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Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Tarybos posėdis 
įvyko balandžio 11 d. New Yorke. Vyt. Vaitiekūnas, Tarybos 
pirmininkas, ją plačiai painformavo apie pastarųjų dviejų mė
nesių Vliko Valdybos veiklą. Vaitiekūnas, Tarybos pirmininkas, 
dalyvavo ir Vliko Valdybos posėdžiuose. Jo pranešimą papildė 
Vliko vicepirmininkas J. Audėnas,

Pranešimuose paliesti klausi
mai; Vliko vedamos Madrido ra
dijo valandėlės, busimieji Stei
giamojo Seimo 50 m. sukakties 
minėjimai, Tarptautinės Tarp- 
pariamentarinės Sąjungos kon
ferencija Monako, Lietuvos ku
nigų laiškas sovietų vyriausy
bei, JAV — Sovietų Sąjungos 
pasitarimai strateginių ginklų 
apribojimo reikalu; jau prasidėję 
Vienoje . (numatoma, kad tuose 
pasitarimuose gali būti paliesti 
ir Europos saugumo, taigi, ir 
Lietuvos klausimai). Dar ap
svarstytas protestas, 'ryšium su 
UNESCO rengiamu Lenino 100- 
sios gimimo sukakties minėji
mu ir kt. klausimai.

Tarybos svarstyti reikalai 
daugiausia liečia tarptautinę sri
tį — tai svarbūs klausimai, lie
čiu Lietuvos laisvės atstatymo 
reikalą ir į juos Vlikas atitin
kamai reaguoja. Visų svarsty
tų klausimų eiga, reagavimo bū
das ir kt. bus ,paskelbta Eltos 
biuleteniuose.

Tarybos narys dr. B. Radzi- 
vanas painformavo Tarybą apie 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
laiškus, kurie buvo pasiųsti JAV 
gubernatoriams-,-•’Kuffgreso 
riams — senatoriams bei Ats.

BONA. — Vokietijos vyriau
sybėje įvyko nemalonumų, ku
rie gali pakenkti net koalicijos 
partneriui, laisviesiems demo
kratams. Kancleris Willy Brandt 
pasiuntęs Lenkijos komunistų 
vadui Gomulkai laišką, nepasi
tarę su savo užsienio reikalų mi
nisteriu Walter Scheel. Apie 
laišką sužinojo spauda ir ėmė mi
nister! Scheel apie jį klausinė
ti. šis turėjo pasakyti nieko 
apie laišką nežinąs. Dabar Scheel 
jaučiasi užgautas.

BOGOTA. — Kolumbijoje bu
vo paskelbti prezidento rinkimų 
rezultatai. Demokratinės koali
cijos atstovas Pastrana Barre- 
rogaves 1,612,476 balsus, o jo 
konkurentas, buvęs diktatorius, 
Rojas Pinilla — 1,546,449. Ko
lumbijos įstatymai reikalauja, 
kad balsai būtų keturis kart per
skaičiuoti, Kas bus preziden
tu, paaiškės tik apie birželio mė
nesį.

WASHINGTONAS. — Sena
tas paskyrė 5 milijonus dolerių 
Amerikos rinktų pareigūnų ke-
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Prie New Yorko išbandomas naujas hydrofoiiinis laivas, kuris skrenda virš vandens oro spaudi
mo principu. Manoma tokiais laivais vežioti keleivius iš Long Island į New Yorko centrą.

KOMUNISTAI NUTARĖ KAMBODIJA VĖLIAUSIOS ŽINIOS

SOVIETU SĄJUNGA NEPASVEIKINO 
KINIJOS UŽ SATELITO PASIUNTIMĄ

MASKVA. — Sovietų Sąjunga pasiekė šiokį tokį rekordą 
erdvės žygiuose. Ji viena raketa iškėlė į erdves aštuonis satelitus 
savo Cosmos satelitų programoje, šį mėnesį sovietai pasiuntė į 
erdvę jau 15 be įgulų erdvėlaivių, kurie, kaip Tass agentūra sako 
turi “erdvės tyrimų aparatus”. Spėjama, kad sovietų Cosmos 
satelitai, kurių su dabar paleistais astuoniais jie turi jau 343, 
yra skirti žvalgybai, šnipinėjimui, fotografavimui ir panašiems 
uždaviniams. Astuoni satelitai skrieja apie žemę vienoje grupėje. 
Satelitų orbita siekia 932 mylias ir 869 mylias savo aukščiau
siame ir žemiausiame punkte.

atsakymus bei atsiliepimus.
Dr. B, Nemickas, Vliko vice

pirmininkas, Vliko statuto kei
timo Komisijos vardu kalbėjo 
apie Komisijos (jo,- V. Vaitiekū
no ir B. Bieliuko) paruoštą kai 
kurių straipsnių pakeitimo bei 
naujų straipsnių į statutą įvedi
mo projektą. Jame esama ne 
tik technikinių, bet ir esminių 

< pasiūlymų. Taryba, išsamiai 
apsvarsčiusi projektą, nutarė jį, 
drauge su paaiškinamuoju raš
tu, pasiųsti Vliką sudarančioms 
organizacijoms pasisakyti ir sa
vo pasiūlymus dėl šio projekto 
prisiųsti Vlikui.

Dr. A. Skėrys iškėlė Vasario 
16 minėjimų įvertinimo klau
simą. Skėrys drauge su dr. B. 
Radziyanu sutiko kitam Tary
bos posėdžiui pateikti jų ver
tinimus.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Vaitiekūnas, Lietuvių Krikščio
nių Darbininkų Sąjungos atsto
vas, sekretoriavo J. Pakalka, 
Liet. Socialdemokratų Partijos, 
Užsienio Delegatūros, atstovas.

(E)

JERUZALE. — Vienoje isto
rinėje bažnyčioje per sentikių 
Velykas susipešė dviejų sektų 
krikščionys: koptai ir abisinie- 
Čiai. Turėjo įsikišti Izraelio po-

BATON ROUGE. — Policija 
ieško asmens, kuris padėjo bom
bą Louisianos valstijos senato 
rūmuose, kuriems padaryta di
delių nuostolių'. Manoma, kad 
sprogo apie 30 svarų dinamito.

LOS ANGELES. — Vėžiu mi
rė 56 metų Gypsy Rose Lee, pa
garsėjusi savo burlesque” šo
kiais. Vėlesniais savo gyvenimo 
metais ji pasirodydavo televizi
joje ir vaidino filmuose.

Nubaudė aktorių 
už marijuana

LONDONAS.—žinomas Ame
rikos filmų aktorius Tony Cur
tis Britanijoje teismo buvo nu
baustas sumokėti 120 dolerių 
baudą už marijuanos turėjimą. 
Jis bandė Įvežti į Britaniją apie 
unciją marijuanos.

Kaip žinoma, Curtis Ameriko
je dažnai pasirodo televizijoje 
aiškindamas cigarečių ir rūky
mo kenksmingumą. Įdomu tai, 
kad teisme jo advokatas papra- 

' šė laiko nustatytai baudai — 
120 dolerių sumokėti. Advoka
tas aiškino, kad Tony Curtis, 
nors daug uždirba, turįs mo
kėti didelius mokesčius ir nega
lįs tos sumos iš kart rasti. Tei
sėjas davė aktoriui savaitę lai
ko pristatyti baudai.

♦ Gvatemaloje revoliucionie
riai paleido turtingą biznierių, 
kai jo šeima sumokėjo reikalau
jama 250,000 doL sumą.

ge-
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Naujasis Kambodijos premjeras, ge
nerolas Lon Nol pasirodė masiniame 
mitinge, kur tūkstančiai piliečiu pa
reiškė savo pritarimą vyriausybei, nu- 

vertusiai princą Sihanouką.

I

WASHINGTON AS. — Prezidentas NixonaS praėjusį savait
galį praleido svarstydamas prašymą ginklų. Washingtono sluoks
niai tvirtina, kad prezidentas nutaręs duoti Kambodijai smulkių 
ginklų, tokių, kurių naudojimui nereikia paruoštų specialistų, 
kad nereikėtų siųsti į Kambodiją technikų ginklams taisyti ar 
parodyti, kaip juos naudoti. Amerika taip pat panaudosianti sa
vo įtaką kitoms valstybėms, kad jos paremtų Kambodijos prieš- 
komunistinę vyriausybę. Kambodijos apginklavimas būsiąs nau
dingas Amerikos interesams Pietryčiij Azijoje ir galįs net sutrum.- 
pinti karą Vietname.

Praėjusį savaitgalį buvo su
sirinkę, didieji Indokinijos ko
munistų vadai. Pasitarimuose 
dalyvavo Laoso komunistų va
das, princas Souphanouvong, 
Viet. Congo politinio fronto va
das'' Huu Tho, šiaurės Vietnamo 
premjeras Van Dong ir nuvers
tas Kambodijos princas Siha- 
noukas. šis susitikimas įvykęs 
Laoso-šiaurės Vietnamo pasie
nyje. Paskelbtame komunikate 
griežtai smerkiama Amerikos 
politika Azijoje ir apeliuojama 
į visus Indokinijos žmones vie
ningai kovoti prieš bendrą prie
šą — Ameriką ir j’os tarnus Sai- 
gone, Vientiene ir Phnom Penhe.

Laoso diplomatiniai sluoks
niai praneša, kad komunistų va
dų pasitarime buvo nutarta, jog 
princas Sihanoukas turi sugrįžti 
į Kambodiją vadovauti komunis
tų ir jo šalininkų monarchistų 
bendram frontui prieš naują 
valdžią. Sihanoukas dar šią sa
vaitę sugrįšiąs į šiaurinę, komu
nistų valdomą Kambodijos dalį.

šiaurės Vietnamas ir Kinija 
paskelbė savo nusistatymą ne
dalyvauti jokiose tarptautinėse 
konferencijose, kur būtų svars
toma Kambodijos padėtis. Tokią 
konferenciją šaukia Indonezijos 
užsienio reikalų ministeris Ma
likas. Pekinas Indoneziją už 
tos konferencijos organizavimą 
pasmerkė, išvadindamas jos val
džią “fašistais” ir “ištikimais 
Amerikos imperializmo tarnais”.

Kambodijos' karo fronte ne
daug pasikeitimų. Komunistai 
dar yra įsitvirtinę Takeo mies
te, o praėjusią savaitę išvaduo
tame iš jų Angtashome komu
nistų būrys tebėra vietinėje bu
distų pagodoje, kurios vyriau
sybės kareiviai, kaip šventos vie
tos, nenori pulti,

Į Saigoną iš Kambodijos jau 
buvo lėktuvu atvežti 82 pabėgė
liai, kuriems pasidarė nebesau- 
gu gyventi Kambodijoje. Jie pa
pasakojo apie žiaurų, kambodie- 
čių elgesį su vietnamiečiais, ne
žiūrint ar jie būtų komunistai ar

I jų priešai. <

Įspėjo Jordaną 
laikytis paliaubų

JERUZALĖ. — Izraelis įspė
jo Jordaną, kad jis susilauks 
naujų ir stipresnių Izraelio puo
limų, jei bandys išplėsti savo ka
rinę veiklą. Toks buvo Izrae
lio atsakymas į Jordano užsie
nio reikalų ministerio pareiški
mą, jog Jungtinių Tautų pa
skelbtos karo paliaubos negalio
jančios ir Jordanas nejaučiąs pa
reigos jų laikytis.

Savo įspėjimą Izraelis patvir
tino du kartus pasiųsdamas savo 
lėktuvus bombarduoti Jordano 
karinių taikinių.

Izraelyje po Amerikos valsty
bės pasekretoriaus Sisco vizito
vis dažniau pasigirsta balsų, rei- fortą, kuriame žuvę 35 izraelitai, 
kalaujančių iš vyriausybės dau- Izraelis praneša, kad jis nuąsto- 
giau nuolaidumo. Kairiųjų laik
raštis Al Hamishmar sako, kad 
Izraeliui reikia griebtis taikos 
iniciatyvos ir pradėti galvoti 
apie atsitraukimą iŠ arabų že
mių. - <

KAIRAS. — Egipte buvo pa
daryta pakeitimų vyriausybėje. 
Buvęs propagandos minister!s 
Fayek prezidento Nasserio bu
vo paskirtas užsienio reikalų mi
nisterijos sekretoriumi, o nauju 
propagandos ministeriu tapo 
prezidento draugas, Al Ahram 
laikraščio redaktorius Moham
med Heykal.

Manoma, kad jis Egipte įves 
kiek laisvesnę žinių tarnybą, ku
ri gyventojams praneš ne tik

♦ Pietiniame Laose buvo nu
muštas JAV keturiu motoru ka
ro lėktuvas, dešimt amerikiečių 
žuvo, keturi dingo, vienas buvo malonius datykus ir pergales, bet 
išgelbėtas helikopterio.

Haiti diktatorius Duvalier 
reikalauja, kad Amerika sugrą-

neslėps ir nepasisekimų. Heykal 
tą darė savo redaguojamam laik
rašty, skelbdamas Egipto kariuo- 

Pralaimėjimus kartu su 
vus ‘ir ju Įgulas, kurios pakėlė 
maištą, apšaudė prezidento rū
mus, ir, sukilimui nepavykus, 
atplaukė į Amerikos karo laivy
no uostą Guatanamo, Kuboje. 
Amerika svarsto, kaip pasielg
ti su laivų įgulomis.

Prancūzija atmetė Kambo
dijos prašymą duoti jai ginklų.'

♦ Naujas Amerikos-Kinijos nijai

Rusijoj sunaikino-
daug paukščių

ALASKVA. — Sovietų Sąjun
goje irgi pradėta rūpintis įvai- 

' rių trąšų, nuodų daroma gyvū-
I žala. “Komsomolskaja 

Pravda” rašo apie dviej ų kolcho
zų padarytą skriaudą gamtai

diplomatų susitikimas Įvyks Var
šuvoje, gegužės 20 dieną.

Britų Scotland Yards sustip- pietinėje Rusijoje, čia nuodin- 
rino lordo Linley, astuonių me- Lgi chemikalai sunaikino 50 ger-
tų princesės Margaritos sūnaus i 200 tetirvinu, 11 pilkųjų 
apsaugą privačioje mokykloje žąsų ir 50 lapių, 
prie Londono. Policija gavo ži- £ a .Straipsnyje sakoma, kad vis
niu, kad berniuką rengiasi pa- rečiau Rusijoje matomos skren- 
jrobti nusikaltėliai, kurie nuta- pančių žąsų virtinės, visai ma
re už jo paleidimą reikalauti pa- žai belikę gervių, šiais metais 
leisti iš kalėjimo du savo drau- visai uždrausta medžioti antis, 
gus.

Egiptas skelbia, kad apie
200 kareivių peržengė Suezo ka
nalą ir sunaikino vieną Izraelio

O”

Auto nelaimės
Alkoholizmas — viena svar

biausių autovežimių nelaimių 
okup. Lietuvoje priežasčių. Tai 
kelia vis didesnį rūpestį. Pa
skelbta niūri 1969 m. statisti
ka: (Valst. Laikraštis”, kovo 
24): kolchozų (kolūkių) vairuo
tojai pernai turėjo 144 auto ne
laimes ir 59 atvejais buvo kalti 
neblaivūs vairuotojai. Sovchozų 
(vad. tarybinių ūkių) vairuoto
jai turėjo 53 auto avarijas ir čia 
vėl, net 26 atvejais, kaltinin
kais buvo neblaivūs pareigūnai.

e '• (E)

Komunistų jėgos Kambodijoje 
turi perkirtosios penkis pagrin
dinius vieškelius. Vyriausybės 
jėgoms yra likę tik du keliais iš 
sostinės j pietinį pajūrį ir. j šiau
rės vakarus, Į Tailandiją.

lių neturėjęs, kad žuvę tik 5 
egiptiečiai.

