal snsi^nm^ 

Jei neauuiepxa, žuuimDmu 37«hsu12

PRospeci 8-1717

toL S. BlEZIS
GYDYYTUJAS i R CHIRURGAS 

3148 YVfcST 63rd STREET 
vai; kas dieną po pietų 1-3; vak. 7-8 
ciklai antradieniai ir penkiadieniais, 
irecud. ir sekmad. oiuaa uždaryta*.

Raju 3241 WEST 661 h PLACE 
Phpna; REpublic 7-7868

DR C K. BOBELIS
IR

DR B. B. SE1T0N
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Telef. 695-0533

Fox Valley Medical Center 
860 Summit St.

ROUTE 58, ELGIN, ILLINOIS

GRADiNSKAS
/■

ij

! VĖSINTUVAI
į KIEKVIENAI!

NAMUI, NORS IR SENAM
2512 W. 47 ST. — FR 6-lWe
LIETUVI, EIK PAS LIETUVjl
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PERK RAUST Y A4AI

MOVING 
Leidimai — Pilna apdraudi 

ŽEMA KAINA 
R. J E R E N AS 

2047 W. 67th PI. WAIbrook 5-3063

Apdraustas perkraustymas 
t$ įvairly atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
823 West 34 Place 

Tel.: FRontier 6-1882

Z"------------ " " ' "" ■ - ■■—===>

SOPHIE BARČUS

w ... --- - — ---

■ ....................

M. Šileikis Langai (Grafika)

Įicitiky iTMuisii ditiklus...
Aišku, tai nors įr baltų, mū

siškių, bet nesusitupėjusių šei
mų. girtuoklių bei psichinių 
iškrypėlių produktas.

Arba vėl: koncertas prie pa 
ininklo. Tarp estrados ir pub- 

I likos paaugliai dviračiais va
žinėja, o pats parko šeiminin
kas (suprv, G. iCarpita) gau- 
CIO J uos,, ,

Ir gražiausia; ten pat prie 
pat suolų, vos už kelių pėdų 
nuo žmonių, kažkokia nesu
brendusi paauglė, užgulusi 

[aukštielninką berną, bučiuoja, 
Imaigo, net stenėdama drasko 
Į ir, matyt, vis nesugriebia...
Pamokytų mama, paaiškintų, 
kaip berną pagauti, ir mergy
tei nereikėtų taip sunkiai varg 
ti.

Tik turėtų nepamiršti dar 
pridėti, kada ir kur pradėti 
bernus žavėti. Ir tai svarbu.

Perdirba skardinėles

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS. 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE”

GĖLININKAS 
(PUTRAMENTAS) 

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai antkar 

piu papuošimui ir sezoninės 
kapams gėlės.

ROY IU PETRO (PUTRAMENTAS)
5525 So. Harlem Ave. — 586-1220

GĖLĖS VISOMS PROGOMS
BEVERLY HILLS GĖLINYČLA 

2443 WEST 63rd STREET
Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 84)334 

■ ■ i -TwnwrrwnTi J

TtVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ya. rticn ftKAAiS
rn I3IG1AN AMD dUKM&MN 

WkST / 1st STREET 
Ofisas; HEnuocK 

Raudu J**-X243 
UK13O VALANDOS;

rirmaoieiuais it ketvuiau. 1—7 vaL. 
tuiuao., penkuaierų nuo 1—□. tret 

ir sesuo. ua.ua ^uaiuo ui.

Rex. Gi 8-08/3

UK. W. M. fclNN - fciSINAA
AftUicKUA IK mwifckv L1UQS 

GINEKOLOGINE chirurgija 
6132 So. Keaue Ava., WA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei neat 
smepia. sKanmnu ml 3-uuul.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš W0PA, 
1490 kiL A. M.

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

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

CHICAGO. ILL. 60629

ŽVAIGŽDĖMS 
SCENOSE

CICERO
Atostogos, piknikai, 
vasaros džiaugsmai

Dr. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tetų Portsmouth 7-6000 
Razid. telef u GArden 3-7278

Ofiso tolu HE 4-1818 arba RE 7-970C 
' Raudonei jos: 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 ketvirtad 
nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta

dieni nuo 8 iki 12 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIKTU V1SKA1
2618 W. 71st St. — Tol. 737-5149
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

“contact lenses”
VaL pagal sušalimą. Uždaryta tree.

Geras scenos veikalas yra pirmoji 
sąlyga sėkmingai teatro pradžiai. Jis 
įsKeua mėgėjus į žvaigždes, išaugina 
abejingą puoliką^ 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
mus:

Antanas Rūkas, VEIKALAI SCENAI 
Gražiai išleista, kietais drobės virše
liais, 180 psL knyga. Joje du vaidini
mai — “buDulis 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 mėgėjuL

Anatolijaus Kairio trys knygos:
VIŠČIUKŲ ŪKIS, 3 veiksmų satyri 

nė komedija, premijuota Čikagos Sce
nos Darbuotojų S-gos, kietais virše
liais, kaina 1.00 doL

DIAGNOZĖ, 3 veiksmų komedija iš 
lietuvių gyvenimo Amerikoje. 150 
psL, kaina 1.00 dol.

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

Tegul šie ir kiti scenos veikalai bū
na akstinu gyvuoti esančioms scenos 
mėgėjų grupėms ir impulsu naujiems 
ryžtams, kad lietuviškas žodis, pagar- 
oiai ir didingai ištartas scenose, iš
liktų gyvas Lietuvos ainių kalboj* e ir 
širdyse.

NAUJIENOS,

DR. LEONAS SEIBUT1S
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET

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

Ofiso tolof.: 776-2880
Naujas rax. telef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rex. teU WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

1739 So. HALSTED STREET, 
CHICAGO, ILL. 60608

I

Atostogų sezonas kaip anks
ti prasidėjo, taip greit baigia
si. Tolėliau įšvykusieji sugrįžę 
turės daug ko papasakoti ir 
parašyti, savo Įspūdžiais pa
sidalinti.

P. p. Motušiai yra iškeliavę 
Į Europą, tad grįžę turės ko 
rašyti, nes abu raštingi Anta
nas Vasiliauskas savo maisto 
produktų krautuvę uždarė ir 
kažkur pasislėpė. Būtų idomu 
išgirsti ir apie jo atostogas.

Kaip visur, taip ir Cicero j e 
netrūksta sergančių ir mirimų 
kaip senųjų, taip ir naujųjų 
ateivių tarpe, bet spaudoje 
mažai kas tematvti. Buvau ir 
aš pats sunegalavęs, arba kaip 
kiti sako — “aptingęs”...

Susirinkimai prasidės nuo 
spalio mėnesio. Nors tas mė
nuo, atrodo, dar toli, bet ateis 
ir nelaukiamas... Tuo tarpu 
gyvai vyksta piknikai ir išva
žiavimai. šį sekmadienį, rug- 
piūčio 8 d. SLA 228 (vyrų) 
kuopos susibuvimas įvyksta 83 
Street ir Kean Avė. kampe; 
pikniką ruošia patys vyrai. 
Tai bus šurum burum, kuria
me įdomu paviešėti ir mūsų 
moterims. Nėra abejonės, kad 
gerai seksis, nes kas dirba, 
tam ir sekasi.

Naujienų dienraščio rudeni
nė šventė sekantį sekmadienį 
įvyksta visiems žinomame Bu
čo, lengvai ir patogiai pasie
kiamame darže, tad tikimės, 
kad ten , kaip ir gerais senais 
laikais, susirinks didelė minia 
mūsų dienraščio draugų, skai
tytojų, rėmėjų ir bendradar
bių. Seniausiais laikais visi į 
savo dienraščio piknikus va
žiuoti važiavome ir pėsti eida
vome. Dabar gi automobiliais 
suvažiuoti vienas malonumas. 
Tad sekmadienis, rugpiūčio 
penkioliktoji tebūnie visų, se
nųjų ir jaunųjų draugiško su
sitikimo ir malonaus subuvi-

SLA 228 vyrų 
kuopos piknikas

Šių metų, rugpiūčio 8 d. 
Ann’s Grove, esančiame prie 
83-čios ir Kean Avenue, įvyks 
SLA 228-tos Vyrų kuopos me
tinis piknikas.

Jis įdomus tuo, kad jis ski
riasi iš visų kitų piknikų. Kiek 
vienam piknikui reikia ką nors 
duoti, tuo tąrpu šiame vyrų 
kuopos piknike kiekvienas da
lyvis gaus dėvanėlę. Vienam 
teks gero jaučio pasturgalinis 
ketvirtadalis, [kitas gaus auto
mobilio cartridge player, o 
dar kitam teks $50.00 valsty
bės bonas, kuri aukoja Mažei
ka — Evans [šermeninės savi
ninkas Jonas pvans. Mažų do
vanėlių bus didelė daugybė.

Visus dovanų paskirstymo 
reikalus tvarkys Stella Molis 
(tel.-: 585-8165), o maistą ga
mins ir maitiis Adeline Jasai
tis. Vyriausiuoju visų pikniko 
reikalų tvarkylėj u bus Stanley 
Molis. L

Kviečiame visus Chicagos 
lietuvius rugp. $ dieną būti. Chi 
cagos vyrų kuopos piknike. 
Ypatigai čia turėtų atvykti vi
sos moterėlės — vedusios ir 
nevedusios, ištekėjusios ir ne
tekėjusios, kad pamatytų, kaip 
vyrai jaukiai praveda pikniką. 
Visus kviečia Vyrų Kuopos pir 
mininkas. Jonas Drevenis

Daugiau kaip 60 bilijonų 
maisto skardinėlių suvartoja
ma JAV per metus. Metalų 
bendrovės pradėjo rinkti pa
naudotas maisto bei gėrimų 
skardinėles ir jas sulidinti į 
metalą — į naujus metalo pro
duktus. 39 JAV miestuose yra 
įsteigti skardinėm rinkti punk
tai.

Išmėtytos skardinės po lau
kus bei atmatas prisideda prie 
nešvaros platinimo. Panaudotų 
skardinių programa yra geras 
dalykas. Buteli uotų produktų 
dabar mažiau rinkoje matosi, 
nes buteliai dūžta ir jų stiklai 
sudaro pavojų automobilių pa
dangoms bei žmonėms. Panau
doti buteliai daugiausia negrą
žinami į krautuves. M. š.

Perdaug vaistų
žmonės, kurie vartoja per

daug vaistų, ypač tie, kurie 
vienu kartu ima kelių rūšių 
vaistus, gali susidaryti pavojin
gos komplikacijos, sako gydy
tojai. Kai kurie vartoja vieno 
ir kito gydytojo prirašytus vai
stus, apie kuriuos neturi žino
jimo, tokia vaistų maišatis ga
li sukelti priešingą reakciją. 
Jokių vaistų perdaug negalima 
maišyti neatsiklausus gydyto
jo.

2533 W. 71st Street
Telef.: GRovehiU 6-234S-S

1410 So. 50th Ave., Cicero i
Telef.: TOwnhaU 3-2108-9 I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS J
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

EUDEI
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI:

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

TeL: YArds 7-1741 - 1742
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DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71st STREET 
Ofiso telef.* HEmlock 4-2123 
Razid. tele^L Glbson 8-6195

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

~ P. ŠILEIKIS, 0. P.
ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 

Aparatai - Protezai, Med. Bap- 
dažai. Speciali pagalba kojoms 

’ (Arch Supports) ir L L
VaL: 9—4 ir 6—8. Šeštadieniais 9—L 
2850 West 63rd St., Chicago, III. 60629 

Telef4 PRospect 6-5084
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IS IN YOUR HANDS
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BIZNIERIAL KURIE GARSINASI 

‘NAUJIENOSE”. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE

Pusberniai siaučia parke
Prieš kiek laiko, vieną sa

vaitgalį, gana gausus pusber- 
niųir pusmergių būrys šėlo Mar 
quette parko baloj, o vėliau 
po antklodėmis vis po du “šil
dėsi”. ..
' Praėjusį šeštadienį apie 20 

v. v. likę keli vyrai ir moterys 
(Adomavičius, Kirvaitytė, Sli- 
vinskas ir kiti) rinko Aivų do 
daiktus. Iš patamsio išlindę 
keli paaugliai (ne vaikai o 
pusberniai ar bernai) šoko 
laipioti ant stogo, draskyti 
vielas ir išdrįso net tiesiog iš

Gauja pagrobė 
dvi merginas

Policija suėmė 13 motocik- 
listų gaujos narių, kurie šeš
tadienį Schiller Parke pagro
bė, išlaikė 8 valandas ir išprie 
variavo dvi 16 ir 18 metų mer
ginas. Devyni kaltinami prie
vartavimu, juos merginos at
pažino.

Tą dieną trys ar keturios 
motociklistų gaujos turėjo 
parke savo “pikniką”, kuria
me dalyvavo apie 150 purvinų, 
apžėlusių, nešvariai šūkaujan 
čių vyrukų. Merginas užpuo
lė “Hell’s Henchmen” gaujos 
nariai. “Outlaws” ir “Night 
Riders” nusikaltime nedaly
vavo.

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 
IR NAKTJ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

Į 

i 
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j*

I

mo diena, kad galėtume už
traukti sutartinę “Kur bakū
žė samanota” ir “Vyrai į eilę 
sustokim!” Būdavo miela, 
malonu ir smagu. Taip bus ir 
ateinantį sekmadienį.

SLA 301 kuopos 
narių susirinkimas

Kaip įprasta kiekvieno mė
nesio pirmą trečiadienį, taip 
ir šį trečiadienį, rugpiūčio 4 d. 
Įvyksta Liberty7 svetainėje. Na
rių pareiga dalyvauti ir sumo
kėti savo duokles. Toliau gy
venantieji, pavartokite paštą, 
siųsdami sekretoriui: K. P. 
Deveikis, 1425 So. 49th Avė., 
Cicero, III. 60650;

K. P. Deveikis

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS II L, 336 psL ________ $5.00
Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl...........—------ -------------------------  $4.00
M. Zosčenko. SATYRINĖS NOVELĖS, 199 psl..........................  S2.00
Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANŲ ATEINA LIETUVĄ 
699 puslapiai -------- --- ----------------------------------------------------------- $12.00
Juozas Kapačinskas. SIAUBINGOS DIENOS, 273 psl------ --------- $4.00
J. Augustaitis, ANTANAS SMETONA IR JO VEIKLA, 154 psl— $1.50 
Prof. V. Biržiška, SENŲ-TU LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTORIJA.
du tomai, 207 ir 225 psl...........—------------ -------------------------------- $3.00
V. žemaitis, LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE, 84 ps. $1.50 
V. Žemaitis. PAVĖLUOTAS LIETUVOS KRIKŠTAS______ ____ $1.00
Kun. M. Valadka, UŽ LAISVĄ LIETUVį 409 psl. -- ----------------- S5.00
J. Pronskus. VATIKANO SANTARYBA, 119 psl.------------------- $1.00
J. Augustaitis, PAGYROS IR TIKROVĖ, 113 psl. ----------------------- S1.50
Juozas švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psl. -------------------------- $2.00
Prof. P. Pakarklis, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SANTVARKOS 
BRUOŽAI .... .................................... -------------- ---------- ------------------------ 52 00
Prof. P. Pakarklis, POPIEŽIŲ BULĖS KRYŽIUOČIAMS, 70 psL S1.00 
Prof. P. Pakarklis. SENASIS PRŪSŲ TEISYNAS, 31 psl.--------- $ .50
Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ, 236 psl-------- ------------- - $3.00
Prel. J. B. Končius, ATSIMINIMAI Iš BALFO VEIKLOS, 404 psl. $5.00 
Prel. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT, angliškai, 211 psl. S4.00 
Juozas Strolia, LIETUVOS VYČIO PĖDSAKAIS, 176 psl....... .........S2.00 i
Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ lyrika, 152 psl. -------------------  S2.50!
Stasys Santxaras, ATIDARI LANGAI, lyrika, 167 psl. ---------------- $3.00
Bronius Raila, DIALOGAS SU LIETUVIAIS. 560 psl. .....................  $7.00 f
Pulgis Andriušis, RINKTINIAI RAŠTAI, 263 psl.-----------------------$5.00

^■■■■rara^rararararaBHBHraHraMraMHMHBBBnraBaiKflHKK^aHraoMraHEflBn

NARIAI:
Chicagos
Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Ajssociacijos

ANTANAS M. PHILLIPS j
I

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

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

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

GEORGE F. RUDMINAS I
I

3319 So. LITUANICA AVE. Tel.: YAras 7-1138-1139 ;
I

I ■ ■■■■■■■■ ■! .1 ■■ — ■! I ■ , ■ . ....

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213 I

2314 WEST 23rd PLACE Virginia 7-6672 [

— Savo blogas mintis už
kask duobėje ir važiuok į Nau
jienų pikniką rugpiūčio 15 d. 
Bučo sode. Rasi ten daug drau
gų, bičiulių ir pažįstamų. O 
dovanų bus su kaupu.

KNYGAS GALIMA GAUTI NAUJIENŲ ADMINISTRACIJOJE ARBA 

PRISIUNČIANT MONEY ORDERI ARBA ČEKI TOKIU ADRESU: 

NAUJIENOS

1739 South Halsted Street, Chicago, Ill. 60608

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911 :... .... I
Ž

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS
10821 So. MICHIGAN AVE. Phone Commodore 4-2228 ■

’ 649 EAST 162nd ST. Phone COmmodore 4-2228
South Holland, Illinois

5 — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL, — WEDNESD., AUGUST 4, 1971

ua.ua


— Elzbieta Paurazienė, Dėt-i 
roit, Mich., dirba vietos Katali
kų federacijos ir bendrinėse 
lietuvių organizacijose, ypa
tingai Balfo darbuose, vietos 
skyriuje ir apskrityje, taip pat 
centre kaipo tos organizacijos 
direktorė. Amerikos Lietuviu V

«l — Šiomis dienomis pradėsi- 
ilme spausdinti L. Apolio atsi- 

jįį j minimus apie buvusias nio- 
jauno lie- 
kariuome-

Kasi y s iš

kų federacijos organizacijas.
— Lietuvos Dukterų Draugi

jos pirmoji gegužinė pereitą 
sekmadieni Bučo sodyboje ge
rai pavyko ir gražiai praėjo. 
Gausi publika buvo patenkin
ta tos draugijos narių patarna
vimais ir pastangomis.

[kyklas Lietuvoje ir 
tuvio tarnvba caro 
nėję.

— Stud. Gintaras
Chicagos Marquette Par ko apy
linkės yra Michigan State ko
legijos , East Lansing, Mich, 
garbės studentų sąrašuose.

— Chicagos Pietvakarių 
Įvairių tikybų kunigai bendru 

vykstan- 
vandaliz- 
raginda- 

covoti už

raštu pasisakė prieš 
cius nusikaltimus ir 
ma šiose apylinkėse, 
mi visus gyventojus 
gyvenimo be baimės teises. Tą 
raštą taip pat pasirašė kun. 
tanas Zakarauskas ir kun. An
tanas Miciūnas.

Knyga ir plunksnaM. Šileikis

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių Reikia

TYPIST
' Minimum 45 wpm to work on asign- 
I merits lor Polly 1, 2 or 3 days per 
I week on call. $2.50 hourly minimum.
Mall Mr. Baldwin. 7364)565

POLLY DUNN, INC.
343 So. Dearborn St., Suite 310, 

Chicago, Hl.

DICTAPHONE TYPING AND 
GENERAL OFFICE 

REX CHAINBELT INC.
2200 So. Wolf Road 
Desplaines, Illinois

Phone: 827-0002

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dalykai

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai, Žemė — Pardavimui

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

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITE: I

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, I1L Virginia 7-7747

An
— Barbara Nugaras iš Mar- 

<jlette Parko apylinkės baigė 
Michael Reese medicinas slau
gių mokyklą. Toje mokykloje 
yra aukštas mokslo lygis ir tę
siasi tris metus.i Lituanikos parko fondo vykdomasis komite

tas nuoširdžiai dėkoja mūsų dailininkams, paau-t 
kojusiems savo kūrinius Lituanikos paminklo Clt-V Prekyb°s centr 
, 9 • 1 v "I • rl irai” Lyrine ’irifondui. Kūrinių paskirstymas įvyko s. m. liepos 
18 d. Lituanikos parke po paminklo dedikacijos 
iškilmių.
Kūrinių autoriai
M. Ambrozaitienė ...

Nakas

Sodeikienė

Balukienė

J Pautienius

B. Jameikienė ..
V. Petravičius .................. ........ J.

Ą. Varnas ..... ................... ........ M.

P. Kaupas .........................
M. Stankūnienė .............. ......... D.
P. Vėbra .......... -............. .... . R.

Ž. Mikšys .............. . ......... ........ S.
A. Sutkuvienė .................. ........ A.
B. Žumbakienė ........ ...... ........ L.

Laimėjimų traukimą įvykdė: i
L Nekuvienė ir S. Rudys.

Laimėtojai:
Ann C. Stephens,

Michigan City, Indiana
M. Holecek, D. 1). S.,

New Buffalo, Michigan
A. Milius, M. D„

Flosmoor, Illinois
G. Kaunas,

Beverly Shores, Indiana
A. Kisielius, M. D.,

Sidney, Ohio
V. Petrauskas, Chicago, Ill.
K. Pocius, Chicago, Illinois 

šalna, M. D.,
Grayslake, Illinois

Holecek, D. D. S., 
New Buffalo, Michigan

— Richardas Drew, Ford 
ro propaga

vimo direktorius, yra išrinktas 
apylinkės Sertoma klubo val
dybom Klubas rūpinasi jauni
mo reikalais ruošdamas kon- 
testus ir auklėjamo pobūdžio 
programas.

—Venezuelos Lietuvių Drau
gijos gegužinė įvyksta sekma
dienį, rugpjūčio 8 dieną Juozo 
Spaičio

•8932 S.
■ Springs.

Bus
PARILLA ir kitoks
maistas. Veiks bufetas

i kios įdomybės, kur
įgauti dovanų, šokėjus
kusius linksmins Kosto Rama
nausko,- orkestras.

ąžuolyne, esančiame
Archer Ave., Willow

kepama venecueliška 
skanus 

ir kito- 
galėsite 
ir atvv-

Prašome visus atsilankyti ir 
praleisti 

;su Venecuelos lietuviais. (Pr.)
Dravinskas, Valparaiso, Ind. sekmadienio popietę 
Jurgėla, N. Y.
Ambr ožaity tė,
Dune Acres, Indiana

Budėjus, Chicago, Illinois 
Zotovaitė, Detroit, Mich. 
Barauskas, Chicago, Ill.

M. Ambrozaitienė, J. Eigelis,

— Ieškau Tavernos ar Li
quor biznio. Skambinti nuo 12 
v. popiet tel. 476-9479. S. Astra.

(Pr.)

HOME
LOANS

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

INSURED
SAVINGS

Serving the Lithuanian Community 57 years with personal attention
4071 ARCHER AVE. (WEST OF CALIFORNIA AVE.) 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 — TEL.: LA 3-8248

— Chicagos Miesto Taryba 
priėmė projektu pagerinti piet
vakarių apylinkės kanalizaci
ją. Projektas kainuos apie 4 
mil. dolerių

— Adu. Vincas Laukaitis, 
Baltimore, Md., žinomas lietu
vių visuomenės veikėjas ir bu 
ves lo .miesto pašto viršininkas, 
po operacijos gydosi Universi
teto ligoninėje.

YOU PICK BLUEBERRIES
Easmon Ford — LaPorte, Indiana. 
Indiana Toll road to LaPorte exit, 
then miles south of LaPorte on 
No. 35 to road 300 south turn east 
to 150.

FURNITURE AND FIXTURES 
Rakandai Ir įrengimai

PARDUODAMI
Iš MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 

10% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
talimis ir išsimokėtinai. Aptarnauja 

lietuviai.
SOUTHWEST FURNITURE CO. 

TEL. GR 6-4421
6200 So. WESTERN AVE.

tikrinus adresus ant tokių lei
dimų rasta, kad tokių namų 
ar gatvių visai nėra, arba ten 
stovi biznio Įmonės.

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

INCOME TAX SERVICE
6455 So. Kedzie Ave. — PR

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., Lernont, Iii. 
TEL. — 257-5542

Padirbti Ulinois 
šoferio leidimai

Čikagos ir Illinois policija 
ieško, kas gamina padirbtus 
šoferio leidimus, kurie pasi
rodė Illinois valstijoje. Kai ku
rie leidimai labai profesiona
liškai padirbti, nesiskiria nuo 
tikrųjų. Yra ir menkesnės ko
kybės padirbin u, kurie įpra
tusiai policininko akiai daug

Pasitaikė, kad padirbti vaira
vimo leidimai duodami polici
jai vietoj bond pinigų po men
kesnių vairavimo prasižengi
mų. Nepilnamečiai su tokiais 
padirbtais leidimais gauna ta
vernose svaigiųjų gėrimų. Pa-

Sekmadienį, rugpiūčio 15 dieną, specialūs CTA busai veš či
kagiečius į “Naujienų” Pikniką. Lygiai 12:00; vai. po pietų 
busai paims žmones nuo “Naujienų” (18-tos ir Halsted gat- 

Į vių kampas). Už kelių minučių jis sustos Bridgepor te 
i ties Lietuvių Auditorija ir paims ten piknikan norinčius nuva
žiuoti. Vėliau jis važiuos Archer Avenue. Sustos ties Archer ir 
Western, Archer ir California. Pasuks į California Ave. Sustos 

: ties California ir 43rd St., California ir 55 St, California ir 63rd 
j St., California ir 71st St., o iš ten jau važiuos tiesiai į Willow 
■ Springs ir Bučo Sodą, kur bus piknikas.

Lygiai 1 vai. po pietų išvažiuos antras busas. Vietoj Califor- 
 nia Avė., jis važiuos S. Western Ave. iki 71-mos, šia gatve pa- 

’ sieks S. Kedzie ir važiuos tiesiai į Bučo Sodą.

Iš pikniko busai išvažiuos 6:00 valandą vakaro.
Kelionė į Pikniką ir atgal (round trip) kainuos $2.50.

jVargas vairuotojams
“Chicago Daily News” La

rry Eugene rašo skaitytojų 
laiškuose apie automobilistų 
vargus gatvėse. Greit šoferiai 
atrodys, kaip astronautais su 
įvairiais sėdinių diržais, atsi
trenkimo maišais ir nuo užterš 
to oro — dujokaukėmis.

Autorius sako, kad taip yra 
vien todėl, kad įvairiems gir
tiems idiotams leidžiama vai
ruoti mašinas ar tokiems, ku
rie niekad neišmoko vairuoti 
automobilio, arba senoms mo 
terėlėms, kurios nebuvo patik
rintos, kaip jos važiuoja, jau 
50 metų. Kalti ir eismo inži
nieriai, kurie suplanuoja Įvai
rias nesaugias kelių vietas. Jie 
turėti) patys tomis vietomis pa 
važinėti, o ne planuoti kelius 
iš savo Įstaigų. Autorius siūlo 
bausti vairuotojus ne tik už 
greitą lėkimą ar už nelegalų 
parkavimą, bet ar už kitus ke
lių prasižengimus.

na-

DAŽAU NAMUS
Iš VIDAUS m LAUKO

Valau kilimus ir baldus. 
Pilna apdrauda.

I. RUDIS Tel. CL 4-1050

VISKĄ APIE NAMUS
Taisau (remodeliunin) senus namus, 

stogus, landus, dažau, sutvarkau 
elektra ir t. t

Skambinti ALEKSUI
Telef. 927-7186

SUGALVOTA — PADARYTA
SVEIKAS MEDINIS modernus vi

duj, graži gatvė, arti Maria HS., dide
lei šeimai ir pajamoms. Platus skly
pas. $18,600.

9 KAMBARIŲ MŪRAS. Patogi vie
ta, rami gatvė, arti parko. $18,950.

DU PELNINGI MŪRAI apie $17,000 
pajamų metams, Brighton Parke. Kai
na $50,000.

6 KAMB. 15 METŲ MŪRAS, centr. 
vėsinimas, garažas. Prie .55-tos už 
Pulaski. $26,800.

2 BUTŲ 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. $47,000.

1% 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 neužprašo — $33.500.

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

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

Brangenybės, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms.

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

HOME'INSURANCE

Call: Frank Zapolk 
—3208Vz W. 95th St.

GA 4-8654

A. & L. INSURANCE & REALTY

2 PO 4 MŪRINIS, skiepas ir pasto
gė. centrinis šildymas, garažas, Brigh
ton Parke. ___

2 PO 5 MEDINIS ir šalia tuščias 
sklvnas. 41-ma ir Camnbell.

PUIKŪS BUNGALOW. įrengtas 
skiepas, garažas. Tuoi galima užim
ti. 77-ta ori p California Ave.

MAISTO KRAUTUVĖ ir 2 butai 
Brighton Parke.

3 BUTAI ir biznio patalpa . Mar- 
auete Parke.

VALGYKLA su namu ir visais įren
gimais. Judri vieta. . -

2737 WEST 43 STREET
CL 4-2390

0
§

SIUNTINIAI Į LIETUVA
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS — MARLA NOREIKA 

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

AUTOMOBILIAI, ŠALDYTUVAI, MAISTAS, PINIGAI.

70 Tm

o

2022 W. 69 ST, CHICAGO, ILL. 60636. TeL WA 5-9209

*

O
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MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai. Ilgų metų patyrimas.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

$
§
i

i
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Nieko nėra gražesnio apie namus, kaip gražiai žaliuojanti pie
velė. Kiekvienas lietuvis didžiuojasi savo pievele. Amerikoje ne 
visur galima gražias sodybų pieveles išauginti. Reikia patyrimo. 
Dabar yra išėjusi nedidelė 40 puslapių agronomo A. Šeštoko knygelė, 
kuri vadinasi

SODYBŲ PIEVELĖS
Knygelėje surašyta viskas, kad liečia pieveles. Aprašyta kaip 

žolę užauginti, kaip žemę tręšti ir prižiūrėti. Naujienos šią knygelę 
pardavinėja. Užvažiavusieji gali knygelę įsigyti už $1,25. Jeigu 
kas toliau gyvena arba nenori užvažiuoti, tai gali atsiųsti $1.50 čekį 
arba Money Orderį, o mes knygelę jam pasiųsime. Pinigus prašome 
siųsti tokiu adresu:

1739 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 60608

Rugp. 15 d. NAUJIENŲ pik
nikas įvyks Bučo sode, kuris 
yra prie German Church Road, 
83-čios gatvės tąsa. Bučo sodas 
yra tarp Willow Springs kelio 
ir Wolf Road.

Taigi visi keliai, kurie veda 
prie 83-čios ir Willow Springs 
Road sankryžų, veda tiesiai į 
NAUJIENŲ pikniką.

Iš 18-os kolonijos, Bridgepor- 
to, Brighton Parko ir kitų mi
nėtų apylinkių kolonijų geriau
sia yra paimti Archer Road, ku
ris vėliau vadinasi US 4-A ir 
važiuoti iki Willow Springs 
miestelio. Tenai reikia pasukti 
į dešinę, pervažiuoti du tiltus, 
einančius per Chicagos kanalą ir 
Desplaines River ir pasukti į kai-

rėje esantį Bučo sodą, vadinamą 
Willow West Picnic Grounds.

Kas važiuoja iš šiaurinės arba 
vakarinės Chicagos dalies, tai 
tiems geriausia naudotis Wil
low Springs arba Wolf Road. 
Abu šie keliai nuveda tiesiai iki 
German Church Road.

Iš Marquette Parko važiuo
jantieji gali naudoti 79-fą kelią, 
87-tą kelią arba 95-tą kelią. Jie 
turi pasiekti Wenthworth Road, 
pervažiuoti jau suminėtus ka
nalus, pasiekti German Church 
Road ir įvažiuoti į Bučo 
sodą.

Kviečiame visus čikagiečius 
atvykti į NAUJIENŲ rengiamą 
pikniką.

Komisija Piknikui Ruošti

Trūksta mokytojų 
mokančių ispaniškai

“Chicago Daily News” 
grinėja ispaniškai kalbančių
čikagiečių padėti. Sakoma, 
kad pernai Čikagos viešose 
mokyklose buvo 44.631 moki
nys, kuris kalbėjo tik ispaniš
kai. Mokyklose tokie mokiniai 
sunkiai verčiasi, nieko neiš
moksta ir pasiekę vidurines 
mokyklas, iš jų pabėga nebai
gę, nes kalbos nemokant neį
manoma eiti kartu su anglų 
kalbą mokančiai mokiniais.

Iš kitos pusės Čikagoje mo
kytojo vietas norėjo gauti ir 
buvo atmesti 475 ispaniškai 
kalbą mokytoai, baigę moks
lus Meksikoje. Puerto Ricoje 
ar Kuboje. Jiems mokytojų 
vietos buvo atsakvtos dėl įvai
rių menkniekių, skirtumo 
mokytojų seminarijų progra
mose ir pan. šiandien jie dir
ba fabrikuose.

Kiekvienam ispaniškai kal
bančiam mokytojui Čikagoje 
tenka 223 ispanų klasės moki
niai. Jie negali padėti visiems 
mokiniams ir šie atsilieka nuo 
programos, nebaigia mokyklų 
ir lieka vargti menkai apmo
kamose darbovietėse.

Ir moterys 
kriminalistės

Moterų nusikaltimai JAV labai 
padaugėjo. 1960 m. 10% buvo 
areštuota moterų už sunkius 
nusikaltimus, įskaitant žmog
žudystes. 1969 m. panašių mo
terų kriminališkų nusikaltimų 
padaugėjo 16%.

BIZNIERIAI. KURTE GARSINASI 
‘NAUJIENOSE’’. — TURI GERIAUSIĄ 

PASISEKIMĄ BIZNYJE
< — NAUJIENOS, CHICAGO 8, ILL,— WEDNESD., AUGUST 4, 1971

INCOME^ TAX
4645 So. ASHLAND AVE. 

LA 3-8775
(Currency Exchange įstaigoj’) 
Pigūs airtomobiliy draudimai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer, 
Chicago, III. 60632. TeL YA 74980

6 BUTU MŪRINIS, gerame stovyje, 
olatus sklypas, geros pajamos. 54 ir 
Damen apylinkei. — $38.000.

LABAI GERAS . 10 butų mūras., 2 
automobiliu mūro garažas. Marquette 
Parke. — Tik $89.000.

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

1% AUKŠTO 12 metu mūrinis, ši
lima gazu. centrinis vėsinimas, gražiai 
įrengtas rūsvs. 2 auto garažas, beveik 
dvigubas sklvpas. Apylinkė 47tos ir 
Pulaski. $37.500. -1-

2 PO 5 MŪRINIS. Nauja šilima ?a- 
zu. aluminijaus langai, 2 automobilių 
garažas, Marquette Parke. . Tik 
$28.900. * ..

NERIS REAL ESTATE
3009 WEST 63rd STREET

Tel.: 471-0321

%

LAIKRODŽIAI IR BRANGENYBĖS 

Pardavimas ir Taisymas 
2646 WEST 69th STREET 

Tel.: Republic 7-1941

SAVININKAS PARDUODA
12 butų moderniai įrengtą mūrinį na
rna 5 metų. Skalbimo mašinos ir 
džiovintuvai. Šaldytuvai, oro vėsin
tuvai. virimui pečiai. 15 mašinų vie
ta. Daug visokių patogumų. S24.000 
pajamų metams. Kaina 8176.000.

2532 So. 58 Ct. Cicero.
Tel. 863-2231

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Ntmy Statyba Ir Rewonta*

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobi
lių, gyvybės, svei
katos ir biznio.

Patogios Išslmokė- 
Įimo sąlygos.

BACEVIČIUS 
6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233'

PLEASE

M

Orfflgf CM

PKVEMT FOSBF R®

REMTCITE TUOS BIZNIERIUS 
KURIE GARSINASI 

“NAUJIENOSE"

H EATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus Ir perstatau senut vi
sų rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning į naujus ir senu* na
mus. įrengiu vandens boilerius tr 
stogu rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste tr 

užmiesčiuose.
DOMAS ŽUKAUSKAS

HEATING & SHEET METAL
4444 So. WESTERN AVE. 

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

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

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

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-W

NAUJIENOS* KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS


