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IŠ VISO PASAULIO

Išvykdamas iš Bonos kancleris 
Gvatemaloje pagrobtu vokiečių

Frontininkai, laužydami įstatus, buvo paruošę 
neteisėtas rinkimines instrukcijas

Frontininkai, pagrobę dabartinę Amerikos Lietuvių Bendruo
menės vadovybę, planuoja visiems laikams vadovauti bendruo
menei. Nekreipdami dėmesio j dabar galiojančius JAV LB įsta
tus, jie paruošė naujas rinkimines instrukcijas, kurios visą- rin
kimų kontrolę atiduotų grynai į“ frontininkų rankas.

Iš patikimų šaltinių patyrė
me, kad JAV Lietuvių Bendruo
menės Garbės Teismas, susideda 
iš p. V. Sidzikausko, p. Br. Ne- 
micko ir p. J. Šlepečio, rado rei
kalo susirinkti į specialų posėdį 
ir apsvarstyti priešrinkiminę ne
normalią padėtį. Veiklus JAV 
LB narys Vytautas Vaitiekūnas 
padavė skundą dėl Br. Nainio 
vadovaujamos tarybos paruoštų 
suktų rinkiminių instrukcijų.

Garbės Teismas, visapusiškai 
išnagrinėjęs Nainio paruoštas 
rinkimines instrukcijas, pripa
žino jas ne vykdytinomis' ir ati
tinkamoms įstaigoms išsiunti- 

■ nėjo šį sprendimą:
“JAV Lietuvių Bendruomenės 

Garbės Teismas, 1970 kovo 26 ir 
31 dienomis pagal JAV LB Įsta
tų 58 str. nuostatus išnagrinėjęs 
Vytauto Vaitiekūno skunde ir 
JAV LB Centro Valdybos Pir
mininko Broniaus Nainio pa
stabose išdėstytus argumentus, 
rado JAV LB Centro Valdybos 
1970 vasario 6 d. priimtas JAV 
LB VI-jai Tarybai rinkti taisyk
les nesuderinamas su JAV LB 
Įstatų 34 ir 58 str. str. nuosta
tais, paneigiančias rinkimų ly
gybės principą ir prieštaringas 
V-sios Tarybos nustatytam Vi
jai Tarybai rinkti būdui (rin
kimams apygardomis), taip pat 
paneigiančias Garbės Teismo 
kompetenciją spręsti rinkimų 
skundus. Remdamasis išdėsty
tomis aplinkybėmis, JAV LB 
Garbės Teismas nutarė JAV LB 
Centro Valdybos 1970 vasario 
6 d. priimtas JAV LB VI-sios 
Tarybos rinkimų taisykles pri
pažinti nevykdytinas. Motyvuo
tą Garbės Teismo sprendimą su
rašyti per 7 dienas”.

(Pasirašė) V. Sidzikauskas, 
Br. Nemickas, J. Šlepetys

Titaniką bus iškelta?
Iš septynių anglų, dviejų veng- 

. rų ir vieno australiečio susida
riusi bendrovė jau aštunti me
tai studijuoja ir išbando naują 
metodą, kuriuo būsią galima iš 
okeanų gelmių iškelti kad ir di
džiausius laisvus.

Tas metodas esąs labai “pa
prastas”, būtent nuskendusio 
laivo viduje (kajutėse, kamba
riuose, sandėliuose ir 1.1.) esan
tį vandenį elektrocheminiu pro
cesu suskaldyti į jo sudėtines 
dalis—deguonio ir vandenilio du
jas. Bandymai laboratorijose ir 
“mini-jūroje” davę labai gerus 
rezultatus. Pasisekimo padrą
sinti išradėjai planuoja imtis 
iškelti 1912 metais Atlanto oke
ane su 1,500 keleiviais nusken
dusį transatlantinį laivą Titani
ką. Laivas nuskendo susidūręs 
su ledų kalnu.

Titaniką guli 3,800 metrų 
(arti 4 kilometrų) gelmėje, sve
ria 143,000 tonų ir be to yra 
“apaugęs” devynių metrų sto
rumo nuosėdų klodų...

— Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas š. m. kovo 20 d. išvy
ko atostogų. Jų metu pirminin
ko pareigas eina vicepirminin-i kad Kremliaus vadovybėje vyks- kamštis” ir tai sukelią didelę 
kas J. Audėnas. (E) | ta varžybos dėl valdžios. ' grėsmę sveikatai.

TORONTO__ Kanados ukrai
niečiai studentai surengė de
monstracijas prie viešbučio, kur 
komunistinių valstybių diploma
tai šventė. 100 metų Lenino gi
mimo sukaktį. Sovietų ir Če
koslovakijos ambasadoriai bu
vo apmėtyti kiaušiniais. Vienas 
kanadietis buvo perdurtas pei
liu ir paguldytas ligoninėn. Apie i 
100 policininkų saugojo pastatą ' 
ir jame vykstančias ceremonijas.

PRAGA. — Čekoslovakijos 
anglių kasykloje sprogimas už
mušė 23 darbininkus. Anglių 
stoka Čekoslovakijoje tokia di
delė, kad visi vieši pastatai yra 
nešildomi. Valdžia privertė an
gliakasius “savanoriškai” dirb
ti šešias' dienas per savaitę. Sku
bėjimas ir apsaugos priemonių 
nepaisymas jau sukėlė kelis ne
laimingus atsitikimus kasyklose.

TOKIJO. — šiaurės Korėja pa
leido Japonijos lėktuvą, kuris su 
trim lakūnais ir transporto vice- 
ministeriu jau sugrįžo į Japoni
ją. Lėktuvą pagrobusieji jauni 
piratai pasiliko šiaurės Korėjo
je, kuri gali komunistėlių nepri
imti taip, kaip jie tikėjosi, š. Ko- 
rėjos spauda nepalankiai apie 
juos rašo, o japonų komunistų 
laikraštis pavadino juos “troc- 
kištais”, panorėjusiais pabūti- 
herojais.

ČIKAGA. — Tymsterių unija 
dar nesutarė su darbdaviais dėl 
naujos sutarties, nors unijos ži
niomis, iš 1,200 transporto ben
drovių, 200 jau pasirašė unijos 
pageidaujamą sutartį. Jei įvyktų 
streikas, jis paliestų Čikagos, 
Gary, Waukegano, Joliet ir Elgi- 
no transporto bendroves.

ISTANBULOS__ Gaisras pa
darė nemažai nuostolių sovietų 
konsulatui Turkijoje. Sovietai 
sako, kad pastatas buvo padeg
tas gazolino bombos.

MASKVA. — Kubos gynybos 
ministeris, premjero brolis Raul 
Castro atvyko į Sov. Sąjungą. 
Jis čia viešės visą savaitę. Jį pri
ėmė sovietų gynybos ministeris 
maršalas Andrei Greško,

WASHINGTONAS. — “žy
gyje už pergalę Vietname” šeš
tadienį -dalyvavo apie 30,000 
žmonių.

Kas darosi Maskvoj?
MASKVA. — Komunistų par

tijos ‘‘bosas” Brežnevas skubiai 
sugrįžo iš Vengrijos į Maskvą, 
kur pranešta, kad premjeras Ko
syginas susirgo ir paguldytas į 
ligoninę. Jis atšaukė visus sa
vo pasimatymus su užsienio di
plomatais. Jo vietoje juos priė
mė premjero pavaduotojas Ky- 
rill Mazurovas.

Kartu paskelbta, kad prezi
dentas Podgornas atšaukė sa-Tomiczek pareiškė, kad “Viena 
vo kelionę į Japoniją. Visi šie' su savo 1,700,000 gyventojais 
įvykiai sukėlė Maskvoje gandą,' yra tikra žmonių ir industrijos

WASH1NGTONAS. — Vakarų Vokietijos kancleris Willy 
Brandtas atvyko į Ameriką, kur jis viešės visą savaitę. Kancleris 
apsistojo Camp David prezidentūros vasarvietėje, Catocttin kal
nuose, Maryland valstijoje. Jis aplankė Fort Bliss, Texas, ka
riuomenės. stovyklą, kur yra nemažai vokiečių karininkų, atlie
kančių apmokymą Amerikoje, šią savaitę Brandtas pradės pasi
tarimus su prezidentu Nixonu. 
Brandtas pareiškė susirūpinimą 
ambasadoriumi.
■M**

Palestinos arabu partizanai auklėjami komunistin.įe dvasioje. Paveiksle matoma grupė Jordane 
studijuoja Mao T.e Tungo raštus.

SAVO REIKALAMS VYRIAUSYBEI
GVATEMALA. — Gvatemalos komunistai,’ pagrobę V. Vo

kietijos ambasadorių, grafą Kari von Spreti, padidino'vyriausybei 
savo reikalavimus. Jie dabar reikalauja jau nebe16 kalinių palei
dimo, bet 25. Be to, jie nori gauti iš valdžios 700,000 dolerių. Te
roristai davė valdžiai laiko iki vakar 3 vai. po pietų. Iš kelių vy
riausybės pareiškimų galima spręsti, kad ji nesiruošia paten
kinti komunistu reikalavimu.

. Gvatemalos ambasadorius Va
karų Vokietijoje Antonio Gan
dara pats pasisiūlė komunistams 
eiti į jų nelaisvę, kad tik jie pa
leistų-vokiečių ambasadorių, ku
ris turįs silpną širdį ir dabarti
niai išgyvenimai galį jam rim
tai pakenkti. Vokietijoje amba
sadoriaus pagrobimas sukėlė 
platų dėmesį. Gvatemalos am
basada gavo net grasinimų iš 
vokiečių grupių, kurios žada pa
grobti Gvatemalos ambasado
rių.. Policija saugo Gvatema
los ambasadą.

Iš Vokietijos į Gvatemalą at
skrido specialus vyriausybės pa
siuntinys Hans Wilhelm Hoppe. 
Jis turėjo pasitarimus su Gva
temalos prezidentu Mendez Mon
tenegro. Gvatemaloje paskelb
tas karo stovis.

Pagrobtas ambasadorius pa
rašė . savo ambasadai ir ■ Gvate
malos valdžiai penkis laiškus, 
kuriuose sako, kad teroristai 
rimtai žada jį nužudyti, jei ne
bus išpildyti jų reikalavimai.

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisteris Scheel pertraukė Aus
trijoje savo atostogas ir skubiai 
sugrįžo į Boną. Jis pasmerkė 
Gvatemalos vyriausybės užsi
spyrimą nepildyti teroristų rei
kalavimų, primindamas, kad 
tarptautinė teisė reikalauja, kad 
vyriausybės garantuotų užsie
nio diplomatų, akredituotų prie 
tų vyriausybių, saugumą. Tarp
tautiniai įstatymai turį turėti 
pirmenybę prieš vietinius val
stybės įstatymus.

JAV žydų komitetas 
prieš Oberammergau 

Kristaus Kančios teatras 
esąs antisemitiškas

NEW YORK AS (dpa).—Ame
rikos žydij vadovaujančioji or
ganizacija New Yorko žydų Ko
mitetas pakartotinai pareiškė 
savo nepasitenkinimą dėl taria
mos priešžydiškos tendencijos 
Oberammergau jau daugelį me
tu vaidinamos Kristaus Kančios 
teatre (Passionsspiele).

Komitetas pareiškė, kad nors 
šių metų vaidinimams • peržiū
rėtame tekste mažiau besą an
tisemitiškų vietų, negu jų buvo 
196G metų versijoje, vis dėlto ir 
dabartiniame tekste esama es
miniai nedraugingų vietų prieš 
žydus ir žydiją.

Žydų Komitetas žadąs savo 
kritiška vaidinimų teksto anali
zę paskelbti vokiečių, prancūzų, 
ispanų ir anglų kalbomis ir įteik
ti Federalinės Vokietijos baž
nytinėms ir valdinėms Įstaigoms.

VIENA SKĘSTA SMOGE

Austrijos sostinės Vienos mie
stas visą laiką iš viršaus ap
dengtas nešvaria dulkių ir dujų 
danga, beveik pusės saulės švie
sos nebegauna. Apskaičiuota, 
kad kasdien viršum miesto ore 
kabo tarp 300 ir 400 tonų dūmų, 
rūdžių, suodžių ir dulkių.

Vienos miškų direktorius Dr.

Kancleris Brandtas nurodė jo 
palydėti atvykusioms spaudos 
atstovams, kad jis su preziden
tu Nixonu aptars bendradarbia
vimą tarp Europos Rinkos vals
tybių ir Amerikos. Bus bando
ma Įsivesti nuolatinį, pastovų 
ryšį tarp rinkos ir JAV.

Neabejojama, kad pasitari
muose iškils ir Nato klausimai. 
Amerikos viešoji opinija ir kai 
kurie senatoriai mielai sumažia-

jaunimu Lietuvoje
Tai liudija ir Vilijos Šulcaitės 

straipsnis “Tarybinio Mokytojo” 
laikrašty (vasario 11). Ji patei
kia pasikalbėjimą su jaunuo
liais, kurie, esą. teigia, kad 
“jiems nesą ko aukotis, jie nori 
gyventi ne vardan kažkokios I ‘ I
miglotos ir tolimos, tegu ir la- tų Amerikos kariuomenę Euro- 
bai prasmingos, ateities, o gy- poje. Nato planuotojai nurodo, 
venti šiandien, gyventi pilna- Į kad tą kariuomenę pakeisti ga- 

Lietuvos kunigų pareiškimas' kraujį gyi-enimą... tik išgirdę Į lėtų tik V. Vokietija, padidin- 
' dama savo ginkluotas jėgas.
Prezidentas Nixonas greičiau
sia spaus kanclerį Brandtą, kad. 
Vokietija pasiimtų didesnę Eu
ropos gynybos naštą.

Nemažai bus kalbama ir apie 
vokiečių pradėtas derybas su 
Sovietų Sąjunga, su Lenkija ir 
Rytinės Vokietijos komunistų 
režimu.

Kancleris Brandtas pareiškė 
Bonoje, kad jo vizitas bus išraiš
ka tų artimo bendradarbiavimo 
ir partnerystės santykių, kurie 
pęr paskutinius 25 metus užsi
mezgė tarp Amerikos ir Vakarų 
Vokietijos.

apie katalikų Bažnyčios padėtį naujieną iš bitlių gyvenimo ar 
okup. Lietuvoje ištisai paskelb-; išklausę naują “Pop” muzikos 
tas Australijoje, Adelaidės mies-į jrašą, šie jaunuoliai pagyvėja, 
te, laikraštyje “The Southern ima judėti, mušti taktą, siūbuo-. 
Cross”. Antrašte: “Lietuviai ti į abi šalis, tarsi juos kas pa
reikalauja atpalaiduoti grandi- žadintų iš vidinio sustingimo, 
nes” (“Katalikų Bažnyčia Lie- duotų jų vaizduotei ir jausmam 
tuvoje pasmerkta mirti...”), ša-;?600”—
lia antraštės paskelbta V. Le- šulcaitė mano< kad tai _ ne 
nino nuotrauka ir jo žodžiai: masiškas reiškinys mūsų visuo- 
“Socialdemokratai reikalauja, ■ menėje; bet “kalbėti turime visi, 
kad kiekvienam žmogui turi būti įgVaj jr mokytojai, rašytojai ir 
suteikta visiška laisvė’ispažinti ^^y^^ jj
bet kuri tikėjimą . (E) bitliais šiandien “gyvai domisi”

ir Lietuvos kaimo jaunimas, 
jiems miela moderni muzika, bet 
tai, ji mano, nesą kenksminga 

Lenino garbinimui tebevyks-’ir nežaloja jaunimo estetinio 
tant, dailininkų plenume kalbė-! skonio...
jęs dailės istorikas V.^ Utloza į jį nur0(i0) kad reikia “pelus 
(“Tiesa”, vas. 25) pareiškė ne- j atsijoti nuo grūdų” ir, esą, “la- 
įtikėtiną dalyką, būtent,^ kad baj dažnai toks jaunuolis, išklau- 
Lenino tema visą laiką užeinu-,SęS savo mėgstamų juostų su 

si reikšmingą vietą lietuvių dai- j ultramodernios muzikos Įrašais, 
lininkų kūryboje .. Tačiau jis vakare skuba į kamerinės 'mu- 
tesugebėjo prisiminti tik tris ■ zjkos koncertą, skaito V. Hu-

i go, S. Cveigą, O. Balaką... Vadi
nasi, ne mada kalta, kad jis žo- __ ___ j”, “pasiaukojimas”

Vis tas Leninas

Ji nurodo, kad reikia “pelus 
ir, esą, “la-

“pažangius dailininkus’’, B. Mo
tuzą, P. Tarabildą ir V.' Drėmą, 
kurie dar buržuazijai valdant dfjus “idealas 
Lietuvą, ] 
kūrė Lenino atvaizdą”.

pogrindžio sąlygomis įarįa nenoromis, miglotai...

jįsį*

1 T 'c'^į iį.

Izraelio kareiviai buvusioje Jordano teritorijoje tikrina kelia, ar 
nėra pakastu miny. šj kelia dar neseniai statė bendrai Amerika ir 

Jordanas. Kelias eina iš Jericho miesto į Betliejų.

O

X

(E)

tokia 
Jani- 
lietu-

Autorė priežasties ieško šei
mos auklėjimo tradicijose bei 
grožinės literatūros herojų-pa
veiksluose. Klausimas opus, nes 
jis liečiamas ne pirmą kartą.

, kaip liudijama, vis

JERUZALE. — Izraelis skel
bia, kad ketvirtadienio kovose 
su Sirija Izraelio lakūnai numu
šė tris sirų lėktuvus, sunaikino
15 Sirijos artilerijos baterijas, 
septynias priešlėktuvines patran
kas. Pati Sirija pripažįsta pra
radusi du lėktuvus, du tankus,
16 kareivių ir turėjusi 35 sužeis
tus kareivius.

r-:-:-:-:;-.-:-:--

grėsmę sveikatai.

— “Lietuvių romanas”, 
antrašte Vilniuje išleista 
nos Žėkaitės studija apie 

vių romaną, iki 1940 m. Plačiau- ’ jaunjmas j..............
šiai nagrinėjami romanai, Lie- dėlto ne tik mėgsta modernią 
tuvoje išleisti 1930-40 m. ^i* muziką. Vakarų Įtakas, bet ir 
kotarpy. (E) ; uojjaj klausosi Vakarų radijo

i siųstuvų. Kuo gi išaiškinsi, jei 
i jis užsirašo ultramodernias me
lodijas ir jas iš juostų pakarto
ja savo draugams? (E)

■
M $

iŠ®

Kauno Medicinos institute 
įkurtas pirmasis Kaune studen
tiškas teatras. Praėj. metų gruo
džio mėn. teatrą atidarant, stu
dentai — mėgėjai skaitė prolo
gą iš čekų rašytojo L. Aškenazy 
eilėraščių ciklo, be to, įsceniza- 
vo vokiečio V. * Borcherto apsa
kymą “Kai žiurkės miega”, pa
rodė brito J. Galsworthy vieno 
veiksmo pjesę “Saulė” ir dar 
Borcherto “Chrestomatines isto
rijas". Studentų teatrui vadovau 
ja Kauno muzikinio teatro so
listas V. čepkus. (E)

kun.
1967 
laida 
ėst”.

Vilniuje pradėti leisti buv. 
Jono Ragausko (mirusio 
m.) raštai. Net penktąja 
išleista knyga “Ite, missa

(E)

Po 1967 metų karo pabaigos 
Izraelis sakosi numušęs jau 20 
Sirijos lėktuvų. Sirija paskuti
niu metu sustiprinusi savo puo
limus prieš Izraeli, matyt, ban
dydama atitraukti izraelitų dė
mesį nuo Egipto fronto. Beveik 
kasdien sirai apšaudo Izraelio 
pozicijas, siunčia kareivius su 
minomis į Izraelio pusę. Izraelis 
prisipažįsta, kad penktadienio 
puolimą jis pradėjo.

MASKVA. — Sovietų laikraš
tis “Izvestija" tvirtina, kad Sov. 
Sąjungoje lankosi daug šnipų, 
prisidengusių turistų maske. 
Viena amerikietė Feiga Kroun, 
atvykusi, kaip turistė, tačiau ji 
buvusi Izraelio šnipė. Odesoje 
ji bandžiusi rinkti žinias apie 
uždarytą Juodosios jūros uostą 
Nikolajevą ir apie Kazachstano 
erdvės tyrimų centrą Baikonūrą.

Kita užsienietė, ponia Dugan, 
irgi buvusi slapta Izraelio agen
tė. Ji rinkusi žinias apie sovie
tų pramonę Odesos apylinkėse. 
Laikraštis prideda, kad nuo 1967 
m., kada buvo nutraukti diplo
matiniai ryšiai su Izraeliu, šis 
bandąs užverbuoti turistus šni
pinėti Sovietų Sąjungoje.
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SKAUTUOS ŽINIOS
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AŠ PAŽINAU KARALIŲ TAVYJE
A- pažinau karalių tavyje iš žingsnių aido 
r iš akių blizgėjimo aštraus,

Nors kartais jos iš tavo liūdno ir pailgo veido
. Un švietė giedrumu audros nuskaidrinto dangaus.

Kiekvienas tavo žodis išdidus, bet mielas, 
Kiekvienas tavo mostas laisvas ir platus 
Kalbėjo apie didžią, gražią sielą,
Praaugusią, lyg aukštas medis girioje, visus medžius

Neš tu šakei: "Per žemę mes praeinam 
lik vienąsyk, tai būkime tvirti.
Kieno gyvenimas bus panašus į sodrią dainą, 
Tas nesutirps mirty”.

LSS Skaučiy • sfcauty vadoviy — vadovy suvažiavimas Vokieti
joje, prie Liubecko, 1947 m. Nuotraukoje mėtomas Velionis — 
v. s. Stepas Kairys, v. s. V. Čepas, tuo metu LSS pirmijos pir
mininkas, v. s. Z. Juškevičienė, buv. Vaidilučių tunto tuntinin- 
kė, f. v. s. Aid. Gesnerienė — tuntinmkė, į. s. M. Manomartis, 
dabartinis LJS Vyriausias skautininkas, kun. Re®»žinskas ir ki i 

skautu vadovai.

Todėl, nors neturėjai tu namų, kai saulė leidos, 
Nei sosto, nei tarnų karališkam dvare, — 
Iš tavo liūdno ir pailgo veido
Aš‘pažinau karalių tavyje.

V. Mačernis

Šviesus ir graudus v. s. S. Kairio atminimas
(Vietoje nekrologo)

Nežiūrint, kaip gerai visi su- nistratorlaus, ilgus metus ėjusio 
vokiame nepakeičiamą gamtos įvairias ir atsakingas, aukštas 
dėsnį: kas kartą gimė, tas ir į pareigas Lietuvių Skautų orga- 
mirti turės, vistiek šią realybę nizacijoje. Visa šitai pasakius, 
skaudžiai išgyvename, ypač, ka-. vistiek dar lieka nepilnas Velio- 
da negailestinga mirtis pasimo-' nies asmens pristatymas ir jo 
ja — išsiveda vieną mūsų ar-i netekus skautybei skriaudos iš
tintųjų... šiuo metu visa lietu-į sakymas. Mesraudame, kad bro- 
vių skautija giliai išgyvena, liū- T:o Stepo asmenyje mes — skau
di v. s. Stepono Kairio neteku- į tiška, plati šeima netekome tau- 

? si, kuris širdies smūgio ištiktas rios- asmenybės, savo- prigimti- 
mirė Kanadoje, Toronto mieste,1 na inteligencija plačiai švietusi© 
š. m. kovo mėn. 25 d. i idėjini skautybės kelia. Gali-

. . Su broliu Stepu nueito kelio me drąsiai sakyti, jog tai krito 
prisiminimai skubiai veja vie- medis, aukštai praaugęs kitus 
nas kitą ir kelia vis didesni medžius...
graudulį širdyje. Taip, brolio; Brangus broli Stepai, tavęs 
Stepo asmenyje mes netekome netekę mes baugiai dairomės ap- 
idealisto skauto, sėkmingo va- • link ir atsidėję ieškome, kas bent 
dovo, kūrybingo, gabaus admi- • dalinai pakeis tave, tavo pla-

LSS Trečiosios — Jubiliejinės Baltijos stovyklos vado
vybė ir svečiai, stovyklos vizitatoriai. Iš kairės: v. s. 
St. Kairys, Brolijos stovyklos viršininkas, du latviu skau
tę vadovai, v.' s. Čepas, abieju stovyklų viršininkas — 
akordinatorius,. v. s. V. Bražėnas, stovyklą laužu vedė
jas, ceremonralmeisteris latviu skaučių vyriausia skauti
ninke ir Seserijos stovyklos viršininkė, v. s. Z. Juške

vičienė.

į
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v. s* STEPONUI KARIUI muosc sr ligoje, ypsč tokiiį,
Kanadoje mirus, Į kurie neturi artimųjų ir niekas

- * ... • . inegivboja. žinome, kad musy
un v , te mos nariams, giminėms ir artanmiems, moterys turi iš pr>

~ j , it gm £*4 . Imties jautrias širdis.
LIETUVIŲ JCRŲ SKAUTIJA i Tad iš širdies linkiu, kad 

• Rockforde įsikurtų Lietuvos

Iš Toronto atėjo liūdna žinia. 
Staigiai ir netikėtai mirtis išplė
šė iš Toronto lietuvių bendruo- 
nės ir lietuvių skautų šeimos 
gerbiamą ir nusipelnusį LSS va
dovą v. s. St. Kairį.

V. s. St. Kairį turėjau garbės 
pažinti 1952 metais, kai pirmą) 
kartą Toronte susitikome jūrų | 
skautų vadovų pasitarimuose, į 
kuriuos buvo atvykęs ir v. s. St. 
Kairys. Iš jo kalbos pajutome 
seno vadovo patyrimą bei nuošir
dų rūpestį mūsų šakos reikalais. 
Anais laikais LSS JAV ir Kana
doje kaip tik pradėjo augti ir 
stiprėti. V. s. St. Kairys tada 
dėjo visas pastangas sustiprin

čią širdį, plakusią nuoširdumu, 
atvirumu — didžiu žmonišku
mu. Klausinėjame vienas kitą, 

j kas galėtų tave pakeisti, bent 
dalinai, kuris kitas tavo gyve
namoje aplinkoje ir laike suge
bės taip stipriai ir patraukliai 
šviesti kelią, skautiškam jauni- 

[mui? Vestis tokius didelius bū- 
I rius skautiško jaunimo iš ligoto 
didmiesčio aplinkos, — juos gel
bėti nuo moralinio — psichinio 
chaoso ir glausti prie švelnios 
gamtos... Taip atsidėjus, taip 
mielai rodyti jaunimui kelią Į 
grožį, Į gėrį, tiesą ir meilę žmo
gui?... Na, ir kuris kitas va
dovas taip giliai'sielosis dėl su
skaldytos lietuvių skautijos, taip 
giliai išjaus jai daromą skriaudą 
ir taip nuoširdėiai ieškos kelių 
visus suvesti prie vieno, bendro 
džiaugsmo laužo?...

šių eilučių autorei teko su 
I broliu Stepu eiti gana ilgas skau
tybės kelias. Pirmiausia turiu 
pasakyti, kad abu esame tų pa
čių Suvalkijos lygumų vaikai — 
augę Marijampolėje, kur ir 
skautybės kelią drauge pradė
jome. Tad itin jautriai tenka 
išgyventi brolio iškeliavimas 
anapus...

Turėjau progą Stepą gerai pa
žinti. Na, ir iš tikrųjų, kur tik 
Stepas pasirodydavo, ten tuo
jau juodi“debesys prasiskirsty- 
davo”: tuojau taika, ramybė ir 
tvarka įsiviešpataudavo. Itin ge
rai atsimenu buvusios Trečiosios 
Tautinės — Jubiliejinės stovyk
los gyvenimo pradžios epizodą, 
kur brolis Stepas buvo berniu
kų — Skautų stovyklos virši
ninkas, o aš — skaučių stovyklos 
viršininkė. Menu, Stepas su gra
žiai rikiuotų skautų daliniu atė
jo sutikti mus —skaučių-skau- 
tų traukinį, atvykstanti nuo 01- 
denburgo sienos Į Timmendorf-

ti LSS bei jos šakų veiklą.
Kiekviena proga, ar tai būtų 

jūrų skautų vadovų suvažiavi
mas, ar mūsų jubiliejinės sto
vyklos, v. s. St. Kairys, kiek 
jam sąlygos , leido, asmeniškai 
atvykdavo į jūrų skautų šven
tes ar atsiųsdavo savo nuošir
džius sveikinimus bei linkėjimus 
lietuvių jūrų skautų šakai.

V. s. St. Kairiui vadovaujant 
LSS Brolijai, buvo patvirtinti 
ir išleisti įvairūs jūrų skuatų 
šakos nuostatai bei reguliami- 
nai. Buvo įsteigtas jūrų skautų 
šakos tiekimo skyrius. Atsime
nu kaip šiandien v. s. St. Kairio 
žodžius: “Vyručiai, Sąjunga pi-

Strand miestelio stotį. Stepo 
skautiška šypsena ir jo suorga
nizuoti skautų sveikinimo šū
kiai greitai išblaškė visų ke
liauninkų nuovargį ir pakėlė vi
sų ūpą. Bet štai, vos tik mums 
pasiekus stoyykios rajoną, nusi
leido debesys, — juodas, sunkus, 
kaip pačios peklos gelmė, ir pra
dėjo be paliovos žaibuoti, trenk
ti!... Užstojo tamsi, šalta nak
tis. Kiekvienas lengvai gali įsi
vaizduoti, kokia didelė tragiką 
ištiko mūsų skautišką pusalka
nį ir ilgos kelionės išvargintą 
jaunimą... šioje baisioje klai
kumoje pakartotinai vis girdė
josi visus stiprinantis, gaivinan
tis balsas: “Nepasimeskime, ne
praraskime šalto proto, veikime: 
pirmiausia iškraukime palapines 
ir statykime”. Taip ir padarė
me: išsitraukėmė prožektorius iš 
kuprinių ir lietui pilant pradė
jome statybą. Netoliese stovy
klavo YMCA stovyklautojai, 
greitai susirišome su jos vado
vybę, jie sutiko priglausti mūsų 
mažuosius. Mes, vadovai, su
rinkome pačius mažiausius, la
biausiai pavargusius ir miško 
tankme nuvedėme juos visus pa
maitinti, apnakvinti. Grįžtant, 
nežiūrint kad gamta vis dar šė
lo, Stepas jau šypsojosi, jau reiš
kė džiaugsmą, kad nors mažieji 
priglausti... Žadino visų geras 
nuotaikas, kalbėjo apie rytdie
nos saulėtą džiaugsmą. Na, ir 
iš tikrųjų, kaip pradžia buvo 
sunki, tragiška, taip pats sto
vyklavimas buvo mielas, sutar
tinas ir ilgai ilgiai visų stovyklau
tojų šviesiai atmintinas...

Tad ir nenuostabu, kad plati 
skautiška šeiina, netekusi šio 
jautraus, nuoširdaus, meniško 
sielos brolio, taip gailiai verkia 
prie jo mirtieš nutrauktų smui
ko stygų...

J. V. S. Z. Juškevičienė

V. s. St. Kairys Lietuviu Jūrę Skautijos vadovę tarpe. Iš kairės Į de
šinę: j. s. A. Levanas, j. v. s. L. Knopfmileris, v. s. St. Kairys, j. v. s,

K. Aglinskas Ir |. s. L. Šlenys. ; /
Nuotrauka L.; Knopfmllerio

t n go -r savo tiekimo skyriaus 
- patys pajėgiate
j > įskę sukalti ir pagaminti 
t ag ar a urns .

Turėjome ir mes su v. s. St 
Kairiu įvairių neaiškumų, bet 

į •/. s. St Kairio asmenyje visuo- 
I met jausdavome vadovą, kuris 
j mokėdavo rasti išeitį iš keblių 
’ padėčių. Ir taip dirbant ranka 
į ranką, visų mūsų tikslas bu
vo gražus sugyvenimas LSS šei
moje.

V. s. St Kairio asmenyje Lie
tuvių Jūrų Skautija turėjo tik
rą brdį: skautą-vadovą, kuris 
kiekviena proga davė mums su
prasti, kad jūrų skautų reikalai 
jam yra prie širdies ir jis jau
čia didelį pritarimą lietuvių jū-

rų skautų veiklai. Ir net po to,
i kai Lietuvių Jūrų Skautija atsi- 
! skyrė nuo LSS, v. s. St. Kairys
ii kiekvieną Lietuvių Jūrų Skau- 
j tijos kvietimą nuoširdžiai atsi- 
' liepdavo. 1957 metais v. s. St. 
; Kairys buvo apdovanotas LJS
Jubiliejiniu medaliu.

Jo Iškeliavimas amžinybėn yra 
j ne tik didelis nuostolis LSS, bet 
! kartu ir Lietuvių Jūrų Skau- 
tijai, kuri neteko nuoširdaus rė
mėjo.

Mes lenkiame galvas senam 
' mūsų vadovui ir su didele pagar- 
Į ba visuomet Jį prisiminsime. Te- 
l būna Jam lengva Kanados že- 
| mele.

j. v. s. L. Knopfmileris

Dukterų draugija, o mes vyrai 
jų sumanymus ir darbus tikr* 
paremsime. Žvaigat

R0CKF3Š0, !LL 
Prakilnus tikslas

Mūsų didysis gerasis kaimy
nas yra Chicaga, tai yra Chica- 
gos lietuviai, kur gimsta ir au
ga naujos idėjos bei sumany
mai lietuvybės reikalais.

Svarbiausia ir reikalingiau
sia yra tai Lietuvos Dukterų 
(savišalpos) draugija, kuriai 
sukanka 10 metų veiklos, o 
jau daug atlikta sušelpiant bei 
pagalbą suteikiant į nelaimę 
patekusiems savo sesėms ir 
broliams. Draugija darbavosi 
tyliai, nesireklamuodama, dėl 
to nedaug apie ją tegirdėjo pla
čioji lietuvių visuomenė.

šiemet išrinkta nauja valdy- 
įba ir draugijos visuotiname 
susirinkime aptarta veiklą iš-

plėsti ir už Chicagos ribų, o 
Rockforde numatyta Įsteigti tos 
draugijos skyrių.

Iniciatorė yra Domicėlė Ba
belienė, kuri yra iikra, jog 
RockfoTdas geriausia dirva 
Lietuvos Dukterų draugijai gy
vuoti. Dėlto yra kviečiamos vi
sos lietuvaitės, kaip seniau at
vykusios, taip ir naujųjų atei
vių kartos dalyvauti susirinki
me, kurs įvyks sekmadienį, ba
landžio 12 d. 2 vai. popiet Lie
tuvių Klubo patalpose.

Iš Chicagos atvyks Lietuvos 
Dukterų draugijos pirmininkė, 
delegatės ir draugijos kapelio
nas kun. dr. Feliksas Gureekas.

Po pasikalbėjimų seks ka
vutė su užkandžiais.

Lietuvių šalpos tikslams 
Rockforde veikia Balfo sky-

MOTERYS DĖKOJA
SLA' 134-oji Moterų kuopa 

nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams už dovanas, kurios š. 
m. kovo 8 d. buvo išdalintos mū
sų pobūvio svečiams:

St. Anthony Savings & Loan 
Assn., 1447 S. 49th Ct., Cicero, 
Ill.; Mutual Federal Savings & 
Loan Assn., 2212 W. Cermak 
Rd., Chicago, Ill. Universal Sav
ings & Loan Assn., 1800 South 
Halsted St.; Gage Park Savings 
& Loan Assn., 2740 W. 55th St.; 
Gužauskas Florist, 2443 W. 63 
St.; Mr. M. Rudauskas Holly- 
woodd Hall, 2417 W. 43 St.; Re
public Savings & Loan Assn., 
6222 S. Kedzie Ave.; Talman 
Savings & Loan Assn., 5501 So. 
Kedzie Ave.; Chicago Savings 
& Loan Assn., 6245 So. Western 
Ave.; Yanas Hardware, 2817 W. 
63rd St.; Lack Funeral Home, 
2424 W. 69th St.; (Petkus Fune
ral Home, 2533 W. 71st St.; 
Standard Federal Savings & 
Loan Assn., Archer & Sacramen
to Aves.; Mr. Joseph Bachunas, 
Gbald Coast Inn, 2523 W. 71st 
St.

SLA 134-tos kuopos 
Valdyba ir Narės

•MuJlhriGS" KlrAVIENb
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Even the seventh, or eighth,

dishes

■'T:

be as welcome as the hrst. 
Which is one reason why 
they make a pretty nice gift. 
Especially for a wedding. 
And in a few years, a young 
couple will open up that 
bottom drawer to cash in 
their wedding Bonds. 
Matured and filled with 
interest.
It’ll be like found money.

||||g What’s more, in a’ few years 
there might be a couple

A few more expenses.
Who ever heard of some

to good use?
So you see, even i£ your 
Bond is the umpteenth one 
they get, they 
can use it. 
A lot better 
than three

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street Chicago, I1L 60608
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NEGEISK SVETIMO TURTO
LOS ANGELES, Calif. — De

šimtasis Dievo Įsakymas laiko 
nusikaltėliais visus tuos, kurie 
geidžia svetimo turto, daro arti
mui bet kokią žalą, skriaudžia 
vienu ar kitu būdu savo šeimą, 
nenori atsilyginti dėl padaryto
sios skriaudos ir 1.1.

Paminėti žmogaus nemoralu
mo veiksmai yra smerkiami bei 
draudžiami ne tik Dievo apreikš
tais įsakymais, bet ir pačių žmo
nių sukurtos valdžios įstaty
mais, kad apsaugotų juos nuo 
padarytos artimui skriaudos.

Jau baigiame išgyventi krikš
čioniškos eros dvidešimtąjį šimt
metį. Per šį laikotarpį žmonių 
aukomis ir pasišventimu yra su
kurta nemaža didingų Dievo na
mų, šventovių, įžymių mokslo 
institucijų bei/ daugybė įvairių 
krikščioniškos ideologijos orga
nizacijų, kurioms šiandien vado
vauja rūpestingai parinkti, pa
sišventę ir mokslu apsišarvavu
sios asmenybės, kad Dievo bei 
Kristaus paskelbtieji moralės, 
meilės ir teisingumo dėsniai bū
tų giliai įdiegti į žmonių širdis 
ir kad tais meilės, moralės bei 
teisingumo dėsniais būtų grin
džiami žmogaus veiksmai ir jie 
realizuojami šeimos, tautos ir 
žmonijos gyvenime; kad skriau
da bei žmogaus išnaudojimas 
būtų kuo mažiausiai pasauly jau
čiamas, žinomas.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą 
daugelyje kultūringųjų Europos 
tautų galėjome dažnai matyti, 
kaip prie susisiekimo kelių bei 
kryžkelių būdavo padėtos ant 
stalų įvairios tos apylinkės pre
kės — vaisiai bei nealkoholiniai 
gėrimai — su atžymėtomis tų 
prekių kainomis ir nurodyta 
vieta pinigams padėti už paim
tąją prekę. Ten nei prekių sa
vininko, nei jokio sargo nebū
davo. Sąžiningas atsiskaitymas 
būdavo paliktas kilniai žmogaus 
išauklėtai moralei, kurios nie
kas nedrįsdavo ir negalvodavo 
pažeisti. Tik vakare matydavai 
atvykstantį prekių savininką ir 
atsiimantį paliktus pinigus už 
paimtąsias prekes. Žmonių šir
dyse išauklėtas didelis mora
lumas nedaryti artimui skriau
dos turi būti kultivuojamas iš 
mažens šeimoje, mokykloje ir

bažnyčioje. To gražaus mora
lumo elgesio — nedaryti skriau
dos artimui — mes labai ir la
bai pasigendame šiame kontinen
te.

Po pirmojo, o ypačiai antrojo 
pasaulinio karo, man jau ne
beteko matyti, kad ten, tose pa
čiose pakelėse, būtų paliktas pa
keleiviams ant stalų išdėtos vai
sių ar gėrimų prekės be savinin
kė priežiūros. Paklausus vieną 
iš tų savininkų, kodėl jie dabar 
taip stropiai budi prie savo iš
statytų gėrybių, o nebepalieka 
vienų prekių, kaip tai būdavo 
daroma pirmiau, jis man atsakė, 
kad pasaulinis karas sužalojęs 
ne tik jo krašto žmonių moralę 
ir sąžiningumą, bet ir jo greti
mų kaimyninių valstybių žmo
nes. Dabar jis turįs gaišti laiką, 
saugoti prekes, nes praeiviai da
bar dažnai pasiimą vaisių dėžu
tę, bet į dėžutę pinigų jau ne 
visada įdedą, o nesąžiningi pir
kėjai ir padėtus pinigus išimą. 
Šiandien nesąžiningumas ir ne
moralumas nerodo tendencijos 
mažėti, bet priešingai — didėja. 
Skriaudos, apiplėšimai, nekaltų 
žmonių gyvybių atėmimas spar
čiai progresuoja. Moralumas, są
žiningumas, meilė ir pagarba sa
vam artimui šiandien stumiami 
iš žmogaus širdžių.

Neseniai skaitėme, kaip ame
rikiečių spauda su dideliu pasi
didžiavimu paminėjo kaip retą 
sąžiningumo pavyzdį, kai 58 m. 
losangelietė našlė, Jean Cardon, 
būdama neturtinga ir bedarbė, 
rado 5 banknotus po 20 dol. ir 
juos nešė 10 blokų pėsčia, nes 
neturėjo autobusui sumokėti pi
nigų, kad radinį greičiau galėtų 
perduoti policijai, o ši— įteiktų 
pametusiajam. Tai reti sąžinin
gumo ir aukštos moralės perlai, 
pasitaiką užtikti šio amžiaus 
žmonių gyvenime.'

Štai dar vienas labiau reikš
mingesnis moralės ir dosnumo 
pavyzdys artimui iš lietuvių gy
venimo.

Neperseeniai aplankiau man 
gerai pažįstamą losangelietę, 
buv.našlę Stefaniją Motiekienę, 
senesnės kartos ateivę, pasižy
mėjusią savo didele ir nuošir
džia artimui pagelba lietuvę. Jos 
kilnūs darbai, pasišventimas ir

Keistos formos pastatas Japonijos Expo 70 parodoje yra skirtas Duju paviljonui.

VIENA DIENA LIGONINĖJE $200 
"nebeapsimokčs" sirgti 

DAKTARŲ UŽDARBIAI 

Lyginant su svaiginančiai 
aukštyn šokančiomis ligoninių 
kainomis, daktarų uždarbiai 
tebėra, galima pasakyti “bar- 
genas” :— vienu ar dviem do
leriais daugiau kaip prieš ke
letą metų. Daktarai už vizitą 
ofise ima po $7 ar $8, bet yra 
kurie tebeima ne daugiau kaip 
po $5. Statistika rodo, kad dak
tarų uždarbiai bendrai pęr 
praeitus 5 metus pakilo 35 
nuošimčiais. /

Greitoje ateityje visiškai
Po penketo metų viena die

na ligoninėje gali kaštuoti 
informuoja AP iš Washingto- 
no. Ligoninių kainos kyla auk
štyn greičiau ir aukščiau negu 
viskas kita. Jokio atlydžio ne
numatoma.

Ligoninių kainos apie 1975 
metus padvigubėsiančios. Jau 
šiuo metu kaštuoja, pavyzdžiui 
St. Luke ligoninėje Houston, 
Texas, po $96 dienai, o su ope
racija, pavyzdžiui apendicitu, 
po $129 (neįskaitant operaci
jos) .

Bendra ligoninės sąskaita už 
lovą dienai su X spinduliais, 
vaistais, laboratorijos tyri-

"NAUJIENOSE" GALIMA GAUTI ŠIAS LIETUVIŠKŲ
DAINŲ GAIDAS PIANUI:

1. Rinkinys lietuviškų liaudies dainelių ir šokiu, 16 psl. Rinkinyje 
yra šios dainos ir gaidos:

I. Tegu giria šlamščia, 
tižia, tra-ta-te

'2. Suktinis I.
3. Suktinis 11
4. Kokietka
5. Padispanas
6. Vengerka

x 7. Klumpakojis
šis gaidų rinkinys kainuoĮ* tik $1.00.

Šiuos gaidų ir dainų rinkinius galima gauti NAUJIENOSE. Jei atsiu
site čekį arba Money Orderį už gaidas ir pridėsite 25 centus persiunti
mo išlaidoms, tai pasiųsime jas paštu, čekius prašome išrašyti 
NAUJIENOMS ir pasiųsti tokiu adresu:

S. Aguonėlės
Vakar vakarėlį
Augin tėvas
Meilės valsas
Siuntė mane motinėlė
Čigonai
Pelėda
Noriu miego

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1739 So. HALSTED ST, CHICAGO 8, ILLINOIS

SLA — jau 80 metų tarnauja lietuvių visuomenei ir išmokėjo dau
giau kaip SEPTYNIUS MILIJONUS dolerių savo apdraus- 
tiems nariams.

SLA — didžiausia lietuvių fraternalinė organizacija — duoda 
bės apdraudę ir ligoje pašalpą, kuri yra pigi, nes SUSIVIE
NIJIMAS neieško pelno, o teikia patarnavimus savitarpinės 
pagalbos pagrindu.

SLA — jau turi daugiau, kaip tris su puse milijono doleriy kapitalą, 
tad io apdrauda tikra ir saugi. Kiekvienas lietuvis čia gali 
gauti įvairių klasių reikalingiausias apdraudas nuo $100.00 
iki $10,000.00. z

SLA — jaunimui duoda gerą Taupomąją Apdraudą - Endowment In
surance, kad jaunuolis gautų pinigus aukštojo mokslo studi
joms ir gyvenimo pradžiai.

SLA — duoda VAIKAMS ir jaunuoliams labai pigią TERM apdraudą: 
už $1,000.00 apdraudos tik $3.00 mokesčio metams.

SLA “ AKCIDENTALĖ APDRAUDA naudinga visokio amžiaus asme
nims, rekomenduojama lietuvišky KLUBŲ ir draugiją na
riams. Už $1,000.00 akcidentalės apdraudos mokestis $2.00 
į metus.

SLA — kuopos yT3i daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės į kuopų 
veikėjus ir jie plačiau paaiškins apie SUSIVIENIJIMO darbus.

Gausit spausdintas informacijas, jeigu paragysit:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 WEST 30 STREET, NEW YORK, N. Y. 10001

pagelba artimui turėtų būti mū
sų šeimų šviesiu pavyzdžiu, štai 
keletas bruožų iš jos gyvenimo. 
Gerai pažinojau ir jos vyrą, a. 
a. Vladą - Motieką, naujos kar
tos ateivj-pabėgėlĮ, II-jo pasau
linio karo dėl įvairių nesėkmių 
gerokai sveikata palaužtą. Nau
jas ateivis Vladas buvo geros 
širdies, neturtingas. Neturėjo 
jis nei savos nuosavybės, nei 
santaupų Amerikoje. Po dviejų 
vedybinių metų Vladą ištiko ne
tikėtas sunkus širdies priepuolis. 
Liga priverčia Vladą ne tik nu
traukti darbą, bet jį padaro vi
sai nedarbingu, reikalingą nuo
latinės rūpestingos žmonos mo
ralinės ir finansinės paramos. 
Tąja žmonos nuoširdžia parama 
ir dideliu jos pasitikėjimu jis 
naudojosi 12 metų, žmona su 
dideliu rūpesčiu prižiūrėjo ligo
nį vyrą, tęsė darbą fabrike, au
gino ir mokslino sūnų ir dukrą 
ir, be to, vyrui prašant, sutiko 
šelpti iš savo sunkiai uždirbtų 
fabrike santaupų 3 vyro vaikus, 
likusius Lietuvoje, kad jie už
baigtų ten aukštąjį mokslą. Tam 
tikslui per 14 metų pasiuntė apie 
9,000 dol. vertės siuntinių.

Ištikus jos vyrą Vladą antra
jam širdies priepuoliui ir pagre
čiui pradėjus sparčiai progre
suoti dar trims kitoms pavojin
goms ligoms, vyras žmonos rū
pesčiu perkeliamas Į ligoninę 
kelių gydytojų priežiūrai bei nu
matytoms operacijoms. Žmona, 
nepajėgdama iš savo menkų pa
jamų kasdien ligonio didėjančias 
sąskaitas apmokėti, užtraukia 
ant savo nuosavo namo dides
nę paskolą. Abu sutaria, kad 
paskola bus naudojama tik su
sidariusioms gydytojų, ligoni
nių, operacijų bei vaistų išlai
doms apmokėti. Kas atliks, bus 
žmonai sugrąžinta.

Vyro draugai, sužinoję, kad 
žmona, gelbėdama vyro sunkiai 
pašlijusią sveikatą, užtraukė 
tam reikalui paskolą, pasidarė 
nuolatiniais lankytojais. Maty
dami, kad ligonis dėl palūžusios 
sveikatos nepajėgia savarankiš
kai susiorientuoti padėtyje, pra
dėjo jį įkalbinėti, kad jis suda
rytų slaptą testamentą, nieko 
apie tai nesakydamas žmonai 
ir, gautą paskolą gydymuisi, pa
skirstytų savo artimiems drau
gams, organizacijoms, lietuvių 
bažnyčiai ir likusią sumą pa
vestų Balfui. Tris savaites prieš 
vyro mirtį ateina į žmonos bu
tą vienas iš testamentą pasira
šiusių liudininkų, kuris, mato
mai, jausdamas sąžinės grauži
mą dėl vyro nesąžiningų draugų 
įkalbinėjimo, kad sudarytų slap
tą testamentą, pranešė apie šį 
įvykį žmonai. Kitą dieną žmo
na su dviem kaimynais — liudi
ninkais nuvyksta į ligoninę ir 
jam primena apie slapto testa-

Is men to surašymą ir jos skolintų 
pinigu paskirstymą svetimie-
siems. Vyras prie liudininkų 
žmonai paaiškino, kad jis buvęs 
draugų prikalbėtas taip padary
ti. Tačiau savo sąžinėje jis jau
čiąs neramumą dėl savo tokio 
elgesio, ir kad jis pasižada žmo
nai prie liudininkų tą testamen
tą perrašyti ir, kaip buvo susi
tarta, likusius paskolos pinigus 
palikti žmonai. Kitą dieną žmo- 

' na taip pat jį aplanko su savo

artimaisiais kaimynais ligoninė
je. Vyras tuojau pat primena 
žmonai, kad ji nesirūpintų dėl 
to testamento, nes jis greitu lai
ku būsiąs perrašytas ir kad jo
sios skolinti pinigai, duoti jam 
naudotis ligoje, bus tikrai su
grąžinti žmonai.

šie iškilmingi vyro priesaikos 1 
žodžiai sudaryti naują testamen
tą liko neįgyvendinti, nes trečią
ją dieną jį ištiko mirtinas šir
dies smūgis, išskyręs jį iš gy
vųjų tarpo. Ir taip jo geri no
rai ir troškimai sudaryti nau
ją testamentą liko neįgyvendin
ti.

Po mirties, kaip paprastai, vy
ro testamentas atsidūrė teisme. 
Našlė pakvietė advokatu buv. 
teisėją adv. Byron Walters, ku
ris savo padėjėju pasikvietė buv. 
adv. New Yorko valstijoje Mr. 
M. Greenbaum. Įgaliotas advo
katas, prieš pradėdamas tvar
kyti teisme vyro palikimą, iš- . 
reikalauja iš našlės 850 dol. ne
va teismo skelbimo' išlaidoms 
apmokėti. Našlė advokatu pa
tikėjo ir pareikalautą sumą su
mokėjo. Advokatas, išreikala- 

. vęs iš našlės didesnę sumą negu 
jam įstatymais priklausė, į teis
mo skiriamus posėdžius daugiau 
nebeatvyko ir palikimo bylą vil
kino pusantrų metų priešingos 
pusės naudai. Pagaliau, našlės 
reikalavimu, teismas adv. B. 
Walters, kaip trukdytoją ir vil
kintąją, nušalina. Los Angeles 
Advokatų Taryba adv. B. Wal
ters ir jo padėjėją B. Greenbaum 
kaip nusižengusius advokato eti
kai patraukia atsakomybėn. N. 
Jasinis, pasinaudodamas sąmo
ningu našlės advokato trukdy
mu, per savo adv. įteikia teis
mui peticiją kad vieton našlės, 
turinčios pagal Įstatymą pirme
nybę, jis būtų skiriamas admi
nistratorium. Adv. Stanley Ro
gers, naujai atstovaująs teisme 
našlę, tam pasipriešina, ir našlė 
skiriama Teismo Įsakymu admi
nistratore. N. Jasinis, paveik
tas įvykių, gauna širdies ataką 
ir išsiskiria iš gyvųjų tarpo. Tei
singai priežodis sako: kas kitam 
duobę kasą, tas pats į ją įkrinta. 
Taip atsitiko ir šiuo atveju.

Kadangi iš pateiktų nuosavy
bės dokumentų matyti, kad vyro 
pagal testamentą “paskirstytos” 
sumos draugams, organizacijom, 
bažnyčiai ir Balfui, liečia našlės 
nuosavybę, advokatas nutaria 
testamento negriauti, nes grio
vimas pareikalautų daug laiko 
ir didesnių išlaidų ir kad iš to 
pasinaudotų tik šalių advoka
tai ir našlei nieko neliktų. Todėl 
atsivelgiant Į tą aplinkybę, kad 
moralinė ir teisinė padėtis yra 
našlės kaip jos vienintelės savi
ninkės pusėje, advokatas įteikia 
našlei laišką-raštą, nurodyda
mas, kad ji privalo pateikti pa
aiškinimus ir atitinkamai pain
formuoti visus tuos asmenis bei 
organizacijas, kurie vyro testa
mento paminėti, kad jie visi nuo 
paminėto palikimo dėl aukščiau 
pasakytų priežasčių privalo at
sisakyti.

Kadangi testatoriaus paliki
mas netiesioginiai paliečia net 
tris įžymius lietuvių dvasiškius, 
tai Didž. Gerb. Prel. J. Kučingio 
patarimu šį Vlado Motiekos pa
likimo byla su atitinkamais nuo-

savybės dokumentais ir pačiu 
testamentu buvo perduota pasi
sakyti iš esmės pačiai aukščiau
siai katalikų bažnyčios vadovy
bei, t. y. Los Angeles Arkivys
kupijos Generaliniam Vikarui 
Reverand Monsignor Benj. G. 
Hawkes, kuris savo keliu šią 
bylą nukreipė pirmų pirmiau
sia pasisakyti diecezijos advo
katams.

Š. m. vasario mėn. diecezijos 
advokatai rado, kad turtas, ku
riuo naudojosi ilgametis ligonis 
Vladas Motieka ir kuris jį savo 
testamente padalino, yra Stefa
nijos Motiekienės turtas ir kaipo 
toks jai teisėtai priklauso, šių 
faktų akivaizdoje ir diocezijos 
advokatams tam pritariant, š. 
m. vasario mėn. 25 d. Arkivys
kupijos Generalinis Vikaras pra
nešė raštu našlei, kad dėl aukš
čiau minėtų aplinkybių Bažny
čia atsisako nuo paminėto pali
kimo Vlado Motiekos byloje ir 
kartu apie savo nutarimą pain
formavo šv. Kazimiero parapi
jos kleboną Prel. J. Kučingį. Pa
starasis š. m. kovo mėn. 5 d. at- 
sirašė ir atsisakė nuo palikimo, 
pavesdamas jį našlei ir tuo 
įvykdydamas savo nuoširdumą 
bei bažnyčios teisingumą.

Reikia tikėtis, kad greitu lai
ku paseks Arkivyskupijos spren
dimu ir visi kiti Vlado Motiekos 
testamente paliesti asmenys bei 
organizacijos ir kad tuo bus naš
lei padarytoji moralinė ir mate
rialinė skriauda atitaisyta.

Tik be skriaudos artimui vyk
domi darbai gali ugdyti žmonių 
širdyse moralumą, teisingumą 
ir artimo meilę ir tuo pačiu ma
žinti skriaudas, kurios šiandien 
taip sparčiai progresuoja. Ar 
mes rimtai pagalvojame, kas

Vienas Palo Alto, Calif, dak
taras sekančiai aiškina, kodėl 
buvo priverstas pakelti hono- 

Jam esant ofise sugedo 
jo virtuvės šaldytuvas. Žmoųa 
pašaukė mechaniką, kurs už 
atėjimą ir pasakymą, kąd šal
dytuvas nebepataisomus paė
mė daugiau negu daktąras už 
pilną vizitą.

šeimų daktaras dabar uždir
ba per metus apie $32,000 obs- 
tetrikas iki $37,000, chirurgas 
iki $40,000, bet daktarų darbo 
valandos savaitėje vidutiniš
kai siekia 50 ir 56 valandas, 
kai, pavyzdžiui, kongresma- 

kiekvienais metais įjnas už paposėdžiavimųą gąų- 
patenka maždaug Ina po $12,000. JiCPr.

mais ir su operacijų kambariu, !rar4- 
pavyzdžiui Massachusetts Ge
neral Hospital Bostone greit 
po 1960 metų kaštavo $36.50, 
šiandien kaštuoja $120 dienai 
ir ligoninės administracija sa
ko, kad neteks stebėtis, jei iki 
1975 metų kaštuos po $200 ar 
net daugiau vienam pacientui 
vienai dienai...

New Yorko srities ligoninėse 
vidutinis 
$102.54, 
$101.73.

Dabar 
ligonines 
kiekvienas septintasis ameri
kietis ir jų sumokama bendra 
saskaita siekia 22.5 
dolerių, dukart tiek, 
vo 1963 metais.

Ligoninės teisinasi, 
patys amerikiečiai kasmet iš
leidžią apie 21.1 bilijoną dole
rių alui, vynui ir whisky.

mokestis dienai yra 
pietinėj Kalifornijoj

bilijonus 
kiek bu-

kad tie

daugiausia dėl to yra kaltas, kad 
brolis broliui taip pavojingas, 
taip nepatikimas pasidarė? Ar 
mūsų sąžinei jau nieko nebesa
ko: negeisk svetimo turto, ne
daryk artimui skriaudos?

Kostas Urnežis

Lenino “šventė” Toronte
Pe Lenino šimto metų gimi

mo sukaktuviu iškilmes" Me- t . - 7 - z.
morial Gardens, Toronto mies
to šiaurinėje dalyje, sovietų ir 
čekoslovakų ambasadoriams 
vykstant pietų apie 300 demon
struojančių mėtė i svečius 
kiaušinius, o kai kuriuos ap
spjaudė. Vienas 24 metų am
žiaus studentas perdurtas nu
gabentas į ligoninę.

Demonstraciją suruošę To
ronto universiteto ukrainiečių 
studentij klubas. ' •

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

Kieti viršeliai — 34.00, minkšti — S3.50. 404 puslapiai.

Knygoje randame gywai ir vaizdžiai aprašytas LS^į- 
vos kraštas, miestiečiu, kaimiečių ir dvasiškiu išgyvenusiai 
ir kit-

Romaną galima įsigyti arba užsisakyti NAUJIENOSE;
’ . % - ■* - ij/’y.-i"'- -i-.

Prašome siųsti čekį arba Money Orderį tokiu adresu:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Illinois 606Q8.

HIGHER INTEREST

ANNUM

ANNUM

M SATO CERTIFICATES 
OF $5,000. OR m 

2 TEK MATOT
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ACCOUNT
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90 DAY NOTICE SOLD EMU 
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PASSBOOK AND CERTIFICATE SAVINGS INSURED TO >20,M® 
Interest is compounded daily and paid quarterly on all accounts, Standard Federal
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TSR Aukščiausios Tary- 
rybo Prezidiumo įsakų įsteig
tas jubiliejinis medalis, pa
žymint Vladimiro Lenino gi
mimo 100-sias metines.

Iš sovietinės spaudos

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose

metams ________________ $20.00
pusei metų -________ _ __  $11.00
trims mėnesiams__________ $6.00
vienam mėnesiui  $2.00

Kitose JAV vietose:
metams ...
pusei metų

$18.00
$10.00

trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metams _____
pusei metų
vienam mėnesiui

Užsieniuose:
metams ________________ $21.00 puotoje Lietuvoje,
pusei metų __ ___________ $11.00
vienam mėnesiui  $2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
Hl. 60608. Telef. HAymarket 1-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

Erdves užkariavimo išlaidos
Kai prieš dešimt metų buvo paleistas i erdvę pirmas 

sovietinis Sputnikas, tai jis sukėlė didžiausią sensaciją. 
Susidomėjimas buvo nepaprastas. Daug buvo kalbama 
apie milžiniškus sovietų atsiekimus erdvės užkariavimo 
srityje.

Buvo reiškiama nuomonė, jog iš Amerikos pusės bu
vo nedovanotinas apsileidimas, kad ji, taip aukštai tech 
nologijoje pakilusi, neatkreipė dėmesio į išvystymą ra
ketų. Buvo prisiminta liūdna profesoriaus Robert God- 
dardo istorija.

Kaip žinia, prof. Goddard buvo Amerikos pionie
rius raketų vystyme. Profesoriaudamas Clark universi
tete (Worcester, Mass.), jis pradėjo daryti eksperimen
tus su raketomis ir skelbti, jog jos ateityje gali suvaidinti 
labai svarbų vaidmenį erdvės užkariavime. Pradžioje jį 
rėmė Smithsonian institutas, bet vėliau mažai bebuvo 
kreipiama dėmesio į jo daromus eksperimentus. Priblokš
tas, sveikatos netekęs ir nusivylęs, jis tragiškai baigė 
savo gyvenimą.

Sputniko paleidimas į erdvę, lyg elektros šokas sukrė
tė Ameriką. Tuoj prasidėjo telkimas išteklių ir moksli
ninkų raketų vystymui. Prezidentas Kennedy pareiškė, 
jog Amerikos tikslas yra pasiųsti astronautus į mėnulį. 
Ir tai, esą, bus padaryta per ateinančius dešimt metų.

Tai buvo Amerikos pasiryžimas ne tik lenktyniauti kai nukentėjo Huntsville (Ala.), kur yra tas centras, 
su sovietais erdvės užkariavime, bet ir juos pralenkti.

šių metų balandžio 22 d. mi
nimos 100-sios Vladimiro Ul- 

$11.00 Janovo Lenino gimimo meti- 
$2.00 nės. Jau nuo pernai visoje So

vietų imperijoje, taigi, ir oku- 
ši sukaktis

imta minėti su didele pompa, 
“su būgnais ir cimbolais”. Lie
tuviški partiečiai susirūpino 
skleisti propagandą ne tik 
krašto viduje, bet ir užsienio 
lietuvius apšviesti apie leni
nizmo - bolševizmo tobulybę ir 
nuopelnus. Štai, “Kultūros Ba
rai” (9 Nr.), reikšdami susi
rūpinimą komunistų išleistų 
knygų platinimu užsieny, rašo: 
“V. Lenino i 
metinių proga užsienio skaity
tojams ruošiamas jubiliejinis 
leidinių katalogas, eilė pros-

-

pektų, kurie padės dar labiau 
populiarinti lietuvišką knygą 
užsienyje.”

Ką gi, apšvieta niekad ne pro 
šalį; tačiau lietuviškiems par
tiečiams reikėtų žinoti, kad už
sienio lietuvių tarpe ir be to 
yra nemaža žmonių, gana ge
rai susipažinusių su leninizmu 
-bolševizmu. Jiems nieko nau
jo nepasako ir los sukakties 
proga paskelbtosios “Tarybų 
Sąjungos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto Tezės” — il
gas ir gramozdiškas rašinys, 
kurs gal tik padeda išryškinti

»

įvykdė, nes ten revoliucija bu
vo jau įvykusi prieš pusmetį, 
1917 m. kovo mėnesį, kada 
bolševikų vadai sėdėjo dar už
sieny — Leninas ir Zinovjevas 
Šveicarijoje, Trockis ir Bucha- 
rinas JAV-bėse, 1917 m. lap
kričio mėn. 7 d. bolševikai pa
grobė valdžią perversmo, pučo 
keliu, nuversdami demokrati
nę valdžią, įsisteigusią po re
voliucijos. Tad iš esmės bolše
vikų žygis buvo kontrrevoliu
cinis, jie buvo ir liko nežymi 
visuomenės mažuma, smurtu 
ir teroru išsilaikanti valdžioje.

2. PROPAGANDINĖ TEZĖ: 
V. Leninas buvo nuoseklus

riką iki 1970 ux.” liko tik tuščiu 
plępaįų. A T

Sovietų ūkio stagnaciją pri
vertė patį L Brežnevą viešai 
nurodinėti trūkumus (nepai
sant, jog tai yra Lenino me
tai), Pasak jo: fabrikų darbi
ninkai nesuinteresuoti darbu 
ir vengią atsakomybės; draus
mė pairus; dąrbininkaj vągia 
nuo valstybės; kolūkiečiai tesi
rūpina savo privačiais sklype
liais ir neprižiūri kolūkinių 
laukų bei gyvulių. Dėl, to pie
nę, kiaušinių ir mėsos gamyba 
kritusį ir daugely miestų tų 
produktų trūksta.

O tuo tarpu Sovietų maršalai 
ir admirolai išreikalauja kari
nėms išlaidoms didžiulius kie
kius išteklių, kurie, žinoma, 
turi būti nutraukti nuo varto
tojų. Bilijonai rublių eina sput- 
nikams, įmantrioms branduo
linėms rakietoms ir išsiplėto
jusiam karo laivynui.

Tolesni bilijonai sukišti į 
Kubą, Egiptą, šiaurės Vietna
mą, tuo tarpų kai pačioje So
viet! jo j e vartotojas sunkiai 
gauna nusipirkti net. batelių ar 
vinių... Tad Sovietų milita
riamas ir imperializmas verčia 
ir Vakarų kraštus, ypačiai 
Ameriką, neatsilikti, o skirtį 
dideles lėšas ginklams ir ap
saugos priemonėms. Taip tad 
Lenino įvestos bolševikinės 
ūkio sistemos visas “pranašu
mas” šiuo metu yra toks, kad 
ji susindama savosios imperijos 
gyventojus, išugdė didelę mi- 
litarnę jėgą, gresiančią nauju 
pasauliniu karu.

6. PROPAGANDINĖ TEZĖ: 
Leninizmo idėjų plitimas pa
dėję sukurti “pasaulinę socia
listinę sistemą”.;

TIKROVĖJE jokios pasau
linės socialistinės sistemos 
šiandien nėra. Net-ir toji įtaka, 
kurią rusų komunistų partija 
turėjo pasaulyje kominterno 
laikais, šiuo metu yra išnyku
si, įvykių raidos pakirsta, Le 
hino ir Stalino įpėdinių išeik
vota. šiandien rusų bolševikų 
partijos Įtaka užsienio kraš
tams siekia tiek, kiek siekia 
rusų tankai — Rytų Europos 
pavergtuose kraštuose — arba 
rusų—rublių milijonai, kaip 
Kuboje, Pietryčių Azijoje, Ar
timuose Rytuose.

Azijoje, o ypač Kinijoje Įsi
galėjęs komunizmas nebedaug 
panašus Į sovietini komuniz
mą. Atrodo, kad jų . abiejų 
pražūtingas susikirtimas nebe 
už kalnų. (Elta).

jvo gryųaj rusiŽku^ viclovur 
džius: Tilžė virto ‘tSoviętekM> 
lįsrutė — “Černiahovsk”, Kjis- 
‘tijono Donelaičio Tolminkie- 
įmis — “Čistyje Prudy”! Ar 
[bereikia piktesnių rusifikacijos 
pavyzdžių?

4. PROPAGANDINĖ TEZĖ: 
I^eninas siekė humanistinio so
cializmo. Vėlesnieji teroro eks
cesai buvo Stalino “asmens 
kulto” rezultatas.

TIKROVĖ: Lenino sukurto
ji sistema buvo iŠ pat pradžios 
paremta teroru ir diktatūra 
pačios valdžios viduje. Dar 
bolševizmui besikuriant, nuo
seklieji marksistai į tai nuro
dinėjo jau 1904 metais: “Le
nino schemoje darbo klasę at
stoja partija, partiją atstoja 
Centro Komitetas, ir pagaliau 
Centro Komitetą atstoja Dik
tatorius”. šis pranašavimas 
tiksliai išsipildė nuo Lenino 
iki Staliųo.

Savo esmėje ta sistema galėjo 
laikytis tik teroru. Ką Leninas 
darė su Dzeržinskiu, tą patį 
Stalinas darė su Jagoda, Ježp- 
vu, Berija. Ne be pagrindo Sta
lino duktė Svetlana, pasitrau
kusi į Vakarus, rašo: “Pati sis
tema yra klaidinga ir žiauri. 
Rusijos drama neprasidėjo su 
mano tėvu. Ne jis išrado dik
tatūrą, policiją, špionažą. Jis 
visa tai paveldėjo iš Lenino. 
Leninas įvedė komunistų par
tijos monopolį. Tas monopolis 
reiškia sunaikinimą bet kokios 
priešingos nuomonės. Iš to ky
la cenzūra ir tironija”

Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus apskaičiavimu, per 
penkiasdešimts metų sovieti
nio teroro viešpatavimo (1917 
— 1967) skaičius žmonių, tie
sioginiai politinės policijos nu
žudytų ar koncentracijos sto
vyklose numarintų prašoko 48 
milijonus!

5.. PROPAGANDINĖ TEZĖ: 
V.^Leninas teigė, kad komunis
tinės santvarkos ūkio politika 
yra pranašesnė už kapitalisti
nių kraštų gamybą ir tuo su
daro pagrindą pasaulinei re
voliucijai. “Jei mes išspręsime 
šį uždavinį — sakė Leninas — 
tada mes būsime.laimėję tarp
tautiniu mastu tikrai ir gąįu-r 
tinai” (Raštai, 32, t 409 p.).

TIKROVĖ: .Ūkio sistemos 
vertę tikriausiai parodė gyvem 
tojų aprūpinimo laipsnis. Ir 
štai, praėjus 52 metams nuo 
bolševikinės ūkio sistemos įve
dimo, sovietiniai gyventojai 
sunkiai tegali įsigyti reikalin
giausių prekių, o kitų ir visai 
negauna. Po prievartinės ko
lektyvizacijos, Sovietų ūkis vis 
dar labai toli atsilieka nuo Va
karų. Chruščiovą paleistas šū
kis “privyti ir pralenkti Ame-

didžiulę priešingybę tarp pro- marksistas, jis netgi plačiau 
pagandintų teiginių ir tikrovės. Išvystė ir pagilino Karolio Mar

kso teoriją. Tuo remdamiesi 
bolševikai įvedė Rusijoje so
cializmą.

TIKROVĖJE Leninas ir jo 
jo pasekėjai tik žodžiais dangs
tėsi marksizmu, gi savo veiks
mais elgėsi priešingai, negu 
reikalavo K. Markso mokslinio 
socializmo teorija. Pagal tą 
teoriją socializmas, kaip būti
noji istorinės raidos fazė, ga
lės ir turės atsirasti didžiai pra
moninguose kraštuose, o ne at- 
silikusiame agrariniame kraš
te — kokiu buvo ano meto Ru
sija. Marksas rašė: “Socializ
mo neišvengiamumas ribojasi 
tik Vakarų Europos kraštais”. 
Tad leninizmas - bolševizmas 
nėra tikrasis marksizmas, o tik 
marksizmo piktnaudojimas, gi 
Rusijoje Lenino įvestoji sant
varka nėra joks socializmas, o 
tik tironija.

3. PROPAGANDINĖ TEZĖ: 
Leninui vadovaujant įkurtoji 
Sovietų Sąjunga esanti sava
rankiškų ir lygiateisių respub
likų sąjunga.

TIKROVĖ: Jei carinė Rusi
ja buvo vadinama “tautų kalė
jimu”, tai leninistinė Sovietų 
Sąjunga yra dar-žiauresnis tau
tų kalėjimas, milžiniška tautų 
genocido kamera, kurioje ne- 
rusiškos tautos turi būti sunai
kintos arba surusintos.

Sovietinėje praktikoje “sa
varankiškų ir lygiųjų sąjunga” 
virto pavergtų tautų “broliš
ku” sulydymu sų rusų tauta, 
arba jų ekstėrminacija. Mažo
sios Lietuvos likimas yra ryš
kus pavyzdys, jog bolševiku 
rusiškasis nacionalizmas yra 
dar agresyvesnis, negu kaize
rinių vokiečių. Per penkis šimt
mečius vokiečių valdžioje Ma
žosios Lietuvos vietovių pava
dinimai išlaikė lietuvišką ka
mieną — Tilžė išliko “Tilsit’, 
Gumbinė “Gumbinen”, Tol
minkiemis “Tolminkehmen” 
ir t. t. Sovietų valdžioje Mažo
ji Lietuva ištisai rusų koloni
zuota, per kelerius metus gą-

Tą priešingybę, tą antrąją Le
nino medalio pusę čia ir ban
dysime peržvelgti.

1. PROPAGANDOS TEZĖ: 
V. Lenino vadovaujama bol
ševikų partija Rusijoje įvykdė 

šimtųjų gimimo revoliuciją ir tuo keliu pasiekė
valdžios.

TIKROVĖ: Bolševikai jo
kios revoliucijos Rusijoje ne-

1971 metais numatyta išleisti $3,500,000,000. Kadangi jau 
kalbama ne vien tik apie atlikimų kelių kelionių į mėnu
lį, bet ir apie kelionę Į Marsą, tai, aišku, jog erdvės ty
rimui ir jos užkariavimui ateityje bus išleista daug bili
jonų dolerių. —79K

Vis dėlto pravartu pažymėti, kad ekonomijos sume
timais išlaidos erdvės užkariavimui vis mažinamos. Jos 
buvo pačios didžiausios, kai prasidėjo lenktyniavimas su 
sovietais. Pavyzdžiui, 1964 m. jos siekė $5,100,000,000, 
o 1965 m. pašoko iki $5,250,000,000. Po to laipsniškai jos 
ėmė mažėti ir šiais metais bebus išleista $3,715,000,000.

Mažinimas išlaidų pusėtinai palietė ir pramonę, su
sijusią su erdvės programos vykdymu. Toje pramonėje 
1965 m. dirbo 420,000 darbininkų, technikų ir mokslininkų. 
Šių metų pradžioje jų skaičius buvo sumažintas iki 190.000. 
Vadinasi, daugiau negu pusė neteko darbo. Kalbama, kad 
netrukus dar apie 40,000 žmonių neteks .darbo. Gerokai 
paliestas yra Marshall erdvės skridimų centras, kuriam 
vadovavo dr. Wernher von Braun. Tūkstančiai to centro 
tarnautojų neteko darbo. Pasekmėj skaudžiai ekonomiš-

Reiškiamas apgailestavimas, kad erdvės užkariavimo
Kaip tos lenktynės vyko, apie tai nėra reikalo daug Į ir tyrimo programa yra siaurinama, skiriant vis mažiau 

kalbėti: per trumpą laiką Amerika pirmavo erdvės už- ir mažiau pinigų jos vykdymui. Tiesa, per dešimt metų 
kariavimo srityje. Tas pirmavimas ypač padidėjo po to, erdvės užkariavimui išleista per. 36 bilijonus dolerių... Nie
kai Amerikos astronautai net dviem atvejais nukeliavo į kas tačiau negali sakyti, kad tos išlaidos-buvo bergždžios, 
mėnulį ir iš ten laimingai grįžo.

Jei praeityje kiekviena sėkmingai į erdvę paleista 
raketa sukeldavo didžiausi susidomėjimą, o erdvėlaiviais 
keliaujantys astronautai nepaprastai jaudindavo žmones, 
tai dabar nebėra nei tokio didelio susidomėjimo, nei per 
didelio susijaudinimo. Vis labiau pradedama kelti klausi
mas: kokia nauda iš tų erdvės kelionių? Ar verta yra 
toms kelionėms eikvoti bilijonus dolerių, kada jie yra 
labai reikalingi kovai su skurdu bei kovai su visokiomis 
kitomis negerovėmis, kurios kamuoja žmones?

Per dešimt metų erdvės užkariavimui išleista 
$36,355,000,000. Tai jau tikrai milžiniška suma. Kitais

kad jų svarbiausias tikslas susivedė prie atgabenimo ke
liolikos dešimčių svarų smėlio ir- uolų iš mėnulio pavir
šiaus. Visokie i erdvę paleisti satelitai ir. raketos yra la
bai reikšmingi ir naudingi net praktišku atžvilgiu. O 
kai kalbama apie tai, kad bilijonai dolerių,’kurie buvo iš
leisti erdvės užkariavimui, galėjo būti sunaudoti svar
besniems dalykams, tai pravartu prisiminti kitas, ir tai 
daug didesnes išlaidas. Sakysime, daug daugiau bilijonų 
išleidžiama karo reikalams, o dėlei to per daug triukšmo 
nekeliama, nors ir tokių autoritetų kaip admirolas Ric- 
kover nurodoma, kad tos išlaidos galėtų būti bilijonais do
lerių sumažintos ir nuo to krašto saugumas nenukentėtų.

aNAUJIENOS' KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS.

B. KRISTOPAITISSTUDENTO ATOSTOGOS
Atrodo, iš tėvo būsiu paveldėjęs keliau

tojo ligą. Jau 1968 metais vasaros atosto
gas praleidau kelyje su savo bendru — 
volkswagenu. Mokslo metams pasibaigus, 
vėlų vakarą sėdęs į voikswagena išvykau 
St. Louis kryptimi. Vėliau iš čia tolyn i 
vakarus. Žavingąja Ramiojo vandenyno 
pakrante keliavau pro Los Angeles, San 
Francisco iki Vancouverio, Kanadoj. Tuo 
pačiu keliu ištikimasis volkswagenas mane 
grąžino i išeities tašką — Chicagą. Su vi
sokiais nukrypimais i šalis, atlikau 15,000 
mylių.

Praeitais metais, artėjant mokslo metų 
pabaigai, ir jų daviniams rodant, kad va
saros metu nereikės papildomai sniegenų 
kvaršinti su įvairiomis knygomis, nuspren
džiau joms duoti poilsį ir sau suplanuoti 
kur nors kelionę. Gerokai dar prieš moks
lo metų pabaigą, bepietaujant su tėvais, 
nejučiomis užvedu ta kryptimi pokalbį:

— šios vasaros atostogos, atrodo, man 
bus paskutinės laisvos, nes vėliau jau li
goninėse teks dirbti ir vaistų persunktu 
oru kvėpuoti.

Tėvas, nurijęs kąsnį, paklausė:
— Ką manai daryti per vasarą?
— Norėčiau kur nors pakeliauti.
Motina, metusi žvilgsnį į mus abu. pa

klausė:
- Kaip mokslas? Gal per vasarą tu

rėsi papildyti kokias žinias?

— Su mokslu pas mane viskas tvarkoj. 
Praeitais metais susipažinau su USA. Vie
nas berniukas buvęs Europoj sakė, kad 
verta aplankyti senąjį kontinentą.

Tėvas, žvilgterėjęs į motiną, tepasakė:
— Pažiūrėsime. — Tuo ir pasibaigė mū

sų pokalbis šiuo klausimu.
Po poros savaičių jau tėvai atnaujino 

ši klausimą:
— Sakyk, kada nori išvažiuoti, kur no

ri ir kaip ilgai.
—Birželio mėn. 11 dieną mokslas bai

giasi. Noriu tada tuojau keliauti. Sris- 
ti su pigiausiu lėktuvu ten ir atgal. Jau 
teiravaus. Pigiausias skridimas yra su 
Icelandic Airlines lėktuvais. Pirmas sus
tojimas bus Luksenburgas. Vėliau, jau 
sausumos keliais, Prancūzija, Vokietija, 
Italija ir Ispanija. Pasiekęs Europą, steng
siuos pigiausiomis priemonėmis keliauti 
ir ten noriu išbūti visas atostogas — pus
ketvirto mėnesio.

Pasirodo, tėvai buvo sutarę mane iš
leisti ir turėjo savo planą išdirbę.

— Tuojau pasirūpink USA pasą. Iš 
New Yorko išplauksi laivu. Pasirink laivą. 
Atgal lėktuvu atskrisi. Po Europą geležin
keliais važinėti nupirksim tau pirmos kla
sės bilietą, kuris galios 14-koj valstybių 3 
mėnesius.

Priešinaus ir sakiau, kad j abi puses 
skristi pigiau kainuoja. Europoje aš pats 
rūpinsiuos pigiausiomis susisiekimo prie
monėmis. Tėvai pasiliko prie savo, aiš
kindami, jog jeigu negreit bekeliausi, tai 
turi susipažinti su visais keliavimo būdais.

.Norėdamas tėvams mažinti busimas išlai-
j das, nenoromis sutikau su jų siūlymu. Vė- 
I liau jiems buvau labai dėkingas. - Susipa
žinau su keleivinio laivo gy venimu. (Per 
vienas vasaros atostogas buvau persisam- 
dęs prekinio laivo jūrininku) ir su geležin
kelio pirktu bilietu kelyje daug palengvi
nimo turėjau.

PASIRUOŠIMAS KELIONEI
Mokslo metams baigiantis, turėjau USA 

pasą, skiepų liudijimą, Eurail pirmos 
klasės bilietą 3 mėnesiams Europos gele
žinkeliais, Icelandic Airlines bilietą iš 
iš Luksenburgo grižti.į.New Yorką ir laiyo 
“Bremen” bilietą iš New Yorko Į Bremeną. 
Į laivą turėjau sėsti birželio 16 d. tarp 20 
— 24 valandos. Laiyas vieną minutę po 
pusiaunakčio turėjo atsitraukti nuo kran
tinės.

Birželio 15 ankstyvą rytą, jau esu O'Ha
re aerodrome ir, lipdamas Į lėktuvą, at
sisveikinu su savo artimaisiais. Tėvas, Įteik
damas kelionei storą čekių knygutę, pasa
kė: “Būsi išlaidus, —- New Yorką pasieksi, 
būsi taupus, — toli nukeliausi.

Dėkojant tėvams ūž man suteiktą dide
lę pramogą, staigiai švystelėjo slapta min
tis kuo daugiau pašaulio savo akimis ir ko^ 
jomis apkeliauti. Pakilęs lėktuvas ilgam 
mane išskraidino iš Chicagos.

Galingojo plieno paukščio iškeltas į 
erdves, pasijutau vienišas. Jeigu keliau
čiau su grupine ekskursija, neturėčiau jo
kio vargo, pasikliaučiau grupės vadovui. 

: Keliaujant dviese su draugu, būtų jaukiau,

bet būtų dvi nuomonės renkant kelio kryp
ti. žinau, vienas keliaudamas turėsiu įvai-( 
rių sunkumų, yap.č patekęs Į svetimą kraš
tą ir nemokėdamas vietinės kalbos. Kalbų 
bagažas pas mane mažas. Gimtoji, lietu
vių kalba, anglų ir 4 metų kursas lotynų
kalbos,, kurią mirusieji vartojo.

JAUNYSTĖS SVAJONĖS IŠSIPILDĖ
Visa tai jau gana aukštai iškilęs pergal

vojau. Pirmą kartą kylant aukštyn į orą 
nejauku, nors žinau, kad tūkstančiai ark
lių įsikinkę tempia lėktuvą Į melsvąjį dan
gų. Nejauku daręsi pagalvojus, kas atsi
tiktų jeigu tie galingieji arkliai nutiltų. 
Kas tada? Pakilus lėktuvui virš pūkinių 
debesų ir paėmus lygią kryptį į rytus ma
no mintys nurimo, išsilygmo. Netrukus 
lėktuvo malonios patarnautojos visai pra
skaidrino mane. Skaniais užkandžiais ir 
koktailiu besivaišindamas, džiaugiaus pir
mąja atostogų diena. Jaunystėj, vasaros 
metu dažnai begulėdamas žydinčioj lan
koj ar smiltingoje Michigano pakrantėje 
sekiau pralekiančius paukščius ar aukštai 
iškilusius sidabriniais sparnais lėktuvus, 
ir mano jauno širdis dažniau plakė, ma
no jaunystė ilgėjosi sparnų, norėjo keliau
ti į nežinomus viliojančius tolius, šiandien 
mano ilgesys su kaupu išsipildė: skrendu 
paukščiu padangėmis.

Mano mintis nutrūksta, kai lėktuvo pa
lydovė per garsiakalbi prašo uždėti diržus, 
nes greit leisimės į La Guardia aęrodręmą.

NEW YORKAS

Į New Yorką atvykau aukščiau negu

laivas turėjo išplaukti. Norėjau geriau su
sipažinti su miestu. Turėjau keletą adresų. 
Pasirinkęs mano sesers duotą Giedrės ad
resą skambinu. Telefonas neatsako. Vis- 
tiek nusprendžiaif ten važiuoti. Imu taksį. 
Atsisako vežti į Holly Hills. Kalbinu kitus 
šoferius. Visi apsimeta, kad nežino vieto
vės ar suranda kitus pasiaiškinimus. Fer
mas su New Yorku susitikimas mane nu
teikia blogai; Vėliau išsišneku su vienu 
aerodromo nešiku (porteriu). Jis man 
paaiškina, kad ten šoferiai nenori, važiuo
ti, nes jiems yra per toli ir negauna kelei
vių atgal vežti. Nurodė kaip sų busu Šią 
vietovę pasiekti. Kadangi mano daiktai 
palikti aerodromo apsaugoj, tai nėra jokių 
sunkumu keliauti busu.

; 1 " \

Giedrės ir josios tėvų globoje gražiai 
praleidau New Yorke dvi dienas. Dienomis 
lankėme muziejus ir kitas įdomesnes vie
tas. Vakare su Giedre leidome laiką jau

nimo sambūriuose. Giedrė supažindino 
mane su savo drauge Gražina. Porą metų 
ji yra praleidusi Italijoj. Kalba itaįiškaijr 
šią vasarą rengiasi ten vykti. Pasiskyrėm 
pasimatymą Capri saloje. Ši pažintis ma
ne linksmiau nuteikė, nes Italijoj jau tu
rėsiu artimesnį pažįstamą, itališkai kal
bantį asmenį.

(Bus daugiau)

Skaitykite ir platinkite 
p.įen.raštį
“N. A U J. IENA Sx
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Dž. GOLSVORTlSi
AKIŲ, AUSŲ, NQ4UCS 
IR GERKLES LIGOS 
prttaiko akinius 

2858 W. 63rd STREET 
Ofiso tolofu PRospoct 84229 
Rorid. telef.; WAIbrook 5-5076

(Tęsinys)

Jis vėl užsidegė pypkę. Su 
Kasdien nuo 10 iki 12 vaL ryto,I pirmu dūmu jį apniko angtiš- 

auo 7 iki S vai vak. TreČ. uii 
Ligonius ppriima tik susitarus.

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

Medical Building). TeL LU S-6446 
Priima ligonius pagal sinti tarimą.

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

Telef.: PRospect 8-1717
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 WEST 63rd STREET
Vai.: kas dieną po pietų 1-8; vak. 7-8 
tiktai antradieniais ir penktadienini-; 
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.

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

ka neapykanta moralizuoto- 
j artis ir pasipūtėliams. Kas jis 
toks, kad drįsta maištauti prieš 
paprotį? Ar sekretoriai nera
šo kalbų parlamento “gal
voms”? Ar įžymių teisininkų 
sprendimai nėra sukuriami 
jaunesniųjų bendradarbių, o 
jie tik perskaito ir pasirašo? O 
laiškai ir prašymai ar nebūna 
rašomi kitų vardu? Taip, bet 
tai visai kas kita. Visais tais 
atvejais publika moka už fi
ntas,, o ne už jų išraiškos for
mą. Garsus advokatas pasira-

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 71št STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

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

ir šeštad. tiktai susitarus. __

Dr, Ant, Rudoko kabinetą perėmė 
optometastas

DR. EDMUNDE. C1ARA 
27U9 W. 51st STREET 

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

šeštad. 10—2 vak

Rez. Gi 8-0873

DR. W. M. E1SIN - EISINAS 
AKUŠERIJA ir moterų ligos 

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

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

DR. A. JENKINS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 WEST .63rd STREET 
OFISO VALANDOS: '.

ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
Aparatai - Protezai, Med. Ban
dažai. Speciali pagalba koĮem* 
(Arch Supports) ir t L

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 Wast 63rd Št, Chicago, 1IL 60629 

Telef4 PRocpect 65084

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumų- 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

TeL: F Rentier 6-1882

PERKRAUSTYMAI .

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

R. i £■ R I N A S 
2047 W. 67fir“pi. WAibroox 5-8063

Tree, ir šeštad. uždaryta
Ofiso tek: Portsmouth 7-6000
Rebid. telef.: G Arden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS
Priima tik susitarus. j ■ 

Valandas: pirmad, ketvirtai, 5—8, 
antrai .2-4?" -

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRIStAS 

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

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

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS LIGŲ SPEC.
2454 WEST 71st STREET 

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

dieni nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais uždaryta. ■

DR. FRANK PtECKAS
OPTOMETRISTAS

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

. '‘contact lenses’’
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta tree.

DR. LEONAS SEIBUTIS
# INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
OFISAS 2454 WEST 71st ST,

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

Ofiso tėtef,: 776-2880
Naujas rez. tetef.: 448-5545

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

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

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

uždaryta.
Rez. tel.: WA 5-3099

Penktadienį 
vai. vak.

DR. VYT. TAURAS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

pagal susitarimą.

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

2454 WEST 71 st STREET , 
Ofiso feftrf.: HEmlock 4-2123 
R eit d. telef.: Gibson 8-6195 

Priima ligonius pagal susitarimą. Del 
valandos skambinti telefonu HE 4-2123 
jei neatsiliepia, tai telef. GI 8-6185

>šo dokumentus, žiūrėdamas tu
rinio, ne formos. Kabineto mi
nistras juk dėsto savo pažiūras, 
nesvarbu ar paties, ar kieno 
kito surašytas, ir publika jam 
moka už tas pažiūras, o ne už 
tai, kokia forma jos išreikštos.. 
Bet Grebo straipsnis — visai 
kas Juta. Skaitytojai mokės 
ne už kokias žinias ar rimtas1 
pažiūras, bet už galimybę pa
žvelgti , kas dedasi jų stabuko 
galvoj. “O tos jo mintys bus 
mano mintysi — galvojo Ta
gartas. — Bet ar kas leistų pi
nigus už galimybę pažvelgti, 
kas dedasi mano galvoj, jei jis 
tikrai žinotų, kad tai mano 
mintys?”

Jis atsistojo ir vėl atsisėdo.
Juk publika tokia lengvati- 

kė — kas čia bloga? ! Ji viską 
ryte ryja ir vis alkana. Taip! 
Bet A juk lengvatikių žmonių 
kaip tik negalima apgaudinė
ti? !

Jis vėl atsistojo ir perėjo pėr 
kambarį. Jo draugas pakėlė 
galvą.

— Tu šiandien kažko nesa
vas.

Targatas spoksojo į jį.
— Gavau parašyti straipsnį 

už Džordžį Grebą j “Švyturį”, 
ir man šovė į galvą, jog tai 
publikos apgaudinėjimas. Kaip 
tti mariai, Džimi?~

— Tam tikru atžvilgiu taip.

— Jei taip, aš nenoriu ap
gaudinėti— Štai ir viskas.

Kolega sušvilpė.
— Drauguži, štai aš kuriu 

straipsnį “Hipodromo lanky-

KAINOS PRASIDEDA NUO
$1500

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visoį programos iš WOPA, 
1490 kil. A. M. " •

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

Vakaruškos: - Pirmadieniais 7 v. v.
TeL: HEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

ŠIĄ VASARĄ TRYS 
t k S K U R S I J O S

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpiūčio 31

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

dokumentus atsikviesti gimines 
. į Ameriką.

Kreipkitės į ' ■
WALTER RASK - BASČIAŪSKĄ

AMERICAN
TRAVEL SERVICE BUREAU

9727 So. Western Ave.
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

• Every? 
litter bit 

hurts wy

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

įtW®S»
Palestinos arabai tampa vis didesniu Izraelio galvosūkiu. Jie pri
riša Izraelio kareivius prie rytiniu ir šiaurinių sienų: prie Jordano, 

Lebano ir Sirijos. ____

a,- čr-i.-v.C:- i'. ...-- r--;

CANDID WEDDING 
PHOTOGRAPHER

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

šiame vestuvinius albumus.

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Ulinois

927-6288
Call and ask for EDDIE BURBULYS

GĖLININKĖS
(PUTRAMENTAS)

Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausios gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

gužauskų' 
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 Ir PR 30834 
k ... .

jau, gal šį kartą jūs pats teik
sitės... Faktai visi teisingi...

Šefas žiūrėjo į Tagartą.
— Mano mielas, negi jūs ma

note, kad aš turiu laiko? Bet 
kas gali tai pridaryti. Aš nega
liu pasirašyti tokio. Pataisyki!.

Tagarta paėmė straipsnį.
— Nežinau,- ar sugebėsiu...

aš... — ir— tarė jis. — Aš...
jis staiga nutilo.

Šefas draugiškai
— Jūs sergate?
Tagartas pakratė
— Asriiehiški nemalonumai?

paklausė:

galvą.

—■ Na,? tai imkitės darbo.
tojo pastabų” skilčiai, nors ar- Tiesa, kaip pavyko Grebo strai- 
klių lenktynėse jau keleri me- psnis?
tai nesu buvęs.

.— A! Tai nieko, atleistina!
— Viskas atleistina mūsų

darbe. Užsimerk ir rašyk. Juk
dirbi tai, ką. tau liepia.
— Aha! — sušuko Tagartas.
Vadinasiį užtenka prilipin-

etikėtę, ir bus pado-

— Ei, mielasis, ką tu šian
dien valgei pusryčių?

— Klausyk Džimi. Aš patrin
kau į aklavietę. Anksčiau ma
nęs niekada nekankindavo 
tokios mintvs.

— Pasistenk, kad jos dau
giau tavęs nekankintų. Prisi
mink Diuma - tėvą. Kažkiir 
skaičiau, kad vienais metais jo 
vardu pasirodė šešiasdešimt 
romanų. Ar nuo to jam buvo 
blogiau?

Tagartas sušiaušė ranka sa
vo kieitis rusvus plaukus.
-— Velniai griebtu! — supy

kęs tarė jis.
Kaunteris nusikvatojo.
— Tau juk rnoka už tai, kad 

darytum, ką liepia. Ko dar čia 
jaudintis? Žurnalus turi iš
pirkti... Džbrdžis Grebas — 
tik žųrnalisliriis triukas.

— Velniai griebtų tą Džordžį 
Grebą! -

Tagartas užsidėjo skrybėlę ir 
išėjo. Pratisas švilpimas išly
dėjo jį. Visą kitą dieną jis dir
bo kitus darbus, stengdamasis 
įtikinti save esąs keistuolis ir 
atsargiai, teiraudamasis kitų 
žurnalistų nuomonės.

—“Veltui jaudiniesi! — at
sakydavo jam. — Na, kas čia- 
bloga? Pats gyvėnirnas verčia. 
Ką padarysi? !” Bet jis tokiu 
būdu ftegrilėjb prisiversti rašy
ti straipsnį už Džordžį Grebą. 
Jis staiga prisiminė, kad jo 
tėvas, sulaukęs keturiasdešimt 
pęnkerių mėtų, priėmė kitą re
ligiją ir neteko sielos išgany
mo. . Ir jirisijuto baisiai nelai- 
ridn^as, tarsi būtų sužinojęs, 
kad serga paveldėta džiova.

Penktadienį ji pakvietė pas 
šefą.

— Labryt, Tagartai. Ką tik 
grįžau. Klausyk, tas vedama
sis rytojaui/diendi. grynas 
faktų išvardinimas, daugiau 
nieko. Kur dingo mano stilius?

Tagartas, trypčiodamas nuo 
vienos kojos ant kitos, tarė:

— Matote, šėre, riš pagalvo

— Dar neparašiau.
— Nesuprantu.
Tagartas pajuto, kad jo visi 

raumenys įsitempė. >
— Matot, aš jo neparašysiu.
— Pamanykit tik... bus ge

rai bet koks šlamštas, kad tik 
būtų vardui tinkantis koloritas.

Tagartas nurijo seiles.
— Bet.. tai publikos apgau

dinėjimas, sere!
Atrodė, kad šefas staiga iš

augo. >
— Aš nesuprantu jūsų, Ta- 

gartai. --
— Aš nebenoriu rašyti viso

kio šlamšto už kitus. Nebent 
žinias ar kroniką, — išpyškino 
jis.

Šefo veidas baisiai išraudo.
— Už darbą jums mokama. 

Jeigu -neatliksite pavedamo 
darbo, teks apsięti be jūsų pa
slaugų. Kas jums, Tagartai?

Tagartas kreivai nusišiepė: 
-— Sąžinės graužimo prie- 

priblis, sere. Juk tai papras
čiausias komercinis sąžiningu
mas, ar ne taip?

Šefas atsilošė kėdėje ir ko
kią dvidešimt sekundžių žiū
rėjo į Tagartą; -

—- štai kaip? ! — pagaliau 
pratilo jis lediniu balsu. — Aš 
dar nebuvau taip įžeistas. Jūs 
laisvas. Laimingos kelionės!

Tagartas padėjo ant stalo 
popierius, lyg sustingęs nuėjo 
prie durų ir atsigręžęs tarė:

— Labai apgailestauju, sere. 
Bet aš kitaip negaliu.

šefas iš tolo linktelėjo galvą, 
ir Tagartas išėjo.

Tris mėnesius Tagartas 
džiaugėsi laisve. žurnalistų 
netruko, jo vardas buvo mažai 
kam žinomas. Jis buvo per 
daug drovus ir išdidus prašyti 
“Žurnalų susivienijimo” reko
mendacijos. negalėjo prisivers
ti aiškintis, kodėl jį išvijo iš 
ten “šunims šoko piauti”. 
Skelbtis, kad jis aukštesnės 
moralės, negu jo draugai, irgi 
negalėjo.

Du mėnesius jis vertėsi pa- 
kėnčidinai. bet per pastarąsias 
kelias savaites visiškai niisigy- 
veno. ^Tačiau juo daugiau apie 
tai galvojo, juo labiau jautėsi 
tėisuš ir juo mažiau norėjo 
apie tai kalbėti, lojalumas še
fui, kurį jis įžeidė savo elge
siu, nenoras pasirodyti kvailiu

ir pasipūtėliu, atėmė jam žadą. 
Paklaustas, kodėl išėjo iš 
“Žurnalų susivienijimo”, jis 
paprastai atsakydavo: “Nesu
tarėm principiniu klausimu” ir 
neaiškindavo smulkmenų. Bet 
jį ėmė laikyti kvailiu, nors nie
kas “žurnalų susivienijime” 
tikrai nežinojo, kodėl jis din
go, o Kaunteris paskleidė gan
dus, kad jis ėmęs maištauti 
prieš Džordžį Grebą ir atsisa
kęs rašyti už jį straipsnius. Ži
noma, straipsnį parašė kažkas 
kitas. 'Tagartas skaitė ir nervi
nosi. Baisiai prastas. Jis nega
lėjo žiūrėti į tokį nemokšišką 
kraiglojimą, pats taip ilgai ir 
sėkmingai dirbęs tą darbą, nie
kada juo nesuabejodamas. Kai 
pasirodė straipsnis, pasirašy
tas Katmeno Keino vardu, Ta
gartas garsiai nusikeikė. Jis 
buvo taip panašus į straipsnį, 
kurį jis būtų parašęs už serą 
Katmeną, kaip Tagarto batai 
į jo šefo batus: beveik kasdien 
naujus, >medžiaginiais galais. 
Jis liūdnas skaitė savo buvusio 
šefo vedamuosius, pastebėda
mas daugybę stiliaus nesklan
dumų, padarytų to... bet ar 
jam ne vis tiek, kas dabar juos 
rašo. Jo rausvame linksmame 
kampuotame veide pasirody
davo nuoskauda. Baigęs skai
tyti, jis imdavo ranka šiaušti 
savo kietus plaukus. Bet jis bu
vo nepalaužiamas ir už visiis 
tuos sunkumus nė karto nepa
vadino savęs kvailiu, tik, lai
kui bėgant, vis tvirčiau Įsiti- 

ikino, kad maištavo veltui.
Sėdėdamas patvory, klau

sydamasis paukščių čiulbėji
mo, Tagartas užsisvajojo. Keis
ti tie žmonės! Velniškai leng
vabūdiški! Ir jis pats toks bu
vo daugeli metų? Kiek vis dėl
to pasaulyje apgaulės, — stai
ga dingtelėjo jam mintis. Duok 
daiktui gerą vardą, ir jis pasi
darys geras! Taip! Bet rūgš
tynės vis tiek bus rūgščios, va
dink kaip nori... Sąžinė... 
keblus dalykas.
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NAUJIENAS

Susirinkimu ii parengimą

— Lithuanian National Democratic 
Club mėnesinis susirinkimas įvyks 
trečiadieni, balandžio 8 d. Hollywood 
svetainėj, 2417 West 43 St. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes turime 
daug reikalų aptarti. ‘Kviečia

J. Baličas, rašt.

— Joniškiečių Labdarybės ir Kul
tūros Klubo eilinis susirinkimas įvyks 
antradieni, balandžio 7 dieną 8:00 
vai. vak. Vengeliauskienės salėje, 
4500 So. Talman Avė. Visus narius ir 
svečius, norinčius būti klubo nariais 
prašome gausiai dalyvauti. Turėsime 
svarbiu pasitarimų ateities reikalais. 
Po susirinkimo įvyks draugiškas po
būvis su vaišėmis. A. Kalys

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I i z 2533 W. 71st Street
J» Telef.: GRoovehill 6-2345-6

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

Į TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILL4MS PASTATYTI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Laidotuvių direktoriai: i

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-ČONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu
Laidotuviu
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTU 
DALYSE

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

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

(LACKAWICZ)

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

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: YArds 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI

GAKSINKITĖS NAUJIENOSE
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Aukos Dr. P. [ 
Grigaičio paminklui

Be jau paskelbtos sumos dr. j 
Pijaus (rrigiacio paminklui į 
Matyti, yra gautos dar šios au
kos: Ona Barauskas iš Cicero, ( 

Juozas Januškis 
- $25.00, J. Son- 
Mass. — $10.00, 

Antano An- 
Mass. —

Peter Ko-j

III. — $5.00, 
iš Easton, Pa. 
d a iš Bostono, 
ir atsiuntė auką 
driulionio iš Bostono, 
fo.OOO. Mr. ir Mrs. 
wal iš NE Albuquerque, New 
Mexico — 85.00, S. L. A. 2W) 
kuopa iš Chicagos, III. — $10,00, 
per J. Talalą iš Chicagos gauta 
$5.00 auka, pavardės prašė ne
skelbti,.!. Kasputis iš Kenosha, 
\Vis. — $5.00 B. ir S. Jurėnas iš 
Chicagos, Iii. — $2.00, Zolpis 
Millwork iš Chicagos, III. — 
$10,00 ir Alfonsas Nakas iš Det
roito atsiuntė aukų viso — 
$119.00, aukotojų pavardės jau 
buvo paskelbtos š. m. kovo 28 
dieną.

Ankščiau paskelbtų aukų 
buyo — $1.515.84.

Iš viso dr. Pijaus Grigaičio 
paminklui statyti aukų yra 
gauta — $4-716.84.

Aukotojams ir rinkėjams 
reiškiame nuoširdžią padėką

Komiteto vardu
Algirdas Bud rėčkas

■ .
? CI

Arabu partizanams nemažai padeda kalnuotas, pilnas cly okupuoto 
Jordano gamtovaizdis. Paveiksle matomi partizanai išlenda iš vie

nos olos, kur jie turi sandėlius ir slėptuvę.

HELP WANTED — MALE
Darbininky Reikia

HELP WANTED -n FEMALE 
Derbinlnkly RellcU

FOREMAN
SHIPPING
NIGHTS

Mfg. firm has an opening in

ANNUAL BONUS & 
TOP RATES

Major
:heir S. W. Chicago branch plant for 
a Shipping Foreman on their night 

shift.
This position presents an opportunity 
for growth to the selected applicant,

CALL OR VISIT

KERTILE FLOORS Ine.
4532 So. KOLIN AVĖ.

Immediate opening for 
BROCR ĄND CUT OFF OPERATOR 
Good starting salary. Profit sharing. 

Hospitalization.
Call or Apply 43^6000 

MASTEI- CORP.
- 1117 E. ALGONQUIN

ARLINGTON’ HEIGHTS 
Between Bussey Rd. and Rt. 83.

MACHINISTS
Milling Machine, Engine Lathe, SetUp ■ * - ■ - ■ •

SECRETARIES — SWITCHBOARD 
RECEPTIONIST — STATISTICAL 

GENERAL CLERK TYPIST
Full & Part Time.

Assignments available in Chicago 
Suburbs — for neat appearing women.

For more information Contact
ART BASMAJIAN j

CE 6r5678'
AMER-CAL 

OFFICE SERVICE INC.
A Utnporary service
180 N. WABASH *

4TH FLOOR

CLERK - STENO 
General office work. Typing, 

filing, paying bills, writing 
invoices.

BOB PALMER .
666-8914

REAL ESTATE FOR SALE 
Nai. -i, žemė — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Narnai, Žema —- Pardavimui

paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEI 1MAIS

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

PLATUS PASIRINKIMAS NAMŲ PIRKIMUI 
BUTŲ NUOMAVIMUI — NOTARIATAS — VERTIMAI 

DRAUDIMO AGENTŪRA PATARNAUJA VISAIS DRAUDIMO REIKALAIS

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY -
INCOME TAX SERVICE

6455 So. Kedzie Ave. — PRospect 8-2233

Laiko taupymo kasos
Amerikos darbo unijos jau 

visu rimtumu pradeda kalbėti 
apie 20 vai. darbo savaitę, kad 
didesnis skaičius darbui tinka
mų žmonių turėtų darbo. Auto
matizacijai darant pažangą, 
apie 1975 metus darbininkų 
per puse mažiau bereiks kaip 
šiandien. Jau ir šiandien dau
gelyje Amerikos pramonės sri
čių bedirbdama po 35 valan
das savaitėje, žymiai trum
piau negu Europoje. Didesnis! 
galvosūkis, ką žmonės veiks 
nedarbo valandomis?

Laikas pradėti žmones per
auklėti, kad mokėtų savo ilgus 
laisvalaikius naudingai sunau
doti.
Tampos universiteto, Florido
je, prof. Dr. Max Kaplan siūlo

steigti laiko taupymo kasas,i 
kaip dabar yra pinigų taupy-i 
om kasos, kuriose darbininkas) 
galėtų sutaupyti 
gas.. Sakysim, 
bus 28 valandų, 
valandų ir tas 12 
taupas “padės” 
mo kasą 
sutaupą 
mai už

PROGA SVEIKATAI
PATIKRINTI

Marquette Parko Namų Sa- 
organizacija sudarė

and Operate, Read Blueprints 
and have own tools.

Day shift.
Free Parking.

FULTON MACHINE CO.
16 NORTH MORGAN

SWITCHBOARD

• NAMŲ IR BIZNIŲ PIRKIMAS - PARDAVIMAS • NOTARLATAS
• PATVIRTINTI VERTIMAI • IMIGRACIJOS POPIERIAI

* PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

SKAITYK *NAUJIFNAS- - 
JOS TEIKIA GERIAUSIAS

i TEISINGIAUSIAS ŽINIAS

laiko alsai 
darbo savaitė ' ‘n*nkų 
o jis dirbs 40 i Ser? progą lietuviams nemo- 

valandu su- kainai patikrinti savo sveika- 
i laiko taupy-jhl-

ar bendrovę, o kai Į šių metų balandžio 9, 10 ir 
pasidarys pakanka-dienomis, nuo 9:30 vai. ry
jąs pasiims ilgesnes 4° iki 12:00 vidudienio, o vė- 

atostogas kelionėms ar poilsini.įliau nuo 1:00 iki 4:00 vai. p. p.
I Marquette Parko Fieldhouse 
patalpose, esančiose prie Mar
quette Road ir Kedzie gatvių 

Kopenhagos,[sankryžos, gydytojai specialis- 
tikrins atėjusių žmonių 

nugalėjęs du jijsveikatą.
Bal. 9 dieną bus tikrinama 

vaikais ir'cukrinė liga.
į Bal. 10 d. žmonės bus skiepi- 
jjanii nuo polio, tymų, difterito, 
raupų ir tikrinamas širdies 
veikimas nuo 4 iki 16kos meti] 
amžiaus vaikams.

Bal. 11d. bus tęsiamas skie
pijimas ir daromos plaučių 
nuotraukos.

Tik gera sveikata gali nuves
ti i tikrąją laimę. Panaudoki
te progą sveikatai patikrinti, 
kad galėtumėte ją pataisyti. 
Organizacijos vicepirmininkas 
Juozas Bagdžius turėjo daug 
bėgioti, kol sudarė lietuviams 
proga sveikatai patikrinti.

Stasys Patlaba

Pabėgo lenkų kapitonas
Pranešimu iš 

lenkų žvejų kuterio kapitonas pa* 
Kazimierski, 
sutrukdyti norėjusius palydo-Į 
vus, su žmona, 

jženlu pabėgo i Daniją.
Nuduodamas, 

kia savaitgalio 
Baltijos jūrą, 
savo vaikus paslėpęs po palu
be, kai tik išplaukė iš Lenki
jos teritorinių vandenų, pasi
sakė išplaukimo tikslą, bet du 
drauge išplaukę “žvejai” ban
dė kapitoną priversti grįžti at
gal į uostą. Kapitonas su savo 
žento pagalba “palydovus” nu
galėjo, surišo, kajutėje užra
kino ir nuplaukęs į Barnholmo 
salą paprašė Danijos pabėgė
lio teisiu. c

kad išplau- Į 
ekskursijai ji 
Kazimierskis

PAID QUARTERLY

Passbooks $5,000 minimum
2 year certificate

5WoInvestment _
bonus plan $1,000 minimum

$1,000 minimum year certificate
Savings Insured to 320,000. — Highest reserves.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 

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

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitu Lietuvoje pageidauja
mų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu kitur kainomis. 

Priimami užsakymai automobiliams — Moskvich ir Zaporozec.
Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

Vėl nužudė krautuvininką V
Penktadienio rytą rastas 

trimis šūviais mirtinai peršau
tas Nemesio Maldonaldo, 54, 
maisto krautuvėlės savininkas 
prie 218 S. Kilpatrick Ave. Liu-’ 
dininkai matė, kad apie 8.50 
vai. ryto keturi vaikėzai nuo 12 
iki 17 metų amžiaus išbėgo iš 
krautuvės ir vienas atsisukęs 
šovė iš su savim nešamo nu- 
trumpinto šautuvo.

Maldinaldo krautuvė jau du 
kartus apiplėšta anksčiau.

SHIPPING
SUPERVISOR

Lite typing & Figure aptitude 
40 hr. week. Co. benefits.

Call 421-3414

STREET TEL. 925-6015

MOVING — Apdraustas perkraustymas 
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

Įrankiai Ilgų metų patyrimas.

AL NAUJOKAITIS
2022 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. S0636. Tel. WA 5-9209

Atsargiai su nežinomais
Cenzo biuras perspėja gy

ventojus, kad vagišiai ir plė
šikai, prisimetė cenzo suraši
nėtojais, gali bandyti vienu ar 
kitu būdu įsigauti vidun. Gali 
arba skambinti telefonu, no
rėdami patirti, ar kas yra na
mie, arba skambinti prie durų. 
Tokius atvejus prašo pranešti 
cenzo biurui.

Surašinėjimas dar nėra pra
sidėjęs.

Nuo žodžių prie veiksmų
Chicagos teisininkų sąjun

gos (Bar Association) prezi
dentas Frank Greenberg tos 
draugijos žurnale “Chicago 
Bar Record” rašo, kad valdžia 
gali pasijusti priversta suvar
žyti tokios rūšies laisva žodi, 
kurs pasidaro nebeatskiria
mas nuo smurto veiksmo.

“Koks skirtumas tarp radi-
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Major non-defense Co has an opening 
in their S. W. 'Chicago Mfg plant, for 
a Shipping Supervisor on their night 

shift.
This is a permanent position and 

offers growth opportunity.
CALL OR VISIT

Mr. K WILSON,

Part time. Evenings & Week
ends. Must.be 21, experienced. 

Call Mr. ERWARDS 
CONVENIENT FOOD MART 

Call 544-1988

Pigiai dažau kambarius, valau 
kilimus ir baldus*

L RUDIS Tek CL 4-1050

HOME INSURANCE

4532 So. KOLIN AVĖ.

AUTO SALESMEN
3 experienced auto salesmen for 
Southside oldest and fastest growing

8100
new car-auto dealer.

a week salary, plus 20% com
mission and goodies.
Call SAM GROUPS 

HE 4-2110
. * A-

SCREENER AND SECONDARY

SET-UP MAN

Experienced įn Electronics.

5113 No. MILWAUKEE AVE.

AUTOMOTIVE 
PARTS REBUILDER 

Pleasant, small parts. Bench work. 
Light, clean working conditions. 
Permanent. 9 paid holidays and 

insurance.
916 MADISON 

OAK PARK

<alų atakavimo policijos šlykš
čiais žodžiais ir akmenimis an- 
mėtymo?” jis klausia.

Greenberg išpeikė JAV Auk
ščiausio Teismo teisėją Doug
las ir Chicagoje pagarsėjusi 
“Septynių” {gynėją Kunstleri 
už jų pažiūras Į, revoliuciją. 
“Tiek pat efektingai galima už
gauti ir pažeisti žodžiais kiek 
ir fiziniais veiksmais”.

SS»

— žurnalistas Jonas Vaičiū
nas jau antrai jaunavedžių po
rai užsako Naujienas. Praeitą 
rudeni V. Kasniūnas Jr. gavo iš 
Vaičiūno vedybinę dovaną — 
metinę Naujienų prenumeratą, 
o šią savaitę tokią pačią dovaną 
gavo naujai susituokęs Stasys 
Zikas. Naujienų prenumerata 
yra gera dovana, nes ji lanko iš
tisa metą.

•*■ Ven ecu el os Lietuvių Drau
gija balandžio 18 d. 7:30 vai. 
vak., šeštadienį, Jaunimo Cen
tre, 5620 So. Claremont Ave., 
rengia linksmavakarį. šokiams 
gros Neo-Lituanų orkestras.

Programoje: Venecuelos lie
tuvių jaunimo talentų pasirody
mas. šilta vakarienė, veiks bu
fetas. Įėjimo auka 5 >dol. Bi
lietai gaunami Marginiuose, 
2511 W. 69 St. ir Economy Food 
Market. 3210 So. Halsted“ St.

Stalai užsakomi tel. CA 5-4995 
dienomis ir 776-3727 vakarais.

(Pr)

ACCURATE TYPIST 
with speed of 75—80 W.P.M. 

5 day week. Good transp. 
Excel, starting salary. 

Loop location.

$2.05 to start. .Typing and short-> 
hand required.

4 days per week.
Call 651-6080 į

757 W. 79 St. Room 302

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

Call: Frank Zapolis 
32081& W. 95th St.

GA 4-8654

STATZ FARM

&
INSURAXC3

| State Farm Fire and Casualty Company

Patogios išsimokė 
limo sąlygos.

J. B A C E V 1 č 1 U S
6455 So. Kedzie Ave. PR 8-2233

MODERNUS 14 METŲ, 5 kamb., 3 
miegamųjų mūrinis namas. Be to, 3 
kambariai įrengti pajamoms su atski
ra virtuve ir vonia. Arti tarp naujų 
gražių namų Marquette Parke. Našlė 
nori $27,000.

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

2 AUKŠTŲ MŪRAS, vienas didelis 7 
kamb . butas, laisva graži biznio pa
talpa, prie jos kitas 3 kamb. butas, 2 
auto garažas, apie 40 pėdų' sklypas 
Marquette Parke. $20,000.

PRIE FORD CITY 5% kamb. 8 m. 
modernus mūras. Apie 40 pėdų skly
pas, auto earažas. $22.900.

LUXUS 4 BUTŲ MŪRAS, arti Ma
ria High. Naujas sazu šildymas, alu- 
minijaus langai, mūro garažas, platus 
sklvpas. $45 000.

PIGUS LOTAS dviem butam staty
ti, Marquette Parke.

Valdis Real Estate
7051 'So. WASHTENAW AVE.

Tel. RE 7-7200

LATHE OPERATOR
Good starting salary. Profit sharing. 

Hospitalization. Call or Apply 
437-6000 

HASTEN CORP.
1117 EZ ALGONQUIN, 
ARLINGTON HEIGHTS 

Between Bussey'Ed. and Rt. 83.

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai. 

tune-up$ ir t, L
4824 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

PERKAME, PARDUODAME, MAI
NOME" Įvairaus dydžio namus visur. 
Parūpiname paskolą, visokeriopą ap
draudę, veikia notariatas.

REAL'ESTATE AND BUILDERS
• 2658'WEST 59th STREET

PRospect 8-5454

General officė worlL^ Typing^A»i> ■ -V E n A w 
filing, pavifigKĮfe,(Writing I* BRANGFNYBO

instates. • jr' . RąMayimai Ir Taisymas ų:?
26*rWEST 69th STREET V

; r REpublic 7-1941
•.» « « * V 0 a ■ s a ■ S ■ E 8 St r

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

Tel. CL 4-7450

Lite typing arjd ia operate a small.; 
switchboard, fln-ajming' calls only.į 
Good starting pay. Many benefits..

Call Mr. JAWOR at 226-6100 or £ 
stop, at Graver Dearborn Corp.

1445 W. JACKSON BLVD. f 
3rd Floor..

FederaHniy ir valstijos pajamy 
mokesčiu apskaičiavimas 
TH C O M ST A X

Nekilnojamo turto pirkimas • 
, pardavimas

. i; E Ą L ESTATE 
Parašu paliudijimas 

NOTARY PUBLIC

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir liudijami 
vertimai, užpildomi pilietybės prašy
mai, income tax ir Įvairus kitokį blan
kai. Darbo vai.: Kasdien 9—3 ir 5—S.

BUILDERS AND CONTRACTORS 
Namu Statyba-ir Remontas

Near Oak Park. Executive secretary 
with strong typing skill for work in 

sales area of large Company. 
Excellent starting salary. 

Give .as a call 
378-2579 — 

FRED ROEMER

LIBRARY ASSISTANT
Must be accurate, careful typist. 

Full or part time. 
Phone Mr. BABCOCK

WINNETKA PUBLIC LIBRARY
446-7220

PERSONAL
Asmenų Ieško

MADAME SUPERIOR
Spiritual reader and adviser gives 
advice and help on all problems. 

Three answers with appointment.
2307 N. MILWAUKEE

From 8 to 9 call

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su ar 
be maisto mažos šeimos bute, atskiru 
Įėjimu, Marquette Parke. 925-4671.

BUSINESS CHANCES
Biznio Progos

PARDUODAMA TAVERNA IR 
TORANAS su 4 kambarių butu in
dustrijos rajone, geroje apylinkėje. 
Geras, pastovus biznis. Parduodama 
dėl ligos. Skambinkite savininkui po

2 vai. Tel. VI 7-9508.

REMKTTE TUOS BIZNIERIUS.
KURIE GARSINASI 

"NAUJIENOSE”

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

..... *
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

IR KITUS KRAŠTUS
P. NEDZINSKAS, 4065 Acher,

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

HEATING CONTRACTOR 
įrengiu naujus ir perstatai! senus vi
sų 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
HEATING & SHEET METAL 

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

Tel.: VI 7-3447

A. & L. INSURANCE & REALTY

INCOME TAX
4645 So. ASHLAND AVE.

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

Branganybis, Laikrodžiai, Dovanos 
visoms progoms

3237 WEST 63rd ST., CHICAGO
> Telef. 434-4680

1 1 .............. ....

• SIUNTINIAI 

Į LIETUVA 
VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 

2608 West 69th Street
Chicago, Illinois 60629 

WA 5-2787
Didelis pasirinkimas Įvairiu pre
kių. Automobiliai, taldytuvai, 

maistas, pinigai.

Įkurta prieš 50 metų
VISOKIUS STOGUS, rinas ir nute

kamuosius vamzdžius sutaisome arba 
naujus idedame.

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

Skambinkit 
LA 1-6047

įkainavimas veltui, kreipkitės bet kada

t-f-.L-J-J-J. 1 .t

•NAUJIENOS" KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

Must.be