Kalifornijos Berkeley universitete stu
dentai ant Campanile bokJfo laikro
džio nakties metu uždėjo "Mickey 

Mouse" "papuošalus" *

nes ir jų mažai belikę.
Laikraštis mini dar du kolcho

zus, kur laukuose specialiai bu
vo išbarstyta pelėms naikinti 

i užnuodytų avižų, Nežinia ar pe
lės nuo jų žuvo, tačiau žuvo šim
tai įvairiausių paukščių. Tetir
vinai jau tapę zoologine reteny
be.

Nauja valdyba
ČIKAGA. — Sekmadienį Či

kagoje įvyko Lietuvių Bendruo
menės Čikagos Apygardos suva
žiavimas, kuris išsirinko naują 
apygardos vaidybą. Išrinkti: K. 
Būga, K. Januška, J. Jasaitis, A. 
Juškevičius, M. Peteraitienė, K. 
Radvila, K. Rožanskas, J. Vai
čiūnas ir Z. Žiupsnys.

HELSINKIS. — Suomijos ge
nerolas Kauko Poerhoenen žuvo, 
kai helikopterio propeleris jam 
trenkė j galvą.

— Vilniaus universitete įkur
ta kraštotyrininkų draugija “Ra- 
muva”. Vilniuje paskelbta (“Tar. 
■Mokytojas”, kovo 27), kad tos 
draugijos nariai numato pami
nėti universiteto 400 m. sukak
tį, be to, D. Poškos, P. Višins
kio, žemaitės jubiliejus. Nese
niai ramuviečiai su profesoriai 
atžymėjo Mažvydo giesmyno 
400-sias metines. (E)

Įdomu, kad sovietų spauda ne 
tik nepasveikino savo kaimyni
nės Kinijos už įstojimą į sateli
tus erdvėn siunčiančių valsty
bių tarpą, bet “Pravda” šią ži
nią paskelbė priešpaskutiniame 
puslapyje vos keturių eilučių ži
nute. Kinijos satelitas skrieja 
1,480 mylių nuo žemės aukščiau
siame taške ir 273 mylių — že
miausiame. Kinijos’ radijas sa
ko, kad Kinijos laimėjimas su
mažins imperializmo ir moder
niųjų revizionistų aroganciją ir 
sustiprins revoliucinės liaudies 
Kinijoje ir visame pasaulyje jė
gas.

Kiniją pasveikino su šiuo erd
vės laimėjimu šiaurės Vietna
mas, šiaurės Korėja, Albanija 
ir Pakistanas.

Vakarų-pasaulyje Kinijos su
gebėjimas iškelti Į erdves gan 
sunkų, 380 svarų satelitą laiko
mas nemažu laimėjimu ir karine 
grėsme. Kinija dabar laikytina 
ne penktąja, bet trečiąja erdvės

jungos. Kinijos satelitas buvo 
aštuonis kartus sunkesnis už Ja
ponijos paleistą. Kinų raketa, 
manoma, yra stipresnė už Pran
cūzijos “Diamant” raketą, kuri 
į erdves pakėlė vokiečių satelitą 
kovo 11 d.

'Kinijos erdvės laimėjimas ga
li pakelti jos valdžios prestižą at
silikusių šaliii tarpe. Soyietų 
karinis žurnalas “Krasnaja 
Zviezda” dar sausio mėnesį ra
šė apie Kinijos pastangas pasi
gaminti modernių raketų ir ato
minių ginklų, žurnalas tvirtina 
kad Kinijos vyriausybė nežiūrė
dama savo gyventojų reikala
vimų, skiria neproporcingai di
deles lėšas kariniams tikslams, 
ypač raketoms ir branduolinėms 
bomboms. Už tas milžiniškas 
sumas Kinija galėtų pirkti 25 
cheminius trąšų fabrikus, — sa
ko sovietų žurnalas, kaltinda
mas Pekino valdžią nesirūpini
mu savo liaudimi ir jos vargais.

Kinijos spauda nieko nepra- 
nešinėja apie Sov. Sąjungos ar 
Amerikos laimėjimus erdvėje. 
Dauguma kinų visai negirdėjo 
apie amerikiečių keliones į mė
nesį.

Kuba sunaikinusi
partizanų grupę

HAVANA. — Kubos radijas 
paskelbė, kad kariuomenei pavy
ko sunaikinti laisvųjų kubiečių 
būrį, kuris prieš 10 dienų išsi
kėlė iš jūros rytinėje Kubos pro
vincijoje. Visi trylika partiza
nų buvę arba suimti arba žuvo 
kovose. Kiek suimtų ir kiek žu
vusių, radijas neskelbia.

Kubos diktatorius Fidel Cas
tro pasigyrė, kad nė vienam par
tizanui nepavyko pabėgti, visi 
jų ginklai, amunicija ir radijo 
aparatai pateko į vyriausybės 
rankas.
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Take stock in America 
Buy U-S. Savings Bonds & Freedom Shares

Svarbus ir pavienis kraujo 
spūdžio pakilimas

at the same tune.
That’s U«S. Savings Bonds.
With US. Savings Bonds, you’re 

simply helping your country make 
the future a little better than

■--------_________________________ L.___

STENKIMĖS TEISINGU 
TSAKYMU PASINAUDOT!
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jausmų — savos asmenybės. To
kiems visi tie yra negeri, kurie 
primena keltis iš nesveikų Įpro
čių. Toks kėlimasis reikalauja

Po $20: Augustinas KapaČins- 
kas, Jonas ir Verutė Kizniai, 
Jurgis Milas, Augustas ir Moni
ka Pociai, Jonas Šernas, Anta-i 
nas Smitavičius, Jonas ir Zuza
na Staškauskas, XX.

Rockfordo Liet. Klubas, Per
kūnas $140, Liet. B-nė Rockfor
do apyl. $50, Dr. V. ir A. Pliop- 
liai $50, Nuolatiniai aukotojai 
$50 Liet. Susv. 77 kp. Rockfordo

Nežiūrint kiek nedaug bus pa
kilęs kraujospūdis, jis niekuomet 
nepraleisti nas pro pirštus, nes 
jis visada yra žalingas. Net vie
ną vienintelį kartą pakilęs krau
jospūdis artimai santykiauja su 
padidėjusiu mirtingumu. Pus
amžis vyras, turis diastolinį 
kraujospūdį pakeltą tarp 90 ir 
99 mm Hg, dvigubai rizikuoja 
mirti laike ateinančio dešimtine- 
io, palyginus su normalų krau
jospūdį turinčiu. Nežiūrint ši
tokios nemalonios tiesos, taip va
dinamas “nedidelis

Dėl vienos spaudos klaidos 
Sudane sudeginta keli milijonai 
banknotų kelių milijardų bilijo
nų) svarų sterlingų vertės.

Sudano valstybė buvo užsisa
kiusi Anglijoje atspausti naujus 
pinigus. Kai banknotai jau bu
vo baigti spausdinti, pastebėta, 
kad tiems banknotams per klai
dą parašas padėtas, ne Sudano 
valstybinio banko valdytojo, o 
to valdininko, kurs buvo pasi
rašęs užsakymą banknotams 
spausdinti.

$*.<o
$4.00
$2.50
$6.00

Rockfordo skyrius taria au
kotojams didelį ačiū ir kartu 
praneša, kad pasiuntė j A.ĮL.T. 
Centrą 800 dd. Mažesnių auko
tojų vardai neskelbiami ir XX 
aukotojai savo vardų nepriSavė. 
Džiugu pranešti, kad Roekfardo 
lietuviai sugyvena ir vieningai 
dirba Lietuvos laisvinimo dar
buose, Ačiū p-lei Žemaitei už 
mašinėle perrašytą aukotojų są
rašą. v žvalgas

ROCKFORD. ILL.
Amerikos Lietuvių Tarybos, 

Rockfordo skyr., Vasario 16 d. 
minėjimas įvyko 1970 m. vasa
rio mėn. 22 d. Lietuvių Klubo sa
lėje. Žemiau seka Lietuvos lais
vinimo reikalams aukojusių są-

nos vėžio ir alkoholizmo jau iro-, 
dytas ir mediciniškoj spaudoj 
paskelbtas. Faktai tamstos iš
keltu klausimu yra štai kokie: 
dr. Albert M. Abrams, dirbąs 
Los Angeles mieste, University 
of South California, tvirtina, kad 
burnos vėžyą yra žymiai daž
nesnis stipriai bešisvaiginančių- 
jų tarpe, palyginus su tokia ne
laime negeriančiųjų tarpe. Ma
tyt, kad labiau jautri vėžiui pa
sidaro burnos gleivinė dėl se
kančių dalykų. 1. vietinis bur
nos gleivinės jaudinimas gau
siu alkoholiu jprivilioja vėžio 
pradus. 2. Suliesėjimas perdi- 
delis pastebimas pas chorniškai 
besisvaiginančiuosius irgi savo 
padaro. 3. Sugedusi medžiagos

apikaita kūne taip pat vėžiui pa 
sitarnauja.

Truputį 
išmetantis prieš pietus neturė
tų vėžio burnoj bijoti. Taip 
mums vissiem besielgiant—jokių 
sunkenybių dėl svaigalų nesi- 
gautų. Bet tik taip — ne kitaip. 
Deja, su gausėjimu alkoholinio 
skysčio burnoje, šuoliais arti
nasi jon vėžys. Kur riba prasi
deda, tai reikės tyrimais nusta-

Po $10: Mykolas Augutis, Juo
zas Bacevičius, Jonas ir Ema 
Bidskai, Bruno Daukšys, Alek
sas ir Kostancija Dičiunai, An
tanas Gimžiunas, Liet; Klubo 
moterų skyrius, Laudas ir Irena 
Jarošekai, Vaclovas Mataitis, 
Jonas Petkells, Klemas ir Vera 
Folikaičiai, Kazys ir Paulina 
Rutkauskai, Petras ir Irena šer
nai, Bronius ir Angelėja Stan- 
kai, Stasys ir Ona Tikusiai, Do
natas ir Viktorija Zakarai.

Po $5: Juozas Augutis, Algis 
Baeys, Domicėlė Bubelienė, Jus
tinas Bubelis, Stasys ir Matilda 
Čepuliai, Liudas Čepulis,- Anta
nas Domeika, Juozas Jucevičius, 
Ella Klavcanas, Aleksas ir Ona 
Kilikai, Adolfas Puidokas, Mari-

Po $15: Liet. Klubo Vyrų cho
ras, Alfansas Pišeikas, Juozas 
ir Marija Salučkos, Adomas ir 
Edita šernai, Justinas Skuodas 
ir šeima, Monika Stankaitienė.

jospūdį bei širdį galvojančiu, gy
dytojas primena tikrinamajam, 
kad gali būti didesnė rizika ap
turėti širdies negerumus turint 
pakilusį kraujospūdį nors ir 
trumpam. Keturis dalykus gy
dytojas turi įkalti paciento gal
von ; 1. Bėk nuo nutukimo, kaip 
ugnis nuo vandens. 2. Nekęsk 

[ riebalų, kaip rožės nekenčia us- 
i nių. 3. Nepefsisūdyk savo mais
to. 4. Nesismalink su.cigarete.

Ne viskas medicinai yra žino
ma apie kraujospūdį. Pvz., juo
daodžiai dukart dažniau tą ne
gerovę apturi už pusamžio su
laukusius baltaodžius, šiame 
krašte juodaodžių gyvenimą la
biausiai trumpina tas pakeltas 
kraujospūdis pas juos. Tai vie
na didžioji jų ligų. Nežinoma 
dėl ko tai jiems nutinka. Jie nuo 
tos ligos būdami jauni ir pusam
žiai miršta, palyginus su baltao
džiais, nuo 3 iki tuzino kartų 
greičiąu.

Kai gydytojas suseka pas pa
cientą nežinomos kilmės truputi 
pageltą kraujospūdį (essential? 
hypertension), jis privalo imtis: 
visų priemonių sunormalizavi- 
mui pastarojo. Tai gydytojo- 
toks gydymo tikslas turi būti. 
Jis turi pacientui padėti suma
žinti kūno svorį ir jį tokį išlai
kyti. Jis turi ligoniui talkinti 
nuo druskos atsisakant maiste. 
Sumažinti turi gyvulinių rieba
lų ir cholesterolio valgjuną ser
gantysis. Cigaretės «visai turi 
nepaliesti sergančiojo lūpos.

čia ir prasideda nuo širdies 
ligos apsisaugojimo nepasiseki
mai. Mes tik dejuoti dėl tos li
gos kol kas tepajėgiam: o rei
kiamai nuo jos saugotis ir sa
vo vaikus apsaugoti — dar toli, 
gražu mums. Įpratęs sūriai val
gyti, nenori mesti blogo Įpro
čio. Taip ir su kitais mūsų Vyk
domais nesveikumais. O čia tas 
nedidelis kraujospūdžio pakili
mas kol kas nesukelia jokių ne
gerovių, todėl ir nesirūpinama 
rytojum. Tik garsiai kalbama: 
“Sveikas buvo, ir krito kaip ąžuo
las jaunas vyras širdim...” Taip 
ir einam per gyvenimą negyve
nimiškai elgdamiesi.

Pajėkime priimti faktus, 
kokie jie yra

Gydytojas pacientui išaiškina,

psl. $5.00 
...... ....... $3.00 
.......  S2.00 
LIE- 
.... .. $12.00 
....... ...... $4.00

Bijai vėžio, neik Į smuklę

Klausimas. Prašom, gerbiamas 
daktare, paaiškinti, ar tikrai daž
niau vėžiu serga degtinę ge
riantieji. Mano giminaitis stu
dentas medikas tvirtino, kad 
burnos vėžys pas girtuoklius 
yra dažnesnis svečias, negu pas 
negeriančiuosius. 0 mano vyras 
tvirtina. savo: whiskey . užmuša 
kirminus ir bacilas — dezinfek
cijai naudojąmas, todėl ir viru
sus ji naikina. O pastarieji, kaip 
ir tas studentas tvirtina, suke
lia piktybinĮus auglius pelėms, 
greičiausiai -ir žmonėms. Tai 
katro čįa'dafer teisybė?

i* kiekvieno 
ŽMOGAUS.

•< LCIULIS
Reikia susekti, kaip dažnai 

žmogui nors ir trumpam pakyla 
kraujospūdis. Užtai reguliarus 
pasitikrinimas pas gydytoją yra 
n eapleistinas. N enugąsdinanb

žmogaus, nepadarant paciento 
Nelaikvtinas nesvarbiu net ir! neurotiku — vien apie savo krau-

Žinoma, kad burnos vėžys pa
sitaiko visai negeriantiems ir ne
rūkantiems : dar ir daugiau veik
snių jaudina burną ir vėžį jon 
šaukia. Tas, žinoma^ nesako, kad 
svaigalai su rūkalais yra toliau 
mūsų tarpe .pakęstini. Mat, San 
Francisco atliktais tyrimais re
miantis žinoma, kad burnos vė
žys pas moteriškes padvigubė
jo per paskutinius 15 metų. Dr. 
Abrams tvirtinimu tai atsitiko 
dėl to, kad moterys dabar ėmė 
daugiau cigaretes rūkyti. Tokie 
ir panašūs faktai nepaskatins 
mesti gerus bei rūkius visus 
tuos, kurie turi labai stiprius labai daug darbo, nes Įpratimas 
nesveikatos šarvus ant savo tai antra prigimtis. 1

Atsisakykime prietaro, kad menamai nedidelis krau
jospūdžio pakilimas yra. menkniekis.

Mediciniškas reikalavimas

$4.00
$2.00
$5.00

- $5.00
$10.00

$3.00

$1.00

$3.00
$5.00
$2.00

$6.00
$3.00

Wouldn't it be a i

shame ir you saved ! 
a pile of money for 
retirement and there 
was nothing to 
retire to? ^£1

ja Ružienė, Vincas Rymas, Jonas 
ir Marija Stružai, Juozas ir Ona 
Undraičiai, Juozas Minskas, Jo
nas Vaicekonis iš Chieagos, Pe
tras Velykis, Kostas Vilimas,

Ni^eriįūie, pasibartus civiliniam karui, žmonės vėl pradėjo taikos 
darbus. Iby moterys žygiuoja su savo pintais krepšiais į furpę. Ci

viliniam kare žuvo virš 2 milijonu žmonių.

■iŠ I

gą tie jauni žmonės, 
kurie apturi pakeltą kraujospū
di neįprastose apistovose, paly
ginus su turinčiais normalų 
kraujospūdį panašiose apisto
vose.

Kūno, prote ir jausmu darnos pagrindai 

Naujausių mokslo žinių populiarus perteikimas 
______ JONAS ADOMAVIČIUS. M. D. ______

puslapiai, yra fotografijų, minkšti viršeliai. Kaina $2.00 
geriausioji sodrių pasiskaitymų knyga.

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

orderiu. Šiuo adresu:

If your Bonds are lost, destroyed, 
or stolen, we simply replace them 
without cost.

So there’s no risk.
You can even cash in the Bonds 

whenever you need to, for an 
emerge&cy.
» Think about Savings Bonds for
ft your retirement.

One $25 Bond a month would 
be a pretty good start, 

gwk It’s not only a way to.
A insure money for retirement. 

It’s a way to insure 
retirement.

1. Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS ii t., 336
Z. Juozas Liūdžius, RAŠTAI, 246 psl................................
3. M. Zoščenko, SATYRINES NOVELĖS/ 199 psf. ........
4. Liudas Mikšys, Iš ISTORIJOS ŪKANU ATEINA

TU V A. 699 psl............................. ...i......................
5. Juozas Kapačinskas, ^SIAUBINGOS DIENOS, 376 psl.
6. J. Augustaiiis, AN l ANAS SMETONA IR JO VEIKLA.

154 psl..................... ....................... . ....................... ........
7. Prof. V. Biržiška, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ ISTO

RIJA, du tomai, 207 ir 225 psi....................... $2.00
8. Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS UŽ MIESTO, 356 psl.
y. St. Kairys, LIETUVA BUDO, 416 psl....................... ,,

10. VI. rVingėla, KUN. ANTANAS MILUKAS, Jo genimas
ir darbai.........................................................

11. Adomas P. Jasas, BŪK PALAIMINTAS! ....... 1
12. Dr. Antanas J. Gussen, DANTYS, 158 psl..

viršeliais S2.00, kietais .......................... .
13. Juozas Švaistas, PETRAS ŠIRVOKAS, 228 psi.
14. Henrikas Radauskas, EILĖRAŠČIAI, 239 psl.
15. Mikas Petrauskas, EGLE ŽALČIU KARALIENĖ.
16. C. R. Jurgela, HISTORY OF THE LITHUANIAN
17. Petronėlė Orintaitė, KĄ LAUMĖS LĖMĖ. 2
18. Kipras Bielinis, TERORO IR VERGIJOS

310 psi..........................................................
19. Dr. J. B. Končius, VYTAUTAS THE GREAT

angliškai....................................................... ‘....................
20. Pranys Alšenas, MARTYNAS JANKUS, biografija, 294 įšl
21. Stasys Santvaras, AUKOS TAURĖ, lyrika, 152 psl. _ ___
22. V. D. Sruogiene, LIETUVOS ISTORIJA, 416 psl.

Also, Savings Bonds are easy £inč 
automatic. AH you do is fill out a 
li tilecard throughaPayroH Savings 
Plan where you work. And then 
you sit back and forget ’em while 
the money piles up.

And if you set just a Httle aside 
every payday, you’ll never even j 
fed the pinch.

And you don’t have to muster S 
vp any willpower to save every 
payday, because your boss |||h
does it for you. It’s some- 
thing like setting up extra 
paydays for the future. jtKome tax m istmst.

kad net ir mažas kraujospūdžio 
pakilimas yga ateities sveikatai 
negeras, kad yra galimybė iš
vengti to negerumo, tik prisilai
kykime ^saugos priemonių lai
ku, o ne ant menčių gulėdami. 
Reikia kiekvienam pacientui pa
sakyti, kad net laikinis pakili
mas kraujospūdžio skatina išsi
vystymą tikros hypertensijos. 
Tokiai ligai vystytis pagelbinin- 
kai: cigaretė, taukai, druska, 
įtampa... dėl dvigubo darbo ar 
kitos negerovės. Pastarieji grei
tina galimybę žmogui apturėti 
hypertensiją.

Pasiskaityti: Internist Obser
ver, Volume 8, Nr. 3, April, 1970.

Laiku — ne ant lentos gulėdami 
tvarkykimės su artėjančia 

širdies liga

Visi sujunda tik tada, kai jau- 
'nas, vos 40 metų slenkstį per
žengęs, krenta nuo širdies ligos. 
Mažiems jo vaikam ir jaunai jo 
žmonai tada esti neišpasakytai 
skaudu. Užbėkime tokiom ne
laimėm už akių. Pradėkime dirb
ti reikiamus darbus, užuot nuo
lat dejavę ir tik gražius žodžius 
bei vainikus širdies ligų aukoms

pavienis kraujospūdžio pakili
mas. Gyd. J. Stamier yra North
western universiteto profesorius, 
vidaus ligų specialistas ir Chi
cago Health Research Founda
tion direktorius. Jis tvirtina, 
kad net į pavienius kraujospū
džio pakilimus reikia atkreipti 
rimtą dėmesį. Tokie pavieniai 
pakilimai, pvz., gali būti dėl emo
cinio reagavimo į bet kokią įtam
pą. šitoks kraujospūdžio pašo
kimas susijaudinus gali būti ir 
gali nebūti svarbus, bet yra fak- 

(mild) tas, kad nuo 5 iki 7 kartų daž- 
kraujospūdžio pakilimas nediag- niau gauna su laiku širdies krau- 
nozuojamas — nesusekamas, o ir, jagyslių li 
susekus — nepakankamai tvar
komas — gydomas.
Gydytojas — geriausia pakelto 

kraujospūdžio susekėjas
Nedideliu kraujospūdžio pa

kilimu negaluoja apie 20 milijo
nų amerikiečių. Juos susekti pa
jėgiausias yra gydytojas. Dėl 
įvairiopos priežasties apžiūrė
damas ligonį, gydytojas gerai 
pasielgs visada patikrindamas 
kraujospūdį. Ir dėl slogos atė
jusį ir jausmais negaluojantįjį 
apžiūrėdamas. Nežiūrint paci
ento amžiaus, gydytojas patik
rina kraujospūdį. Net vaikai, 
nė septyniolikmečio amžiaus ne
sulaukę gali turėti pakeltą krau
jospūdį. Pastarasis eina šeimo-; ,j„nįe 
mis. Todėl vienam šeimos na-į 
riui turint pakilusį kraujospūdį 
— tikrintini visi kiti šeimos na
riai.

>• ,jx‘-



šias savaites banditai daug stu-

ėlus laikytis, o patys iš kasos

Istorinj Londono tiltą nupirko viena Arizonos, Havasu bendrovė. Tiltas čia bus pastatytas kaip 
turistu atrakcija. Nauji tilto savininkai nutarė seną tiltą papuošti paveiksle matomom skulptū

rom, kurios irgi buvo pirktos Londone iš vieno nugriaunamo namo.

dantų krapštukais išbėgo, 
ed juos pasivijo, bet revolve

rio rankena buvo permuštas ir

Kai kas iš “Ostarbeiterių” gyvenimo 
mis aptvertus barakus.

STASYS JUŠKŽNAS

Vokietijos armijai giliai Įsi
brovus Į Rusijos plotus ir už
ėmus Charkovo miestą, buvo 
pradėta verbuoti ir tiesiog prie
varta vežti miesto gyventojai Į 
Vokietijos fabrikus darbams.

Berods 1942 m. Į “Hermanu 
Goering” esančius Wattenstedt 
— Salzgitter didelius fabrikus 
(juose dirbo per 52,000 darbi
ninkų) atvežė iš Charkovo 
miesto per 3,000 moterų ir apie 
tiek pat vyrų.

Esant jiems dar Charkove, 
darbais aprūpinimo ministeris 
Sauckeln buvo išdavęs rusų 
kalba rašytus spausdinius, ku
riuose buvo garantuojama, kad 
kiekvienas Vokietijoje dirbąs 
darbininkas ar darbininkė bū
sią traktuojami kaip visi kiti 
vietiniai darbininkai. Ir maisto 
davinys ir atlyginimas nebū
siąs skirtingas nuo pačių vo
kiečių. Kad jie būsią Vokieti
joje spygluotomis vielomis ap
tverti, tai esą piktų gandų dar
bas. Nemaža dalis suvilioti 
gražiais pažadais bei geru Vo
kietijoje atlyginimu ir gyveni
mu savanorišĮcai vyko.

Tikrumoje tai buvo tik ap
gaulingi pažadai. Atvykus Į 
Vokietiją, pažadai ir garanti
jos nustojo savo reikšmės, čia 
jie pamatė tikrus vokiečius ir 
susidūrė su tikrove. Atvežti Į 
Vokietiją tuojau pateko į griež
tas gestapiečių rankas.

Visus juos pervarius per va
dinamus “Entlausung’us” (rū
bų dezinfekcija ir nuutėlini- 
mas) po stipria sargyba at
varė Į dideliame plote, vielo-

Mote
ris atskyrė nuo vyrų taip pat 
vielinėmis tvoromis. Apstatė 
stipriomis sargybomis..

Į darbą galėjo nuvykti ir iš 
jo grįžti tik su palydovu. Vi
siems užsiuvo didelius ant vir
šutinių drabužių mėlynos spalvos 
baltomis raidėmis užrašus “Ost’.’

Už nuėmimą šių ženklų bei 
vykimą Į darbą ar iš jo grįži
mą be palydovo baudė gana 
skaudžiomis bausmėmis, net 
iki Į kacetą .pasiuntimą. Bet 
paprastai pasitenkindavo ke
lių ar keliolikos kirčių botagu 
Į užpakalį, aišku, jeigu neras
davo didesnio nusižengimo. 
Mušeika buvo iš Čekoslovakijos 
vokietis. Mušdavo plonu bota
gu, net iki kraujo išsiliejimo.

Prieš šios bausmės vartojimą 
moterims griežtai protestuoda
vo moterų stovyklos iš Latvijos 
kilusi komendante.

Kaip pasakojo rusės, buvęs 
net toks atsitikimas: Užtai, 
kad jauna rusaitė per tvorą kal
bėjosi su palei Ivorą praeinan
čiu čekų, buvo visos stovyklos 
komendanto Įsakymu nubausta 
pėnkiais kirčiais botagu Į užpa
kalį. Mergaitė buvusi apsiren
gusi tik plona suknele. Pagul
dyta pagrindinėje raštinėje ant 
grindų, o “kotas” taip smar
kiai botagu kirtęs, kad kiaurai 
perkirtęs suknelę ir iš visų kir
čių tryškęs kraujas.

Mergaitė su kruvinu užpaka
liu atėjo pas savo komendantę 
ir jai pasiskundė. Jos komen
dante, aukšta liesa, jau praži
lusi moteris, buvusi Latvijoje

If

Ano
1914 metų

Midland Savings aptar
nauja taupymo , ir namų 
paskolų reikalus visos raū-' 
su apylinkės. Dėkojame 
Jums už -mums 'parodytą 
pasitikėjimą. Mes norė
tume būti Jums naudingi 
ir ateityje..

Sąskaitos apdraustos iki
$20,000

Passbook Savings 
Ail accounts com
pounded daily — 

paid quarterly

Jll
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION

4Mt ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS S0S32 

PHONE: 254-4471

2 Years Savings 
Certificate 

(Minimum $5.000}

pedagogė, užsidegė pykčiu. Nu-j 
bėgo į raštinę, iš kampo pastvė-' 
rė šluotkotį, pirmiausia pradė
jo per galvą tvoti mergaitės 
mušeikai, šiam pradėjus nesa
vu balsu bliauti, šoko jį ginti 
pats komendantas ir raštinin
kas. Gavo ir pastarieji. Ir tiek 
gavo, kad galvatrūkčiais iš raš
tinės išlėkė.

Mušeiką su vaisiai sukruvinta 
galva tekę į ligoninę nuvežti, o 
komendantas su raštininku po
rą savaičių galvoje guzus nešio
ję. Po šio įvykio moterų šia 
bausme nebebausdavo. Vyrams 
irgi labai retais atvejais po ke
lis kirčius Įkirsdavo.

Komendante už sumušima 
“Wervaltung’o” ponų buvo ges
tapo suimta, tris paras jų rūsyje 
išlaikyta, bet kažkam užstojus 
išleista. Tačiau jau nebebuvo 
komendante. Dirbo vyriausioje 
raštinėje Drūtteje. Teko ją as
meniškai pažinti, šį Įvykį ji su 
malonumu papasakodavo.

Pradėjęs dirbti ligonių kaso
je, buvau priskirtas prie vadi- 
narho “ostarbeiteriams” lange
lio. šiaip iš visų valstybių suga
benti darbininkai alfabeto tvar
ka buvo išskirstyti tarp visų 
langelių, neišskiriant nei vo
kiečių. “Ostarbeiteriams”, buvo 
sudaryta atskira kartoteka ir 
priskirti prie vieno langelio. 
Taigi kaip mokančius rusų kal
bą mene ir Oskarą Benderi pri
skyrė prie langelio skirto “Ost
arbeiteriams”.

“Ostarbeiteriai”. 
vykioje gyveną, 
žesnį 
maisto davinį, blogesnį trak
tavimą, bet ir ligonių kasa ser
gantiems mokėdavo mažesnį 
atlyginimą. Ir bendrai susir
gusius “Ostarbeiterius” net Į

ne tik stū
gaudavo ma- 

atlyginimą, blogesnį

Chicago Savings
and Loan Association ^^Iafetyofv^

<S7 YOUR SAVINGS

GYVENIMAS PRIEŠ 66 METUS
Rusų japony karas

Vienas Naujienų skaitytojas 
ir kartais bendradarbis kažkur 
radęs atnešė Chicagos vokiečių 
laikraščio “Abendpost” 1904 me
tų sausio 13 ir balandžio 22 die
nos numerius. Įdomu buvo ma
tyti, kaip mūsų senasis pasaulis 
atrodė prieš 66 metų, o kadangi 
mūsų tėvynė tebekentė po sun
kiausia Rusijos meškos letena, 
buvo ypač Įdomu matyti, kas 
tuo metu vyko caro imperijoje.

Tuo metu įvyko Rusijos-Japo- 
nijos karas, kurs jau pačioje pra 
džioje Rusijai rodė liūdną galą.

Balandžio. 22 dienos nr. laik
raštis dviejose ilgose skiltyse de
da telegramas keturias iš St. Pe
terburgo, 2 iš Londono, 2 iš Pa
ryžiaus, 1 iš Tientsino, Kinijoj, 
2 iš Seoul, Korėjoj, 1 iš Berlyno
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INSURED1
UP TO

PER ANNUM - PER ANNUM

OF $5000 OR MORE 
ON CERTIFICATES 

2 YEAR MATURITY

ON CERTIFICATES
OF $1000 

ONE YEAR MATURITY

'0 PER ANNUM

ON CERTIFICATES 
OF$1000 OR MORE 

6 MONTH MATURITY

0 PER ANNUM PER ANNUM

ON 90 DAY NOTICE 
Passbook Accounts 

. 5100.00 MINIMUM

ON ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY.

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr., Chairman of the Board

HOURS: Mon. 12 P. M. to 8 P. M., Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri. 9 to 8. Sat 9 to 13:30

bendras ligonines netalpinda
vo. Jiems buvo vietoje paskir
tas vienas barakas. Tame ba
rake • esant, mažesniam ligonių 
skaičiui guldydavo lovose. At
siradus didesniam skaičiui li
gonių, guldydavo tiesiog ant 
grindų. Į ligonines patekdavo 
tik sunkiai fabrikuose sužaloti. 
Barake sergančius aptarnau
davo viena moteris. Juos turė
davo gydyti tik stovyklos gy
dytojas ir sesutė.

Moterys daug geriau išsilai
kydavo ir labai reta susirgda
vo. Iš jų vos trejetas mirė ir tai 
nuo sunkių fabrike sužaloji
mų. Vokiškai vadino “Betriebs- 
unfall” — lietuviškai būtų ne
laimingų fabrike atsitikimų.

Vyrai, ypač 1943 m., masi
niai pradėjo sirgti ir mirti. Mat, 
motrys daugiausia dirbdavo 
uždarose patalpose. Jos suge
bėdavo ir maisto greičiau su
kombinuoti. Tuo tarpu vyrai 
menkai apsirengę ir per stip
riausius šalčius daugumoje 
dirbo lauke. Sunkus darbas 
nedavalgymas ir nepakanka
mas apsirengimas negailestin
gai varė juos Į kapus. Jų diag
nozės daugiausia buvo: dvi 
raidės A. K. . Vokiškai tos rai
dės reiškė: “Algemeine Kor- 
perschwache” — bendras kūno 
nusilpimas. Dažnai ir flegmo
je diagnozę rašydavo. Tai bu
vo liga, kurią gaudavo nuo iš- 
badėjimo ir pradėdavo kūnas 
dar gyvam pūti.

Buvo Įsakymas, kad gavus iš 
gydytojo ligonio lapeli, kuria
me pažymėta sergąs venerine 
liga( dažniausiai gydytojai žy
mėdavo Lues - sifilis ar Go - 
gonorea - triperis), tuojau rei
kėdavo tą ligonio lapelį su visa 
kartoteka nunešti į kitą skyrių. 
Ten jau visus sergančius vene
rinėmis ligomis, rodos, į Braun- 
schweigą gydyti siųsdavo. To
mis ligomis daugiausiai susirg
davo prancūzai, olandai, kiek 
mažiau lenkai, nemažai vokie
čių, bet juos visus viršydavo 
rumunai. Tuo tarpu iš “ostar- 
beiterių” vos trys atsitikimai — 
susirgimai venerine liga per 
visą laiką buvo užregistruota.

(Bus daugiau)

ir 1 iš Mukdeno, Mandžurijoj. 
Visose pranešama, kad rusams 
nesiseka, pavyzdžiui, kad japo
nai Niutsvangą bombardavo ir 
per Yalu upę persikėlė, kad j 
Niutsvangą nuo Yalu upės atbė
gęs pasiuntinys pranešė, jog ru
sai perpildytose valtyse keliasi 
per Yalu upę atgal j šiaurės pu
sę ir jų šimtai upėje prigėrė 
kad Port Arthur uostas atkirs
tas ir jo tvirtovė skaitoma ru
sams žuvusi. O žinia iš Muk
deno pažodžiui praneša:

Rusų operacijoms Mandžiūri- 
joje labai trukdo didelė daugy
bė japonų šnipų. Niutsvange 
špionų judėte juda. Prisimetė, 
pirkliais, pavargėliais, skudurų 
supirkėjais, liokajais ir t. p. tie 
šnipai viską išuostinėja. Jie dė
vi ilgas kinietiškas kasas ir ne 
kokias dirbtinas, o tikras jų pa
čių užaugintas, kas parodo, kaip 
seniai jie tai veiklai buvo pa
ruošti! Laikas nuo laiko, be 
abejo, tokie šnipai yra atpažįs
tami ir suimami — tačiau per
daug jų čia yra!

Aleksandro I laiškas
Tame pat Abenpost nr. yra 

Įdomus straipsnis, pavadintas 
“Sosto Įpėdinis ir revoliucionie
rius”. Pateiktas caro Aleksan
dro I (1801—1825) laiškas iš 
1797 metų, jam dar tebesant 
sosto Įpėdiniu, rašytas savo mo-

kytojui šveicarui teisių moksli-, “Kad Dangus duotų, kad mes 
ninkui ir politikui Laharpe, kurį i to pasiektume — Rusiją pada- 
carinė Kotryna II buvo pakvie-! ryti laisvą ir ją apsaugoti nuo 
tusi savo vaikaičiams Aleksan-į despotizmo ir Uranijos slogučio” 
drui ir Konstantinui mokyti. Į “Tai tokios Rusijos sosto Įpė-

Prineas Aleksandras savo laiš- i dinio mintys esant 20 metų am- 
ką nusiuntęs per savo patikėtinį i žiaus” 
ir draugą Novosilcovą. Laiške 
rašoma: “Jis važiuoja prie Jūsų, 
prašyti Jūsų patarimo ir vado
vavimo labai svarbiu reikalu: rei
kalas liečia Rusijos laimę, pa
grįstą laisvos konstitucijos įve
dimu”.

Toliau laiške Aleksandras nu
siskundžia piktadarybėmis, ko
kios viešpatavo jau Kotrynai 
valdant ir dar labiau pablogėjo 
prie jo tėvo Povilo I (1796— 
1801) valdžios.

Nusiskundęs valdžios netvar-1 patruliuoti universitetą, kad ap- 
ka, nesąžiningumu, protekcioniz- Į saugojus studentes nuo plėšikiš- 
mu, nemokšiškumu ir t. t. sosto! ku užpuolimų. “Per praeitas še- 
įpėdinis toliau rašo “Vargšė ma 
no tėvynė yra neapsakomoje pa-j denčių užpuolė” (paduotos ir 
dėtyje, žemietis yra prispaus-1 kelios pavardes).
tas, prekyba trukdoma, laisvė 
ir asmeniška laimės savijauta 
sunaikinta”.

, baigia laikraštis.
Chicaga 1S04 metais kaip 

šiandien
Abendpost 1901 metų sausio 

13 d. nr. pranešime “Northwes
tern universiteto studentai stei
gia vigilantu komitetą”, rašo 
apie banditus ir užpuldinėjimus 
bei prievartavimus visai kaip 
1969 ir 70 metais:

“Susidaręs vigilantu komite
tas iš 12 studentų pradėjo nuo 
9 iki 12 vai. kiekvieną vakarą

Toliau rašoma: “Vakar vaka- 
trys banditai gėrė į smukli- 

sunaikinta”. ' ninko Philip Reed sveikatą jo
Jo senas noras esąs Rusiją ap-Į smuklėje prie 1037 Elston avė., 

leisti ir kur nors kaip privatus paskui išsitraukė savo šaudy- 
asmuo gyventi. Tačiau pirma klės ir jam įsakė rankas aukštyn 
negu tikrai pasitrausiąs, jis pla- 
nuojjąs, valdžią perėmęs, šukei- pasiėmė rastus S10 ir apsirūpi- 
ti viršūnių revoliucijų, duoti i nę 
konstituciją ir tuomet, kai ji Re 
(konstitucija) įsigyvens, iš vie
šosios scenos pasitraukti; kur kojomis spardytas, kol neteko 
nors ramiame kampelyje esą jis; sąmonės. Vėliau vienas jo smu- 
džiaugsis savo susikurta laime.! klės svečias jį atrado ir prane- 
Tuo tarpu jis ir jo draugai esąjšė policijai,'kuri iki šiol be pa- 
užimti naudingų knygų vertimu i sisekimo tų plėšrių sėbrų tebe- 
į- rusų kalbą. I ieško”.

J

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

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

Plymouth Valiant
Duster 2-Door 

Coupe

4030 Archer Avenue — Phone VI 7-1515

Raginkite savo apylinkę 
augti - taupykite!

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

Pas mus taupomi jūsų pinigai atlieka du 
didelius darbus. Pirma, jie padeda Jums pa
siekti asmeniškus jūsų užsimojimus. Antra, 
jie padeda sukurti geresnę apylinkės ben
druomenę ir parūpina fondus namams Įsigyti.

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

UNIVER
Taupymo indėliai 
Apdrausti iki $20,000.

UNIVEST TAUPYMO

SĄSKAITOMS

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

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

Įstaigos pietuose kiemas automobiliams pastatyti
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Pajamų mokesčių košmarui praėjus
Balandžio 15 buvo paskutinė “atsiskaitymo diena”.! 

Tą dieną milijonai žmonių turėjo paskubomis užpildyti 
specialius pajamų mokesčių blankus, smulkmeniškai su
žymėti visas savo pajamas (uždarbius, dividendus, nuo-
mas ir 1.1.), sužymėti leidžiamus atskaitymus, susijusius 
su išlaikymu vaikų, su ligomis, aukomis ir kitkuo.

Jau šių metų pradžioje pajamų mokesčių blankai 
buvo išsiuntinėti 75,000,000 gyventojų: Įvairios rūšies 
darbininkams, Įstaigų tarnautojams, profesionalams ir 
biznieriams. Vieni gavo paprastas, mažiau sudėtingas 
blankų formas, kiti — labai komplikuotas ir painias. Net 
ir paprastos blankų formos buvo surašytos taip “mand- 
riai”, kad tik kas kelintas tepajėgė susivokti ir nepaklys
ti. Todėl šiais metais labiau negu kada nors praeityje 
mokesčių mokėtojams teko kreiptis Į Įvairios rūšies eks
pertus (advokatus, atskaitomybės žinovus ir visokius 
patarėjus), kad jie padėtų tinkamai pajamų mokesčių 
blankus užpildyti.

Milton Friedman, Chicagos universiteto profesorius 
ir vienas žymiausių ekonomistų, apskaičiuoja, kad pa
jamų mokesčių blankus užpildyti buvo sugaišta apie 300 
milijonų darbo valandų. Tam darbui atlikti būtų buvę 
reikalinga 150,000 darbininkų, dirbančių 40 vai. per sa
vaitę. Ir darbas būtų užtrukęs penkiasdešimt savaičių!

Tiek be naudos, bereikalingai buvo sugaišta laiko. 
Jei tas laikas, sako Friedman, būtų buvęs sunaudotas 
mokykloms statyti, naujų namų statybai, naujų automo
bilių gaminimui bei Įvairiems kitokiems gaminiams, 
kraštas būtų buvęs žymiai praturtintas.

Menamai teisingumo ir lygybės sumetimais 
Įvestas vadinamasis palaipsnis mokesčių mokėjimas, 
sivedąs prie to, jog juo

(Tęsinys)
Atsilankymas visada baigda- 

Į vosi ne operacijomis, bet šau
niais baliais, žinoma, ne jis vai
šindavo, bet kitiems padarydavo 
nemaža išlaidų, dar ir dovanų iš
reikalaudavo. (Kas netiki, te pa
siteirauja Čikagoje pas širvintiš
kį Vytautą Petrauską). Svar
biausioms operacijoms atlikti 
arba aptarti vietoje su vadais, 
vykdavo Mikuekio padėjėjas a. 
a. m jr. Antanas žemaitis, šir- 
vintuose, Giedraičiuose ir kitur 
drąsumą parodė ten buvusių dali
nių vadai. Pavyzdžiui, Giedrai
čiuose Kazys Bernotas su vaist. 
Valeika; širvintuose leitenantai: 
Petras Inickas, Domas Kava
liauskas, Jurgis Tumavičius, 
Kazys Taruška, Jokūbas Gotli- 
bas (žydas), Vaickulionis, Kvie- 
cinskas, Kostas Dulksnys, milic. 
viršininkas Vytautas Petraus
kas ;Onuškio apylinkėje Feliksas 
Šemeta su savo būriu; Valkinin
kų apylinkėje mok. Vincas Ker
šys su Jokėnų kaimo ir apylin-' 
kės šauliais. Juozas Mikuckis 
su savo štabu gyveno Kaišiado
ryse ir dažnai baliavojo pas Jan- 
kavojus, glžk. stoties bufete, Zil- 
berkveito restorane ir savo bu
te. Jį dažnai aplankydavo pik. 
Grigaliūnas-Glovackis, kurio ne
toli Kaišiadorių buvo dvaras. Dar 
daug yra iš Kaišiadorių gyvų 
žmonių, kurie atsimena Mikuc- 
kio avantiūras. Yra ir iš Vilkijos 
valsčiaus žmonių, atsimenančių 
Mikuekio išdaigas. Kad Mikuc
kis buvo didelis mergišius, tai 
daug kam ne paslaptis. Kad jis 
gražesnes moteris beprotiškai 
mylėjo ir kaikurios, žinoma, jį, 
taip pat. Juk Nepriklausomos 
Lietuvos laikais Kaune visų vy
riausybių sluoksniuose Mikuckis 
-turėjo užnugarį, daugiausia pro- 
teguotojų per moteriškąją lytį. 
Kągi, lietuvis poetas, “narsus 
karys”, mokėjęs beginklius nu
kariauti, aukštas, gražiai nu
augęs, paniusenkom mokėjo -

grakščiai rankas bučiuoti, ir pi 
nigo joms nesigailėdavo, kai tu 
rėdavo. Ar daug yra to neži 
nančių J

Taip, prieš suimtus POW, len
kų “Babtų respubliką”, Vendžio- 
galoje, Kėdainiuose Mikuckis su 
sulenkėjusia publika, beginkle, 
kovodamas net perdrąsus buvo.

Mikučkio tipo žmonės dažnai!^ 
svetimų valstybių užverbuojami, |Q| 
tampa šnipais. Todėl visi čia su-, 
minėti duomenys kelia klausi-j 
mą, ar Juozas Mikuckis nebuvo [ 
sovietų šnipas ? Ypač tas užuo-j 
minas duoda jo sovietinėje ir , 
sovietams tarnaujančioje spau-| 
doje jo rašiniai, kuriuose tarp! 
tiesos apsčiai Įpinta melo. Štai:!

“Valdininkija, kunigija, ypač 
karininkija skaitėsi priviligijuo
tą klasė ir buvo skiepijama, kad 
fizinis darbas jiems netinka.

“Kuriant taip vadinamą ne
priklausomą Lietuvą, reikėjo 
saugoti istorinių Įvykių atsitik
tinumu atgautas sritis ir jų sie
nas. “Savanoriai” neskubėjo, 
tad teko samdyti vokiečių ka
riuomenę, kurios 10,000, kad ne
grįžus Į badaujančią Vokietiją, 
mielai pasiliko Lietuvoje... Pra
džioje, kuriam “nepriklausomą” 
Lietuvą, buvo žadėta kelti darbi
ninkų iri valstiečių gerbūvį, bet 
tai pažadais ir liko, nes ką turė
jo maža, karo nualinta Lietuva, 
viskas atiteko valdininkijai ir 
gynybai. O gynybą kontrolia
vo Antantė... Lietuvos kariuo
menėje vadovaujamos vietos pri
klausė .Antantės valstybių ka
rininkams, ir buvusiems caro ge
nerolams, pulkininkams, kaip ' 
antai lenkui Kondratavičiui, ru- • 
sui (sovietų šnipui B. M.) Kleš- 1 
činsčiui, vokiečiams Katchė, 
štanceliui, pereivai juodašimčiui 
generolui' Žukauskui ir kitiems. 
(O tie kiti, tai kyšininkas Juo-
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Pietiniame Čade Jungtiniu Tautę agentūra UNICEF aprūpina vaikus baltimy turinčiais produktais. Mokyklose 

vaikai kasdien gauna j pieną panašaus skystimo, kurriame yra daug kūnui raikai ingy baltimy ir-vitaminu.

“Lietuvon atkomandiruotas 
prancūzų generolas (su solidžiu 
karininkų skaičiumi) rūpinosi 
Lietuvos kariuomenės karine 
technika, kareiviams už kauty
nes prieš Raudonąją Armiją “se
gė Prancūzijos respublikos Pre
zidento medalius”. (Vilnis 1970. 
II. 24).

Juozas Mikuckis tvirtina, kad 
už kovas su Raudonąja armija 
kareiviams buvo segami -Pran
cūzijos respu. prezidento meda
liai, bet nepamini jokio fakto, 
ar ne keista? Ar laisvėje gyve
nantieji mūsų karininkai žino 
bent viena toki f akta? Prašomi 
atsiliepti. Toliau:

“Antantė rėmė Denikino ar- 
zas Mikuckis ir jam panašūs. B. miją ir norėjo, panaudojus, lie- 
M.). Gusarų pulko mstruktonu- tuvius, padaryti rimtą spaudi- 
mi (vado.-teisėmis) buvo paskir- Raudonajai Armijai. Bet lie
tas net švedų majoras..;

žę kareiviai pradėjo burtis bur
žuazinės Lietuvos kariuomenės 
daliniuose, organizuoti kuope
les ir komitetus. Taip susior
ganizavę, susirinkimuose kėlė 

visas negeroves. Įsižiūrėjusios 
į Raudonosios Armijos organi
zaciją, iš buržuaznės Lietuvos)blevski, Bronislav Vojšvilo, Jer

zy Liutkevič, Vaclav Bąrkovs- 
ki, Piotr. Začinski, Andrėj Jaku- 
bovski, Girdon Trabin, Maks 
■Glass,, Josif Tevel, Michael Tau
be, Zefer Vulf, Samuel Slaboda, 
Zilberman Vlųf, Vęiter Kosta, 
Frane Pąžennik, Grider Frein- 
ord, Bruk Leiber, Stasys Aliulis,

Kas buvo to sukilimo vadai, at
sakė J. Petraitis savo knygoje 
II tome:

— ...Geriausiai apie juos liu
dija jų pačių pavardės: Stanis
lav Gecevič (vyriausias Komisa
ras) , Liudvik Nipant, Jan Gra

tai

yra 
su

ns daugiau uždirba, juo daugiau 
turi pajamų, tuo daugiau ir mokesčių turi mokėti. Net 
iki 70 nuošimčių nuo pajamų!

Bet štai jau pernai paaiškėjo, jog kai kurie milijo
nieriai, kurių kontroliuojamos bendrovės uždirbo net iki 
keturių milijonų dolerių, mokesčiais nesumokėjo nei 
cento. Laikraščiai paskelbė net jų sąrašą. Kilo klausimas, 
kaip tai galėjo atsitikti, kad paprasti piliečiai turi iki 
cento pajamų mokesčius sumokėti, o tuo tarpu milijonie
riai nuo tų mokesčių mokėjimo išsisuka. Ir išsisuka visiš
kai legaliai, nepažeisdami įstatymo. O tai dėl to, kad 
buvo palikta labai daug spragų su Įvairios rūšies atskai
tymais. Kongresas pernai išleido naują pajamų mokes
čių Įstatymą, kuris menamai labiau susiaurina turtingų
jų privilegijas. Tačiau ir naujame Įstatyme yra daug'tie tūkstančiai ir tūkstančiai pajamų mokesčių ekspertų ir 
spragų, kuriomis milijonieriai ir šiaip turtingesni asme- tatarėjų, kuriems šie metai buvo yptingai pelningi.

tuviai puldami su ‘‘basais sava
noriais” reikšmingo smūgio Rau
donajai Ąrmijai 'nepadarė, tad 

nys gali pasinaudoti ir visokiais atskaitymais.sumažinti nesudarė'ir stipraus buferio ko
munizmui sustabdyti..;” (ten 
pat). 7 v

Lietuvių tautos kvislinge Juo
zai Mikucki, o .kas tą garbinamą 
raudonąją armiją iš Lietuvos iš
vijo, ar ne basi, kaip tvirtini, sa
vanoriai? “Drąsuoli”/su begin
kliais kovoto jau,, už kiek tamsta 
pardavei savo lietuvišką sąžinę 
raudoniesiems žudikams? -Štai 
kas -Mikučkio pasakyta:

“Karininkai, generolai ir .pul
kininkai, • vesdami palaidą gy
venimą, nutolo- nuo kareivių” 
(ten pat).

Apie tą kalba žmogus, kuris 
buvo karininkas, ir dar už su
gulovę nušovęs tik ją iki namų 
palydėjusi žmogų. Kur to žmo
gaus sąžinė, kai primeta savo 
nedorą elgiasi ir kitiems? Bet 
žiūrėkime toliau.

“Spalio šviesoje iš Rusijos gri-

mokesčių mokėjimą. ' :
Y. .. ■ i

Galutinis rezultatas, sako Friedman, yra tas, kad 
palaipsnis mokesčių mokėjimas (mokėjimas didesnio nuo
šimčio nuo pajamų) beveik nė kiek neprisideda prie pa
didinimo mokesčiais surinktos sumos. Maždaug tiek pat 
(o gal net ir daugiau) valdžia surinktų mokesčiais, jei 
būtų nustatyta visiems mokesčių mokėtojams vienoda 
skalė. Tada turčiams būtų mažesnė pagunda-ieškoti spra
gų, kaip išsisukti nuo didesnių mokesčių mokėjimo. At
kristų ir reikalas samdyti labai brangius- specialistus, 
kurių svarbiausias tikslas yra surasti Įstatyme Įvairių 
spragų, kurios padeda išsisukti arba bent žymiai suma
žinti mokesčių mokėjimą.

Nustatymas, visiems vienodos mokesčių mokėjimo 
skalės, sako Friedman, pašalintų ir tą košmarą, kurį 
šiais metais teko pergyventi pajamų mokesčių mokėto
jams. užpildyti blankus. Jei kas nukentėtų, tai nukentėtų

VINCAS ŽEMAITIS

ir lenku - lietuviu santykius 
1569—1969

(O ŪKTI LUBELSKIEJ I STOSUNKACH
POLSKO — LITEWSKICII 1569 — 1969)

s-
Trečias pats viršutinis pagrindo sluoks

nis. sucementavęs net 500 metams šia ivai- 
riaušių tautų, tikėjimų, praeities, papro
čių imperiją ir atlaikęs prieš iš šalies puo
lančias stiprias ardomąsias, imperialistines 
jėgas, buvo tai. kad lietuvių administruo
jamų plotų gyventojai jautė ir matė, kad 
toje jų valstybėje, jie turi visais žvilgsniais 
geresnes gyvenimo sąlygas, negu’norinčio
se juos užimti ir valdyti. Sakysim, Novgo
rodo. Pskovo. Polocko ir ypatingai Smo
lensko gyventojai savo tikėjimu, kalba, 
papročiais buvo daug artimesni Maskvai 
(Maskolijai). bet jiems patekus Maskvos 
valdžion, užtekdavo stipresnėm lietuvių 
karo jėgom atsirasti prie jų miestų sienų, 
kai jie mielai pereidavo i Lietuvos pusę ir 
kariaudavo drauge prieš Maskvą.

Iš tiesų, buvo nuostabu (kaip savo rū-

j sies komplimentą) girdėti, begyvenant 
drauge stovyklose Vokietijoje, iš ukrainie
čių, pažįstančių savo tautos istoriją, pa
sisakant, kad lietuvių valdymo laikai Uk
rainos istorijoje buvo aukso era. Tiesa, 
gražių tiesos žodžių tenka girdėti ir iš tik
rųjų lenkų už Jogailaičių dipastijos, per
sonalinės unijos Lenkijos valdymo laikus. 
Anot, A. Dostojevskaitės, lietuviai isto
rijos eigoje daug gero padarė slavų'tau
toms, patys save nusiskriausdami (“savo 
išminties žiedus paskleidė savo kaimy
nams"). Gal ačiū tam Vytautas Didysis į 
Žalgirio mūšį šalia lenkų ir savųjų lietu
vių, atsivedė dalinius: totorių, smolens- 
kiečių, net čekų. Jis pagirdė savo eikliuo- 

i sius žirgus Juodojoje jūroje (prie Odesos), 
bet lietuvių tauta daug kartų būtų jam dė
kingesnė. jei jis tuos žirgus būtų pagirdęs 
Baltijos jūroje: prie Karaliaučiaus (Tvan
kstės, Klaipėdos ar Rygos. Tie 150 metų 
baisaus nuolatinio karo su vokiečių ordi
nais, taip militarizavo lietuvhj tautos dva
sines jėgas, kad tenka atleisti Vytautui D., 
jei jis neįstengė Vilniuje lietuvių universi
teto, ką padarė jo pusbrolis Jogaila len
kams, atvykęs Krokuvon. O gal jis gal
vojo, kad pirma reikia apvainikuoti Lie
tuva karališku vainiku, ir ji per amžius

liks laiminga ir savaranki.
Lietuva, anot prof. dr. Helleman, jai 

skirtą istorinę misiją atliko duadama gali
mybės susiformuoti gudų ir ukrainiečių 
tautoms (Žr. Geschichtliche Bedeutung dės 
Grossfūrstentums Litauen”, “Historische 
Zeitschrift, Muenčhen. 1959). Kas dar 
nuostabiau, kad atkuriant (1918) senąją 
Lietuvos valstvbe, atsirado tik vienas fan
tastas — atkurti ią senose istorinėse sieno
se, Liublino unijos dvasioje, tai Juozas 
Pilsudskis — Giniotis. Lietuvių tautoje jis 
nerado nei mažiausio ta mpritarimo. Bet 
tą pritarimą rado pas lenkus, iš taip jų 
vadinamų kresų. už ką pačius lenkus tik 
“stebuklas prie Vislos” išgelbėjo nuo nau
jos rusų okupacijos.

Nuostabu, kad išeivijos lenkų spaudo
je Dziennik Chicagoski šie “kresavų” len- 
kųsvaiščiojimai dar iki šiai dienai randa 
atbalsio, štai, pavyzdžiui, paskaitykime: 
“Na ziemiach evsochodnich, zabranych 
Polsce, poza miestami o ogromnym zna- 
czeniu dla naszego krūju, jak Lw6w i Wil
no, rowniez Grodno naszych dziejach 
odgrywalo wažną rolę. • • Grodno na krot- 
ko, bo tylko no dwadziescia lat nepodleg- 
lošci powrocilo do swej macieržy — Pols- 
ki..» odzyskaniu niepodleglošci w 1918

vyriausybės reikalavo: teisės da
lyvauti seimo rinkimuose —

leisti politinius kalinius, page
rinti maistą, aprangą, sanitarinę 
priežiūrą, aprūpinti kariškių šei
mas ir t.'t. .

“Kai vasario 21 d. pasigirdo 
šūviai nuo Panemunės, sukilimo 
malšinti. į Šančius išvyko krašto 
apsaugos ministro padėjėjas An
tanas Merkys. Ten jis rado 8-to

viai jų kareiviai vadams paklu
so; Tada Čaplikas Ir Merkys, 
pasigerindami kareiviams, Kau
nesupirkę -dešrų, snapso ir ki-

kad šie stotų prieš sukilėlius’*- 
(Vilnis, 1970.11.25).

Nors moraliai Juozas Mikuc
kis seniai jau smukęs, bet ne
sinori tikėti, kad jau .taip žemai 
būtų nugrimzdęs raudonųjų bur
žuazinių plėšikųytvane. Neįtikėk 
tina, kad *jis neverčiamas galėtų 
taip žiauriai meluoti. Juk ; jis 
pats gerai -žino, kad - neviskas 
taip buvo, kaip Mikuckis dabar 
tauzija. Ir kaip jam negėda 
prieš savo Buvusius viršininkus, 
savo buvusius -pavaldinius, drau
gus ir bičiulius.

Tą Aukštosios Panemunės su
kilimą yra aprašęs: J. Petraitis

ir Brazaitis Petras. Su lietuviš- 
komis pavardėmis tik keturi as
menys. Visi kiti retas kuris mo
kėjo lietuviškai kalbėti” (25 ir 
26 psl.).

Toliau’ Juozas Mikuckis jau 
tulžį lieja prieš tuos, kuriu aky- 
še jis buvo praradęs gera var
dą: -

J " - ■ : / . .

J *“Vos'MSūmalšm ’us ’ sukilimą,

iria, kad greit susirinks seimas 
ir bus amnestija, .skubėjo Įs
teigti karo teismą, kad greičiau 
teisti, žudyti. Tuojau sugriež
tintas -baudžiamasis statutas. 
Prezidentas Smetona sudaro ne
paprasto tardymo teisėmis ko
misiją, kurios pirmininku pas
kiria, s vėliau pasižymėjusi dik
tatoriškai išsišokimais, o tuo me- 

čtu užsienio reikalų ministrą Au
gustiną Voldemarą.- Nariai ski
riami r žinomas karj eristas vė-

ir II tome 23 psL; Rapolas Ski
pitis “Nepriklausomą Lietuva 
statant” 177—192 psi.; Anta
nas Šukys “Du mediniai ir trys 
geležiniai kryžiai” 175—200 psl.

prokuroras Rapolas Skipitis ir 
kariuomenės teismo tardytojas 
J. Rimša. Vykdant tardymą da
lyvavo ir Antantės, karinių-mi
sijų atstovai”. (Vilnis, 1970.11. 
26).

B. M.

roku — Grodno powrociio do znaczenia i: 
rozwoju, za mując godne miejsee wsrod 
miast polskich odrodzonej Rzęczypospoli- 
tej”. (Wladyslaw Wisniewski. Grodno — 
Miasto Elizy Orzeszkowej) (Rytų-žemėse,- 
atimtose iš Lenkijos, tarpe miestų, turin
čių ypatingą reikšmę mūsų kraštui, kaip 
Lvovas, Vilnius, lygiai Gardinas mūsų is
torijoje sulošė svarbią rolę... Gardinas, 
ne ilgai, nes tik dvidešimčiai nepriklauso
mų metų, grįžo prie savo motinos — Len
kijos... Atgavus nepriklausomybę 1918 
metais — Gardinas atgavo.savo reikšmę, ir 
raidą, užimdamas tinkamą vietą tarpe 
atgimusios Respublikos (Rzečpospolitos) 
lenkiškų miestų).

Kas sakinys — tai guma netiesa, Įšovi- 
nizmu paremtas istorinių faktų klastoji
mas. Nei Vilnius, nei Gardinas niekuomet, 
net Rzečpospolitos laikais (1569 - 1795), 
Lenkijai nepriklausė. Jei 20 metų okupa
cijos užtektų, kad užgrobtas kraštas liktų 
okupanto žeme, tai vokiečiai šia logika 
pasiremiant, Į šimtmečiais jų valdytas Va
karinės ir šiaurinės-Lenkijos.žemes, turė
tų mažiausiai dešimteriopai didesnes už 
pačius lenkus juridines Įsisenėjimo teises. 
Tai liūdna dvejopos moralės logika: -kai 
mano tauta grobia ir pavergia svetimas že

mes, tai tas moralu ir taip reikia, betikai 
kiti stipresni tą pat padaro mano tautai ir 
jos žemėms, tai jie yra pasaulinio masto 
grobuonys, banditai, galvažudžiai...

Gerai, kad, kaip rašo (šio str. autoriui) 
dgb. Lenkijos istorikas prof. J. Ochmanski, 
tai vyksta kitaip: “Lietuva — įdomus 
kraštas, tenai gyveno ir veikė Mickiewicz 
ir jo kūrinių herojai, bet — kaip supranta 
jaunoji karta — tai ne Lenkija. (M. pabr.) 
Tą tiesą reikėtų pažinti ypač tiems, kurie 
nežino ir ne’mato to didelio lenkų tautos 
persiorentavimd savo tautinėje sąmonė
je”. .. Nes jei būtų priešingai, iš tiesų, dar 
kartą turėtų pasikartoti XVIII šimtmečio 
pabaigos, -ar XX a. vidurio, liūdna istorija. 
Čikaga. 1970. Hl.21.

Pabaiga
/ - ■

,, KLAIDŲ ATITAISYMAS
“N.” bal. 22 d., l atk., I pastr.. 21 eit. iš apačios 

— vieton polskami, turi būti — polakami. I pastr. 
4 eit. iš apačios — vieton: kiek teisingai ir pamatuo
tai, turi būti — kiek teisingi ir pamatuoti.

5 pastr., 5 eil. iš viršaus: vieton marginėje turi 
būti na marginėse.

“N.” bal. 23 d. 2 atk.T past 13 eil. Iš apačios, 
vieton areštuotas, turi: būti <—areštais.

“N.” bal 25 d. 4 atk. 2 pastr., 10 eil iš viršaus, 
yieton: apgaudinėjama, turi būti — apgudėjimą.
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AKRŲ. AUSŲ,

Torontiškių “Tėviškės žibu 
rių” vedamieji labai dažnai 
duoda lietuviškajam gyveni
mui konkrečių ir tikslių pasiū
lymų. Ypač, kada tie veda
mieji rašyti Pr. G. Tur būt, tai 
pačio redaktoriaus Pr. Gaidos 
inicialai.

šį kartą susidomėjau perei
tų metų nr. 49 Pr. G. vedamuo
ju. Leiskite prie jo truputį stap
telėti ir kai kurias mintis tru
putį praplėsti.

Pradėsiu nuo trečiojo ir pas
kutinio vedamojo skyriaus. 
Jame labai tiksliai daromi už
metimai vyresniesiems ta pras- 
me, jog “senoji” karta dažnai 
neranda kelio į mūsojo atžaly
no ruošiamus parengimus. 
Tenka pripažinti tiesą: panaši 
“liga”- pradeda rodytis ir JAV 
lietuvių gyvenime. Jaunimo 
ruoaiamuosna parengimuose 
neretai vadinamo senimo nesi
rodo per daug. Tai tikrai di- 

Pirmad., ketvirtad. nuo 1—4 ir 7—9, dėlė klaida: jeigu norime sa- 
ir šesiad. tikui stLita^S jaunimą prisitraukti, jei-
A x . ... gu norime, kad jis, jaunimas,

r' \ optometost^etą perėme bQtll aktyvesnis, privalėtume 

DR. EBMUND E. CIARA 
2/uy W. 51st STREET 

Tel.: GRM400
/jlL pagal susitarimą: Pirm., ketv. 
*—*—S, antrad., penkt. 10—4, ir 

šeštad, 10—2 vai.

Rez. GI 8-0873 

DR. W. M. EišIN - EISINAS' veiklai. 
aa-Ušerija ir moterų LIGOS Ne, jaunimo vieno neturime

. ^58 W. 63rd STREET 
Oftso telef4 Pftotpect 8-3229 
Rezid. telef.: WAlbreok 5W6

Kasdien nuo 10 iki 12 vak r 
nuo 7 iki 8 vai. vak. Tred. uždar 
Ligonius ppriima tik susitarus.

Rex. tel. 239*4683

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

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

Jei neaumepia, skambinti 3768012

DR. S. BIEZJS
PRospect 8-1717

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3148 WEST 63rd STREET 

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

Rez.: 324] WEST 66th PLACE 
Phone: REpublic 7-7868

DR. PETER BRAZIS 
PHYSICIAN AND SURGEON 

2434 WEST 7Ut STREET 
Ofisas: HEmlock 4-5849 

Rezid.: 388-2233 
OFISO VALANDOS.

gu norime, kad jis, jaunimas,

stovėti už jo pečių bent ta 
prasme, kad jų ruošiami pasi
rodymai būtų mūsų, senių, 
stipriai remiami.-

r į Jaunimas tada pajustų stiprų 
• ryšį tarp abiejų kartų. Pajustų 

i pritarimą savo lietuviškai

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

TONAS VAlCIČNAS inusasis jttūnnnas. Kaip priė- Čias, tradicijas. Geriausias pa-, 
vyrdys - - Čikagos lietuviams 
gerai žinoma byla dėl šv. Kazi
miero kapinių. Laidojimo bū
das atsivežtas iš Lietuvos, ir už 
jį kovojama. Išeivija kitų pap
ročių nesukūrė. Ir klausimas, 
ar gali kurti. Maža dalelė, nuo 
kamieno atplėšta šaka.

Šių dienų pavergtos Lietu
vos lietuviai gal ir sukūrė vie
ną ------kitą naują paprotį. Ži

noma, jie jį sukūrė savaran
kiškai, be jokios okupanto 
įtakos. Nauji sukurti pasireiš
kimai, kur yra okupantas už
dėjęs savo antspaudą, nėra ir 
niekad nebus įrašyti į tautos 
sukurtų vertybių skaičių.

Šnekant apie vienos ar kitos 
organizacijos nepajėgumą duo
ti brandaus turinio, kaltė nie
kad nėra savoše tradicijose. 
“Kai organizacija tampa tuš
čiai besisukančia mašina, ne-' 
tenka savo patrauklumo, tei
gia Pr. G. Su tuo, be abejonės, 
turime sutikti.

Taip pat, turime sutikti su' 
Pr. G., kad tik lietuviškas tra
dicinis pasirodymas bus aksti
nu, mūsų jaunimą pritraukian
čiu. Tą jaunimą, kuris nori 
būti lietuvišku, čia kažin ko 
neatrasi.

Ne kokiomis nuolaidomis, ne 
pataikavimais jaunimą pri
trauksime. Pritrauksime savo 
tautos kėlimu, kartu jos pap- 
ročių laikymusi. Jaunimas ge
ras, tik mes dažnai nesupran
tame, o gal ir nenorime su
prasti, ką reikia daryti, kad 
jis būtų su mumis.

Pr. G. sako: ... “amerikietiš- 
koji Įtaka labai stipri — kai- 
kas ją matuoja net 90%”.

Kaip atrodytų tokiose 
gose sukurtos “lietuviškos” tra
dicijos?

■NMMĖMI

nn'er-c. !-• kok’os. 
tos tradicijo- turėtų būti kuria
mos, gal fflunis visiems neaiš
ku. Vienas dalykas tikrai aiš
kus: jeigu tos naujos tradici
jos ir būtų kuriamos, jos pri
valo būti tikrai lietuviškos. Ma
nau, kad ir Pr. G. taip šio klau
simo sperndimą suprato.

Mėginkime žvilgtelėti ir iš 
kitos pusės. Kas kuria tautinius 
papročius, tradicijas?

Klausimą pats sau išsikėliau, 
— mėginsiu ir atsakyti.

Tauta, gyvendama nepri
klausomoje valstybėje, be abe
jonės, pati kuria savo papro
čius, tradicijas. Tauta, gyven
dama okupanto, nežiūrint koks 
jis bebūtų, valdžioje irgi su
randa pasireiškimų, vėliau virs
tančių papročiu. Tie pasireiš
kimai gali būti okupanto var
žomi, bet kada jie tautoje pri
gyja, okupantas sunkiai bega
li su jais kovoti. Tokiais atsiti
kimais dažnai

(PUTRAMENTAS)
Linksmumo arba liūdesio valandoje 
gražiausius gėlės ir vainikai, antka

pių papuošimai ir sezoninės 
kapams gėlės.

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

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

šiame Vestuvinius ai bumus

AL’S CANDID PHOTO’S

2719 West 43rd Street
Chicago, Illinois 

927-6288

kiais,, muzikos instrumentais, 
dainomis, teatru, poezija, plok
štelėmis. Nurodo, jog visose 
lietuvių kolonijose veikia tau
tinių šokių grupės, sambūriai, 
apūną dainą, muziką ir šokį.

Tai iš dalies tiesa. Didesnė 
dalis jaunimo domisi tautiniais 
šokiais ir t t. Bet, neturime 
užmiršti to fakto, kad nuo 
tremties metų, nuo gyvenimo 
stovyklcse, autoriaus nurodyti 
pasireiškimai buvo stipriai 
puoselėjami. Jie tam jauni
mui jau tada turėjo milžiniš
kos jtakos. Ta įtaka, kad ir ne 
taip labai stipriai, pasireiškė ir 
JAV ir Kanados, t aip pat ir ki
tų kraštų, lietuvių gyvenime. 
Dėl to nemanyčiau ir negalvo
čiau apie kokį esminį pasikei
timą. Jaunimo vadovai, atro
do, , eina tuo pačiu tiksliu keliu, 
kokiu jie ėjo iš pradžios. Iš “se
nųjų rėmų” maža kas tebuvo 
išimta, — gal tik buvo kiek pa
pildyta. Iš senų rėmų beveik 
nieko nebuvo išimta, nes mes 
turime tik vieną tautos meną. 
Prie jo ką nors pridėti vargiai 
ką galėtume.

Negi siūlysime aprengti mfi- 
sąjį jaunimą svetimais tauti
niais drabužiais ir duosime 
jiems į rankas svetimus instru
mentus?

Deja, šiųdieniniame gyveni
me su skaudama širdimi turi
me sutikti, jog ir tautiniai dra
bužiai ir instrumentai kai ka
da peršami ne mūsieji.

žinoma, tautinių šokių gru
pių vedėjai, suprantą, kas yra 
tikras lietuviškas šokis, niekad 
nenukryps. Jais didžiuojamės, 
jais džiaugiamės. Džiaugia
mės, kad jie neinešė svetimy
bių į mūsų tautos meną.

Ir tas tikrasis lietuviškas 
menas, kaip Pr. G. teigia, tam
pa jaunimui savu, mielu ir ar-

Call and ask for EDDIE BURBULYS

GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

GfĮLES VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd STREET 

Telefonai: PR 8-0833 ir PR 8-0834
V , ......

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
I į / 2533 W. 71st Street
tw Telef.: GRoovehill 6-2345-8

1410 So. 50th Avė., Cicero
TOwnha.ll 3-2108-9

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖ AUl'OMO KILIAMS PASTATYTI

prigiję papro
čiai net slapta nuo okupanto 
vykdomi.

Slapta ar pusiau slapta vyk
domi papročiai, dar prieš oku
pantą atsiradę.

Žinoma, gali pasitaikyti pap
ročių, prieš kuriuos ir okupan
tas nieko nesako, nes tokie 
papročiai jam nepavojingi.

Papročių kūrimas netūraliai 
vyksta tautos branduolyje. Tas 
branduolys ir yra savojoje te
ritorijoje.

Jeigu kas sukuria tautinį 
paprotį ne savo krašte, o ku
riame kitame, labai didelis 
klausimas, ar tas paprotys ga
lės būti priimtinas krašte gyve
nančiai - tautai. Aišku, toks 
papročio sukūrimas priklauso 
tik mažai daliai, svetimame 
krašte gyvenančiai. Jis labai ir 
labai gali būti atskiestas gyve
namo krašto Įtaka.

Visi lietuviški papročiai, tra
dicijos sukurta tik krašte. Tie 
papročiai atsivežti į kitur — 
lietuviai puoselėja ne išeivijo- įusjems gresia tikra mirtis. Nu- 
je sukurtus lietuviškus papro-

Telef.;

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MA&NOKS VESTA.

REpubEc 7-8650 REpubEe 7-8601palikti atskirai.

Straipsnio autorius nurodo la
bai didelę įtaką kanadiškam ir 
amerikietiškam lietuviškam 
jaunimui iš tų dviejų kraštų 
įtakos. Autorius pripažįsta tų

Valandos pagal suąitarimą. Jei neat- Grįžtu į rašinio
siliepia, skambinti Ml 3-0u01.

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 WEST 63rd STREET
OFISO VALANDOS: - - - - -

Kasdien nuo 1—4 popiet ir 6—8 vai kraštų įtaką esant didesne už 
Treč. ir šestad. uždaryta lietuviškąją. ‘

-Ofiso tek Portsmouth 7-6000 “išiaikvti, ‘kadir nelvgią pu- 
Rėbid. telef.: GArden 3-7278

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

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
Priima tik susitarus?

Valandos: pirmad., ketvirtad., 5—8, 
antrad, ^2—4. r

Tačiau tiki, jog

siausvyrą, Įmanoma.”
Pr. G. taria: “Jaunimo vado-

DR. ED. MARKŪNAS
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

4018 .N. Lincoln Avenue
Chicago, 111. 60618 Tel. 525-0952 . -
Ofiso tek: HE 44818 arba RE 7-9700 
Rezidenctįos: P R 6-9801.

ŪR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

z - vidaus Ligų spec.
2454’ WEST 71st STREET 

VALANDOS: Pirmad. ir periktad.
2 iki 8 v. p. p.,___ _ L__.L_______

' nuo 9 iki 11 ir nuo 4 iki 8, o šešta
dienį nuo 9 iki 12 .vaL 
Trečiadieniais uždaryta:

DR. FRANK PtECKAS
OPTOMETRISTAS

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

“contact lenses”
VaL pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. LEONAS SEIBUT1S ' 
■INKSTŲ, PCSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
OFISAS 2454 WEST 71st ST.

VaL: ■ antrad.1 nuo 2—5 po pietų, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak.

Ofi»c felef.: 7762880 
Naujas- rez. telef.: 448-5545

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

Ofisas 2750 West 71 št St 
Tek 925-8296

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

, uždaryta.
Rez. telu WA 5-3099

nuo 
antrad. ir ketvirtad.

OR. V¥T. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

TeL: PR 8-1223
OFISO VAL.: pirm., antrad„ trečiai, 
ir penkt. 2-4 ir 6-8 vai, vak. Šeštadie
niais 2-4 vai. po pietų ir kitu laiku 

pagal susitarimą.

vai pastebėjo, kad lietuviška- "timu, loks menas nėra 
me išeivijos pasaulyje yra įdo
mių, patrauklių dalykų, tik 
juos reikia išimti iš senų rėmų 
ir naujai perteikti jaunajai 
kartai.” . ----- — 

Toliau kalba apie jaunimo 
susidomėjimą tautiniais šo-

® Londono “Daily Miror” pa
skelbė apie Airijoje matytą elek
tros stoti, kurioje iškabinta len
ta su užrašu; “šias vielas palie-

EUDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

, ŠILEIKIS, 0. P.
£ ORTHOPEDAS-PROTEZISTAS 
s Aparatai - Protezai, Med. Ban- 
* dažai. Speciali pagalba kotomv 
% (Arch Supports) ir 1.1

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 West 63rd "St, Chicago, HI. 50629 

Telef.: PRospect 63084

Apdraustas perkraustyma* 
iš įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
823 W. 34 Place 

Tol.: FRontiar 6-1882

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauds 
ŽEMA KAINA 

■R. š E R Ė N A -S 
2047 W. 67th R. WAIbrook 5-8063

AM-FM RADIJŲ | 
KAINOS PRASIDEDA NUO J

SI500 j 

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

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 

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

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

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Visos programos iš WOPA, 
1490 kiL A. M.

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

Vakaruškos: Pirmadieniais 7 v. v.
Tėl.: HEmfack 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, ILL. 60629

. kurią “reikia keikiant vilkti”. 
> -Išvada aiški: savąjį prieaug
lį pritrauksime tik neiškraipy
tu savuoju m^nu, Bet tas kę? 
lias tikrai nėra nei naujas, nei 
i kokius naujus -rėmus įstaty 
4as.

Pr. G. veda mintį toliau, 
rodo, jog mokytojai mėgina 
eiti patrauklumo prasme, įneš
dami skaidres, filmus, litera 
tūrinius' seminarus.

Visiška tiesa. Juo daugiau mo
kymo metodų mokytojai pa
naudos, juo daugiau ir moko
mieji tą pajus. Tai tikrai bus 
tam tikras patrauklumo, kaip 
Pr. G. sako, ieškojimas.

Tarp senesniosios ir priau
gančiosios kartų visais laikais 
būdavo ir yra natūralus skir-. 
tumas. Ne tik mūsų tarpe, bet 
tas yra* pastebima visame pa
saulyje. Tas skirtumas jokiu 
būdu negali tapti atsiskyrimu 
vienos kartos nuo kitos. Jis 
kaip tik turėtu tapti savotišku 
veiksniu, abi kartas vienijan
čiu. Tik reikėtų mokamai prie 
to prieiti, ypač vyresnėsės kar
tos atstovams.

Tik tas priėjimas negali būti 
toks, kad jaunimas atsisakytų ■ 
nuo Dėtirriškųjų papročių (ar ’ 
tradicijų , kaip pavadinsime). ■ 
Gerbiamas Pr. Gaida (tikiu pa- j 
minėjau tikrą pavardę) tą I 
klausimą lyg ir savotiškai 1 
sprendžia. Jis rašo: “Bet ne
užmirškime, kad naujose są
lygose kuriamos ir naujos tra
dicijos. Bijoti reikia ne senųjų 
tradicijų atsisakymo, bet jau- ■- 
nųjų visiško nusisukimo nuo 
organizacijų”.

Tikrai, mes prisibijome jau
nųjų nusisukimo nuo organi
zacijų. Bet neseniai šnekėjo
mės, jog jaunimas ir prisilai- < 
ko tik dėl to, kad peršame 
jiems tuos lietuviškus papro- j 
čius. Jie juos mielai priima, ir 
Pr. G. kaip tik tą pripažįsta. , 
čia, atsiprašau, įžiūriu mažą 
nesusipratimą. Kada Pr. G. siū
lo naujų tradicijų kūrimą, dar i 
mes nežinome, kaip tokias j 
naujas “tradicijas” priimtų |

ROSE PETKŲ N AS

Gyv. 1410 No. Harding
Mirė 1970 m. balandžio 26 d., 1 

11:30 vai. ryto, sulaukusi pusės g 
amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Ra- B 
šeinių apskr.

Amerikoj išgyveno 55 metus. S 
'Paliko nuliūdę: sūnus George, g 

marti Helen, anūkas George, jo i 
žmona Rose, proanūkė Theresa g 
it anūkė Veronica, sesers sūnus g 
Clemensas Petrošius, jo žmona S 
Josephine ir šeima, kiti giminės, g 
draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Skaja ko- g 
plyčioje, 3656 W. Belmont.

Trečiadienį, balandžio 29 die- 1 
ną 8:30 vak ryto bus lydima iš I s 
koplyčios i Šv. Mykolo parapi- g { 
jos bažnyčią, o po gedulingų pa- 11 
maldų bus laidojama Lietuvių g j 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Rose Petkunas gi- I 
minės, draugai ir pažįstami nuo- J* 
širdžiai kviečiami dalyvauti lai- IĮ 
dotuvėse ir suteikti jai pasku- IĮ 
tini patarnavimą ir atsisveiki- g 
nimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnus, marti, anūkai, 

proanūkė ir giminės.
■į- E ■

Laidotuvių Direktorius Petras g ( 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

sikaltę bus baudžiami”.

VICTOR PURLIS

Gyv. 4059 So. Artesian Ave.

Mirė 1970 m. balandžio 25 d., 
3:30 vai. po pietų, sulaukęs pu- * 
sės amžiaus. Gimęs Lietuvoje, 
Martnoniu kaime, Balninkų pa
rapijoj.

Amerikoj išgyveno 60 metų.
Paliko nuliūdę: žmona Apalo- 

nija, pagal tėvus Mickus, duktė * 
Josephine Dainius, žentas Balys, 
anūkas Povilas, pusbrolis Rapo- s 
las Evanauskas. jo žmona Har- ’ 
riet ir šeima, pusbrolis Alfonsas 
Piragis.. gyv. Toronto, Canada; 
švogerka Helen Kapočius, jos 
vyras Ignas ir šeima, kiti gimi
nės. draugai ir pažįstami.

Kūnas pašarvotas Petro Bie
liūno koplyčioje, 4348 So. Cali- “ 
fornia Ave.

Trečiadieni, balandžio 29 die
ną 8:30 vai. ryto bus lydimas iš 
koplyčios i Nekalto Pras. Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, o po ge
dulingų pamaldų bus laidojama 
Lietuvių §v. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Victor ^Purlis gimi
nės. draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jam pasku
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą.

Nuliūdę lieka:
Žmona, duktė, žentas, 

anūkas ir giminės.

Laidotuvių Direktorius Petras 
Bieliūnas. Tel. LA 3-3572.

KAROLINA BITINAS
į ' Pagsi tėvus Vidolytė.

Gyv. 4030 So. Campbell Avenue
Mirė 970 m. balandžio 26 d., 5 vai. ryto, sulaukusi puses amžiaus. 

Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskr., Panemunio parap., Ramanauskų 
kaime. Amerikoje išgyveno 60 metų.

Paliko nuliūdę: 3 sūnūs — Albeit, marti Virginia, Bruno, marti 
Joyce ir A ito, marti Vickie, duktė Helen Pavils, žentas Albert, anūkai 
ir proanūkai — Vito, John. Cathy, Michael, Charles, Carol Bitinai ir 
Sonia Hcrich, kiti giminės, draugai ir pažįstami. t

Prikla ase Brighton Parko Moterų klubui, Kęstučio Pašalpiniam 
klubui ir SLA 134 kuopai.

Kūną- pašarvotas Petro Bieliūno koplyčioje, 4348 So. California 
Avenue.

Trečiadienį, balandžio 29 dieną, 9:45 vaL ryto bus lydima iš ko
plyčios į Agnieškos parapijos bažnyčią, o po gedulingų pamaldų bus 
laidojama Lietuvių Šv. Kazimiero kapinėse.

Visi a. a. Karolina Bitinas giminės, draugai ir pažistami nuošir
džiai kviof iami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Sūnūs, marčios, duktė, žentas, anūkai, proanūkai ir giminės.

Laido: avių Direktorius Petras Bieliūnas. TeL LA 3-3572.

Laidotuvių direktoriai:

DOVYDAS P. GAIDAS GERALDAS F. DAIMID

4605-07 So. HERMITAGE AVENUE
Tel.: YArds 7-1741 - 1742

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

NARIAI:
Chicagos
Lietuviu fe-

Laidotuvių
Direktorių
Associacijos

AMBULANCE 
PATARNAVI
MAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

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

BUTKUS - VASAIUS
1446 So. 50th Avė., Cicero, Ill. Phone: OLympic 2-1903

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET
2314 WEST 23rd PLACE

REpublic 7-1213
Virginia 7-6672

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

3354 So. HALSTED STREET Phone: Y Ards 7-1911

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

VISI LIETUVIAI BIZNIERIAI
GARSINKI! ES NAUJIENOSE
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Technikas apžiūrinėja elektros jėgainės įrengimus. Transformatoriai 
sveria 22,300 svaru kiekvienas. Anksčiau jie buvo dar sunkesni, nes 

izoliacijai buvo naudojama alyva, o dabar bus naudojamos dujos.

PASTANGOS INFILTRUOTI EMIGRACIJA

Amerikos Lietuvių 
Piliečių Klubas

Amerikos Lietuvių Piliečių 
pašulpiiMo klubo susirinki- 
mus įvyko sekmadieni balan
džio 19 d. Pranešta, kad yra 
mirusi sėna, veikli šio klubo 
narė ' Emilija Aksomaitienė. 

i Jos atminimas pagerbtas visų 
i susirinkusių minutes atsistoji
mu. Klubas savo mirusiai na
rei suteikė gėlių vainiką ir jos 

Į sūnui, giminėms ir draugams 
šreiškė gilią užuojautą.

Parengimų komisija, kuri 
j balandžio 11 dieną buvo suren- 
i ąisi smagų balių, išdavė rapor
tą. Komisijos ir visų darbinin
ku darnaus darbo dėka klubui 

piko neblogas pelnas.
Pirmininkė pranešė, kad 

į klubo piknikas Įvyksta rudeni 
(.spalio 18 d. ir kad jau nusam-į 
i dyla salė dėl metinio baliaus 
kuris įvyks'š. m. spalio 31 d. 
Apie tuos parengimus vėliau 
bus pranešta daugiau.

Finansų raštininkė Bernice 
Žemgalis pranešė, kad yra su
spenduoti du nariai. Tai buvo 
nemalonu išgirsti, nes pagal 
klubo konstituciją narys būna 
suspenduotas, kai per 3 mėne-

lenku) įs’us nesumoka nario mokesčio; 
jis nustoja pašalpos ligos-atve
ju ir nustoja teisės j pomirtinę 
pašalpą. Gaila, kad nariai taip 
save nuskriaudžia. Čia klubas 
nėra kaltas.

Pataisymas: Lietuvių Brigh- 
tos Parko Moterų klubo kores
pondencijoj, kuri tilpo Nau
jienose balandžio 21 d., buvo 
suminėtos Bunco žaidimo ko
misijos narės Julija Sadauskas

LEONA DEVEIKAITĖ
LAURAITIS

yra American Conservatory of 
Music mokomojo pei-sonalo na
rė. Jos piano rečitalis — koncer
tas Įvyks šios konservatorijos 
salėje, 410 So. Michigan Avenue 
tjalandžio 29 d.‘7:3i> vai. vakaro. 
Bus išpildomi Bacho, Beethove- 
no, Liszto, Scriabino, Debussy ir 
Tedesko kūriniai. Publika yra 
nuoširdžiai kviečiama dalyvauti.;

(Pr)

Kiek kaštuoja važma

.mbbts-1__ąe
HELP WANTED — FEMALE 

Darbininkių Reikia

CLERK - TYPIST
Varied duties in Chicago Office 

of the State of California. 
188 W. RANDOLPH ST.

Suite 3600 
Tel. 782-7253

REAL ESTATE FOR SALE 
Nar. -i, Žema — Pardavimui

REAL ESTATE FOR SALE
Namai, —- Pardavimui

REIKALINGA ŠEIMININKE 
Vakarų priemiesčio šeimoje su 4 vai
kais, vienu mokyklos metų. Privatus 
kambarys su vonia ir TV geram 
ne. Reikia kalbėti angliškai ir 

komendacijų, nereikia virti.
Rašyti: AF Box 279

225 W. WASHINGTON ST. 
CHICAGO, ILL. 60606

SECRETARY
TYPING AND SHORTHAND 

Michigan Ave. location.
Excellent benefits. 

Please call 
922-0645,

Ext. 34 for appointment

W-4 children wants rel. live-in hsekpr. 
Cooking, cleaning & child care.

Refs, necessary.
243-8468

PASKOLOS, PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ, KREIPKITĖS 1

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

• PAJAMŲ MOKESČIAI — INCOME TAX.

Kad Kremliaus imperialistai 
ne vien deda visas pastangas in
filtruoti savo betarpiškai pa
vergtų tautų, paverstų sovieti
nėmis “respublikomis”, emigran
tus, tremtinius ir pabėgėlius, Įdo
mų pavyzdi duoda lenkų emi
grantų speciali informacijos 
agentūra “Na Antenie”.

Chicagos Dziennik Zwiazkowy 
antrašte “Proby Infiltrowania i 
Emigracji” (Bandymai infiltruo
ti imigraciją) skaitome:

“Pastaruoju metu Vidaus rei
kalų ministerija (Lenkijos) ir 
jai priklausančios agentūros ga-. 
vo labai stambias sumas sveti
mų šalių valiuta, skirtas kovai 
su politine emigracija, taip pat 
su Laisvos Europos Radiju ir 
Paryžiaus .žurnalu “Kultūra” 
Pasiremiant tais naujais lėšų šal
tiniais yra išvystoma nepapras
tai plati ir intensyvi politinė ope
racija, kurios galutinis tikslas 
yra pagriauti Vakarų pasitikė
jimą lenkų emigrantų (Įtariant 
ji) kaip potencialiu komunisti
nių valdžių agentu.

Kai kuriais atvejais pasiūly
mai bendradarbiauti eina lygia
grečiai su intymiu pasiūlymu fi-

Polonijos (emigracijos 
laikraščius ir laikraštininkus. 
Dažniausiai tatai daroma kyšio 
forma, finansuojant kelionę i 
Lenkiją. Norintiems (keliauti) 
pinigai Įteikiami užlipintuose 
vokuose. Tokio metodo dėka pa
kviestieji turi galimybę pasiaiš
kinti, kad išlaidas kelionei Į gim
tąjį kraštą (“krajų”) jie patys 
apmoka.

Tokia pat užmaskuota kyšio, 
forma yra taikoma nužiūrėtiems ‘ Estelle McNamee, bet nepa

minėta 
vardas;
■mutinė.

McNamee,

Vakaru laikraštininkams. Ir pa
galiau, papirkimų keliu, stengia
masi Įsigyti kai kurių Bolonijos 
visuomeninių veikėjų bendra
darbiavimą.

Laimėjimas Įtakos Polonijos 
ir politinės emigracijos tarpe su
teikiąs “politini kreditą” Me-! 
čislovui Močarui (Gomulkinės 
Lenkijos žvalgybos viršininkui).

Toliau rašoma: “Veikėjų ir 
laikraštininkų, kurie pasidavė 
toms pagundoms, arba šantažui, 
laukia liūdnas galas. Jų pavar
dės ir kontaktai ir visokios ki
tokios aplinkybės yra registruo
jama bylose ir saugoma kaip pa
čioje Centralėje, tai PRL (Pols
ka Republika Ludowa) ambasa-

Helen Vengeliauskas 
ji buvo komitete pir-

Grumman Aerospace korpo
racija, kuri pastatė oro “veži
mą” Aquarius, kuriuo Apollo 13 
astronautai turėjo nusileisti Į 
mėnuli, atsiuntė Apollo 13 kon- 
traktoriui — North American 
Rockwell kompanijai “sąskaitą” 
$417,42'1.24 sumoje su paaiški
nimu: “už pirmą mylią $4, už 
kiekvieną kitą mylią po $1”. Ka
dangi Į mėnulį ir atgal yra apie 
500,000 mylių; tai ši sąskaita 
skaitoma “bargenu”.

Ši “sąskaita” skaitoma pavė
luotu Prima ąprilis (balandžio 
pirmosios) juoku.

GIRL FRIDAY FOR PR 
PUBLICITY OFFICE 

Steady Work for a Sharp, mature wo
man with patience, ingenuity and 
initiative. Typing and driving skills 
necesary. Good telephone voice and 
pleasant appearance. Pleasant sur
roundings. Fun time only. North
brook area company. Call 272-5101.

CODING CLERKS ’
MUST BE capable of working accu
rately with details. For congenial of 
market research Co. No experience 

necessary. Loop location.
Full company benefits.

Call 939-1500
Ext. 307

SWITCHBOARD
RECEPTIONIST - TYPIST to work 
in congenial office. Must type 50 
w.p.m. & have pleasant personality.

CAT.L
Mrs. JENKINS 

738-2220

c. korespondentė

Lenkijoje atsirado
Dachau dokumentai

DICTAPHONE - TYPIST

nansinės. paramos. Tuo metodu ir konsulatų žvalgybos sky-
jie stengiasi paveikti kai kuriuos riuose. Anksčiau ar vėliau koks 

nors iš skaitlingų aparato pada
linių pabėgėlis tas paslaptis iš
duos Vakarų spaudai ir radijui. 
Kai kuriais atvejais “užverbuo- 

work. Basement water proofing. Spe-' tieji” kris auka sąmoningos ir 
„j ...x i tiksIiHgog nediskrecijos komu

nistinių valdžių, kurios norėda
mos sukompromituoti emigraci
ją, nesivaržo perteikti Vakarų 
kontržvalgybai savo bendradar
bių pavardes.

HUMPHRIES PAINTING, GUTTER 
and roofing service. Gutters cleaned, 
repaired, replaced. Painting; tuck
pointing; chimney repairs; cement

cial! Gutters painted inside and out. 
All work guaranteed.

Call 561-1738

I
APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namą, automobi- 
f’ \liu, gyvybės, svei-
f kates ir biznio.

, J Patogios išsimokė
! limo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
t 6455 So. Kedzie Avė. P R 8-2233

SKAITYK PATS IB PARAGINK

KITUS SKAITYTI
c u j

VARŠUVA. — Po 25 metų 
buvo Lenkijoje atrasti doku
mentai, liečia Hitlerio koncen
tracijos stovyklą Dachau. Tuos 
dokumentus saugojęs ilgametis 
Dachau kalinys Jozef Batory, 
gyvenantis Pile, o po jo mir
ties — jo žmona Zofia.

Rastųjų dokumentų tarpe yra 
originali kartoteka ir kalinių 
knygos nuo numerio 1 iki 149,- 
268 (sąraše trūksta duomenų 
apie 13,097 asmenis). Taip pat 
rastos 6 dėžės su kalinių pavar
džių kartoteka, sudaryta jau 
kalinius išvadavus, 17 bundelių 
kalinių apklausinėjimo lapų ir 4 
tomai Dachau mirusių lenkų ir 
žydų kaliniii sąrašų.

Dachau (NC). — Ateinančio 
gegužės 20 d. sukanka 25 me
tai nuo išlaisvinimo iš Dachau 
kaeeto katalikų ir protestonų 
kunigų, kurie ten buvo kalina
mi 1939-45 metais. Dachau ka- 
cete buvo kalinama 2,720 Įvai
rių religijų kunigų; iš jų 1,034 
buvo nužudyti, likusius ameri
kiečių kariuomenė išlaisvino.

amžiaus tempo
“Kokia liga-ponia Barzdienė 

mirė? ..u,-3
“Ji per greitai gyveno”.
“Nesuprantu”.
“Kai ji ištekėjo, ji buvo 10 

metų jaunesne už jos vyrą, o 
kai mirė ji būva penkiais me
tais už savo vyra senesnė”.'

Tauragės Klubas Motinų pa
gerbimui rengia linksma vakarą, 
gegužės 9 dieną 7:30 vai. vak. 
Marquette salėje. 6908 So. We
stern Ave. Kviečia visus atsi
lankyti. • Gros K. Ramanausko 
orkestras. įžangai auka 81.50.

(Pr).

o Wisconsin Delis, ant upės 
kranto, dabar išnuomojamas 
namas, žuvautojams ir vasa
rotojams ideali vieta. 75 dol. 
savaitei. Tel. 312-426-6081.

(Pr)

Metinis LTN nariu susi- 
gegužės 3 

Balio Pak- 
2801 WT.

HIGH RATES — PAID QUARTERLY 
5% . 6%

Passbooks

Investment 
bonus plan 

$1,000 minimum

$5,000 minimum
2 year certificate

$1,000 minimum 
1 year certificate

Savings Insured to S20,000. <— Highest reserves.

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

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

(Licensed by VNESHPOSYLTORG) 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

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

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

Vedėjas E. ŽUKAUSKAS

* ‘............ ' ■................... ' - ’ ' ■" r ' 1 “'-L ................... ................ ... *

MOVING — Apdraustas perkraustymas
Pigus ir sąžiningas patarnavimas. Naujausi kraustymo 

įrankiai Ilgu metu patyrimas.

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

— -■-■■■ --------------------- ---------- - ■ —.......--................................................ - .................... — .............
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Excel, working conds. & 
salary. 5 day week.

CALL
671-1430,

HOUSEMOTHER
FOR MATERNITY HOME

Part time hours^ Some light cooking.
Responsible person.Salary open.

Afternoon, evening ' and weekend 
hours. Pleasant environment.

Call 829-1446

GENERAL OFFICE

Good typing. Some bookkeeping.
5 day week. Salary open 

Good transportation.

Call 829-1446

HELP WANTED — MALE
Darbininku Reikia

PALOS PARK — ORLAND PARK 
rajone sklypai 80 x 125 pėdų su vand. ir kanaliz. Kaina nuo 

$7,500. Nauja apylinkė, brangūs namai.

V I L Įj A - W, E S T,
135 ST. ir 86 AVĖ. Lietuviai savininkai.

TELEF. 349-0600

kflimus ir baldus.
L RUDIS TeL CL 4-1050

CALIFORNIA SUPER SERVICE
Taisomi auto motorai, stabdžiai, 

tune-ups ir t. t.
4324 So. CALIFORNIA AVE.

CHICAGO, ILL. TEL. VI 7-9327

A. & U INSURANCE & REALTY

INCOME TAX 
4645 So. ASHLAND AVE.

LA 3 *8775 
(Currency Exchange įstaigoj) 
Pigūs automobilių draudimai.

ŽAVINGI PERLAI
■: ............... " v. r--'-1,.;'- X . ;

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

4 BUTŲ MORAS su bizniu. Dvigu
bas garažas, nauja gazo šilima. Mar
quette Parke. $43300.

DIDELIS 2-jų aukštų 2x6 mūras 
Marquette Parke. Gazo šilima, gara
žas $32,300. L

TVIRTAS 7 kamb. patogus mūras 
prie Maria HS. Mūro garažas. $21,000.

77 IR PŲLASKI. - <10 mt modemus 
5% kamb. mūras. Anie 38 pėdų skly
pas. šalia garažas. $22,500.

PELNINGAS MŪRO NAMAS. Šva
rūs 6—3 ir 2 kambariai. 2% vonias. 
Naujas šildymas sazu, garažas. Arti 
visko. Marquette Parke. $21,800.

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

5 KAMB. GRAŽUS MŪRAS, nauia 
sazo sUima. garažas, prie Maria HS. 
Laisvas — užimkite. $19,400.

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

iiiaiKiEnniiiiiiia

LAIKRODŽIAI !R BRANGWYRW
Pardavimai Ir Taisymai 

2646 WEST 69th STREET 
Tek: REpublk 7-1941

HOME INSURANCE
II  L il Illi III ■IIIILJ 

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

RE AT,' ESTATE AND BUILDERS

PRbspect .8-5454

i?-

Grotai ant lango yra naujas Honeywell 
bendrovės pagamintas apsaugos nuo 
dulkiu aparatas, kuris elektroniniu 
būdu išvalo 95% dulkiu ir 99% au

galu žiedu dulkiu.

rinkimas. 1970 m. 
dieną (sekmadienį)^ 
što salėje, esančioje 
38 St.,. Chicagoje šaukiamas 
Lietuviu Tautiniu Namu Ben
drovės metinis nariu susirinki
mas. Pradžia 2 vai. p. p.

Susirinkimo dienotvarkė: 1. 
Lietuviu Tautiniu Namu val
dybos pranešimas, . 2." Diskusi
jos dėl pranešimo, 3. Direkto
rių rinkimas ir 4. .Einamieji 
reikalai.

Susirinkime halso teisę turi 
tik LTN nariai. ’ įmokėję ben
drovei nemažiau |>100.00. Ta
čiau susirinkime ^dalyvauti ir 
reikšti savo konstruktyvius pa
siūlymus kviečiami visi lietu
viai. besidomintieji lietuviško
sios pastogės Chicagoje organi
zacija ir veikla. | ./

Pasibaigus susirinkimui (4 
vai.) toje pat salėje bus Lietu
vių Tautinių Nauįį pietūs, ku
riuose taip pat kviečiami daly
vauti visi nariai iį artimieji bei 
bičiuliai. Pietūs vienam asme
niui — $7.00. Prašoma iš an
ksto rezervuotis vietas telefo
nu PR 6-1319 arba 925-0693.

Pietų metu bu^meninė pro
grama, kurią atliks aktorė Zita 
Kevalaitytė - A'isockienė, Balys 
Pakštas ir jo orkestras.

Iki malonaus pasimatymo su
sirinkime ir pietuose! (Pr).

GARDEN TYPE 
APARTMENT COMPLEX 
Has two positions available for

1) RESIDENT ASSISTANT JANITOR
2) JANITORS HELPER

Apartment available for assistant 
janitor.

PRINCE CHARLES 
APARTMENTS

2415 So. GOEBBERT RD. 
ARLINGTON HEIGHTS, ILL.

Call 437-1926

AIAINTENANCE - HANDYMAN 
Yard work. Must be sober and 
reliable for work in Maternity 

Hoirfe. Steady work. 
Salary open. 
Call 829-1446

ŠIĄ VASARĄ TRYS 

E K $ K U R S Į J O S

Gegužės 28, liepos 14 ir rugpjūčio 31 

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

dokumentus atsikviesti gimines 
i Ameriką.
Kreipkitės į

WALTER RASK - RASČIAUSKĄ !
AMERICAN I

TRAVEL SERVICE BUREAU
9/27 So. Western Ave* 
Chicago, Illinois 60643

Tel. 238-9787-8

BIZNIERIAI KURIE GARSINASI i 
"NAUJIENOSE” — TURTGERIAUSIĄ 

PABISEKBU BIZNYJE

Call: Frank Zapolis 
3208% W. 95th St. 

GA 4-8654

STATI FASA

SMWtANCt

[ Stare Farm Fire and Casualty Company

r—r——
Federalinių ir valstijos paįamy 

mokesčių apskaičiavimas
INCOME TAX 

Nekilnojamo turto pirkimas • 
‘ pardavimas 

REAL-ESTATE
Parašų paliudijimas 

NOTARY PUBLIC
Draudimo informacijos 
INSURANCE

ŠIMAITIS REALTY
2737 W. 43rd STREET 

CL 4-2390

S1UNT1NIAI Į LIETUVĄ
IR KITUS KR AŠTUS

P. NEDZINSKAS, 4065 Acher, 
Chicago, III ^63Z Tel. YA 7-5980

- ---- -

TERRA
Brtngenybiv L4&ra£ialr Devinof 

visoms progoms
3237 WEST 63rd ST^ CHICAGO

Telef. 434-4660

SIUNTINIAI

VYTAUTAS ŽUKAUSKAS 
2608 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629 
WA 5-2787

Didelis pasirinkimas {vairiu pre* 
kiv* Automobiliai, Šaldytuvai, 

maistas, pinigai.

Šimkus-Real Estate
NOTARY, INCOME TAX SERVICE

■ 4259 So. MAPLEWOOD AVENUE
Tel CL 4-7450

Greitas ir tvarkingas visokiausių nuo
savybių pirkimas - pardavimas. Be to 
šioie kontoroje daromi ir Rūdijami 
vertimai, užpildomi pilietvbės prašy
mai. income tax ir Įvairūs kitokį blan
kai. Darbo vaL: Kasdien 9—3 ir 5—8.

SKLYPAS dviems butams pastatyti 
gražioje Marouette Parko vietoje.

Skambinti 737-6440 
nuo 6 iki 9 vak.

BU1LOFRS AND CONTRACTORS 
Namu Stafyba Ir Remontas

HEATING CONTRACTOR
Įrengiu naujus ir perstatau senus vi
su rūšių namo apšildymo pečius ir 
air-conditioning Į naujus ir senus na
mus. įrengiu vandens boilerius ir 
stogų rinas (gutters). Darbas atlie
kamas greit sąžiningai ir garantuotai. 

Apskaičiavimai nemokamai.
Turiu leidimus dirbti mieste ir 

užmiesčiuose.
Domas Žukauskas
HEATING & SHEET METAL

4444 So. Western Ave., 
CHICAGO? ILL. 6(^09 

Tel.: VI 7-3447

Įkurta prieš 50 mėty
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

"NAUJIENOS’ KIEKVIENO 
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS




